
 
Omar Munie vluchtte als kind vanuit Somalië naar Nederland. Aan de keukentafel van zijn buurvrouw 
leerde hij zijn eerste Nederlandse woorden en maakte kennis met Nederlandse gewoonten. Nu is hij 
succesvol designer van handtassen met klanten over de hele wereld. 

 
Net zoals Omar hebben duizenden nieuwkomers in Nederland hun leven hier opgebouwd, 
een baan gevonden en zijn goed geïntegreerd. Zonder de vriendschap en hulp van 
welwillende Nederlanders was dit waarschijnlijk niet mogelijk geweest. 
 
Er wordt vaak gesproken en geschreven over de negatieve kanten van integratie. Wij willen 
daarentegen graag de successen belichten en zullen daarom een prijsuitreiking organiseren 
tijdens de lancering van embrace europe op 9 mei, Europadag, in de Balie in Amsterdam van 
17:00 – 20:00 uur.  
 
Dit zal de eerste van vele zo geheten Connect & Celebate Moments zijn van Nederlanders en 
nieuwkomers die samen hebben gewerkt om van elkaar te leren, hun verhalen te delen en 
kennis op te doen over de Nederlandse taal, cultuur en leven. Op 9 mei zetten wij graag in 
de schijnwerpers nieuwkomers die goed zijn geïntegreerd en coaches die hebben 
meegewerkt aan de integratie en taalkennis van anderen. 
 
Wij kunnen meer doen. Wij moeten het proces van integratie versnellen. Volgens cijfers van 
het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) heeft slechts 11% van de migranten in Nederland 
die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen, nu voltijd betaald werk.  
 
Belangrijke obstakels voor succes op het gebied van werkgelegenheid zijn: het niet goed 
kunnen spreken van de taal en het gebrek hebben aan kennis van de cultuur. Nederlands is 
een moeilijke taal om te leren voor nieuwkomers en onze cultuur en gewoontes zijn voor 
hen soms onbekend.  
 
Op 9 mei gaan wij samen met 18 organisaties en hun 225 partners onze campagne ‘Spreek 
Nederlands met me’ lanceren. Wij zoeken 10.000 mensen om zich bij ons aan te sluiten en 
een bijdrage te leveren door nieuwkomers bij te staan met het leren van de taal en cultuur. 
Een website om taalcoaches te werven wordt op 9 mei gelanceerd. Dit is slechts het begin. 
Help deze boodschap te verspreiden. Doe mee!  
 

• Word taalcoach 

• Endorse de campagne 

• Connect & Celebrate Moments 
 
Met onze boodschap bezoeken wij ook beleidsmakers in Den Haag, zowel politiek als op 
hoog ambtelijk niveau. Embrace Europe moedigt de nieuwe wetgeving op de Inburgering 
van Minister Koolmees aan waarbij taal leren immers ook als voorwaarde dient om in 
Nederland te kunnen meedoen. Onze vraag: meer Connect & Celebrate Moments taal-
infotainment (TV en online) en de fondsen zodat de betrokken partners de 10.000 
taalvrijwilligers effectief kunnen ondersteunen. 

http://www.embrace-europe.org/
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/16/11-percent-of-asylum-status-holders-in-work


 

Als dit een succes wordt, willen wij deze campagne in heel Europa uitzetten met Nederland 
als voorbeeld.  
 
Voor algemene informatie neem contact op met Boudewijn Wijnards, CEO en founder bij Deedmob, via 
boudewijn@deedmob.com of  
 
Paula Conaghan, Director bij One Family Foundation p.conaghan@onefamilyfoundation.one 06-
29466339 
 
Voor meer informatie specifiek over taalcoaching: neem contact op met Elise Zomer, projectmanager bij 
Het Begint met Taal, via 06-22428267 of elise@hetbegintmettaal.nl. 

 
embrace europe is powered by Deedmob (https://nl.deedmob.com) 
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