
 
Den Haag zijn we met z'n allen. Word Haagse Makker! 

 

De gemeente Den Haag zoekt Haagse Makkers. Als Haagse Makker binnen het 

programma SamenHaags help je als vrijwilliger nieuwkomers om te aarden in de stad. 

Daar heb je enthousiasme bij nodig, maar ook geduld en inlevingsvermogen. Je kent de 

stad goed en kan iemand verschillende aspecten van het leven in Den Haag laten zien. 

Daarbij gebruik je de Nederlandse taal als middel. Terwijl je samen dingen onderneemt, 

leert iemand spelenderwijs de taal gebruiken in verschillende situaties en ervaart 

iemand hoe het leven in Nederland ‘werkt’. 

 

Competenties 

 Open houding 

 Cultuursensitief 

 Flexibel 

 Betrokken 

 Kennis van de stad Den Haag 

 Toegang tot netwerken in Den Haag 

 

Wat doe je als Haagse Makker? 

Inburgeren is meer dan een examen halen alleen. Het is je thuis voelen in een stad, de 

taal spreken, de weg weten zowel letterlijk als figuurlijk en een netwerk opbouwen. Als 

Haagse Makker ben je een steun in de rug voor mensen die nog kennis moeten maken 

met het leven en de gebruiken in Nederland. Nederlands is de voertaal. Je ziet de 

inburgeraar zo’n twee keer per maand en bouwt zo een vertrouwensband op. Je kunt 

met iemand op stap gaan om de stad te leren kennen en leuke dingen samen doen. Je 

kunt iemand meenemen en introduceren in je eigen netwerk. En soms kun je ook 

meegaan naar een belangrijke afspraak voor de inburgeraar zodat deze een vertrouwd 

persoon meeheeft. Wat je met elkaar onderneemt bepaal je samen. Centraal staat het 

werken aan taal en vaardigheden die belangrijk zijn voor het toekomstperspectief van 

de inburgeraar. Denk daarbij aan: 

 

Samen aan de slag met jullie gemeenschappelijke interesse 

 Samen de omgeving verkennen (bezoek aan de bibliotheek, Servicepunt, strand 

of museum) 

 Introduceren in netwerken die passen bij jullie gezamenlijke belangstelling 

(sportvereniging, meekijken op de werkvloer, vriendenkring) 

 Gezamenlijk een vrijwilligersklus oppakken (op bezoek in de zorg, techniek of 

natuurwerk) 

 In gesprek (samen koffie drinken, krant lezen, tv kijken) 



 

De match 

Om de koppeling tussen jou en de inburgeraar te maken, gebruikt de gemeente een app. 

In deze app geef je aan welke interesses je hebt, welk werk je eventueel doet en 

wanneer je beschikbaar bent. Op basis van de gemeenschappelijke interesses krijg je 

een voorstel voor een koppeling.  Je beslist zelf of je het voorstel ziet zitten. Voor de 

eerste ontmoeting ben je welkom bij  ‘t Haagse Huis aan de ’s Gravenzandelaan 185 

voor een lekker kopje koffie en het proeven van de sfeer. Ergens anders kan natuurlijk 

ook. 

 

Wat kun je verwachten?                                                                                                                                           

De uitwisseling levert je veel op, namelijk het beter leren kennen van mensen met een 

andere culturele achtergrond. Wil je meer weten over wat er van je verwacht wordt, dan 

kun je een e-learning programma volgen met hierin tips over het helpen bij 

taalverwerving, grenzen stellen en interculturele communicatie. Elk kwartaal is er een 

bijeenkomst waar je naartoe kunt om in een informele setting ervaringen uit te wisselen 

of je te verdiepen in een onderwerp. Mocht je vragen hebben waar je niet uitkomt of je 

wilt iemand doorverwijzen, dan kun je terecht bij de helpdesk. 

 

Hoeveel tijd je investeert hangt samen met de behoefte van jouw maatje en jouw 

agenda. Ter indicatie zou je kunnen denken aan een periode van  6 maanden  waarin je 

ongeveer twee keer per maand een activiteit met elkaar onderneemt.  

 

Als Haagse Makker maak je deel uit van een nieuwe manier van inburgeren. De 

gemeente vraagt je dan ook mee te werken aan een onderzoek over de effecten van 

deze integrale aanpak. 

 

Meedoen 

Mail je naam, mailadres en telefoonnummer naar info@taalaanzee.nl. Taal aan Zee zal 

je gegevens doorgeven aan de gemeente Den Haag. Zodra de app gelanceerd is krijg je 

bericht van de gemeente hoe je de app kunt downloaden en aan de slag kunt!  
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