
 
 

 

Spelregels t.b.v. vrijwilligers die optreden als taalcoach namens 't Gilde De 
Bevelanden 

 
 Taalcoaches namens SamenSpraak van ‘t Gilde zijn mensen, die anderstaligen 

helpen zich de Nederlandse taal eigen te maken.  Belangstellenden, kunnen zich 
(laten) aanmelden bij de coördinator SamenSpraak van ’t Gilde de Bevelanden. 

 

 Voor deze hulp komen mensen in aanmerking, die de Nederlandse taal zo ver 
meester zijn dat zij zich enigszins kunnen redden in deze taal. 

 De hulp gebeurt kosteloos en informeel (zoals men bijv. van een bereidwillige 
buurman/vrouw zou kunnen verwachten). Het gaat dan om oefenen in het gebruik 
van de Nederlandse taal. 

 

 Deze oefening kan in een 1-op-1 situatie plaatsvinden dan wel in gezinsverband. De 
vorm kan, al naar gelang de situatie, vrij worden ingevuld; dit kan in de vorm van 
conversatie dan wel buitenshuis, door bijv. kennismaking met Nederlandse 
maatschappelijke of culturele instellingen. 

 

 Taalcoaches namens SamenSpraak van ’t Gilde mogen geen diensten verrichten die 
behoren tot de reguliere taken van instellingen of bedrijven.  

 

 Het is niet toegestaan voor werkzaamheden als taalcoach namens SamenSpraak van 
‘t Gilde een geldelijke vergoeding te vragen. De taalcoaches mogen 't Gilde niet 
gebruiken als een opstapje naar een eigen praktijk of overstappen naar een andere 
instelling met gebruikmaking van bij 't Gilde opgedane kennis, tenzij met toestemming 
van het gilde. 

 

 Eventuele reiskosten, die de taalcoach maakt om zijn cliënt te bezoeken, dan wel 
reiskosten voor andere activiteiten, die de taalcoach op uitdrukkelijk verzoek van ’t 
Gilde verricht, kan hij declareren bij de coördinator SamenSpraak. 

 

 De taalcoach, die zelf niet beschikt over een w.a.-verzekering, kan in voorkomende 
gevallen t.a.v. zijn Gilde-activiteiten een beroep doen op de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering welke valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van 
de vrijwilligersverzekering van de diverse gemeenten. 

 

 Het is van belang dat de taalcoach zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op 
zijn eigen deskundigheidsgebied. 

 
 
 


