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Voorwoord 

Het thema van het jaarverslag is “Volop in beweging!”. En die beweging is er! 
Noodgedwongen bij al de vluchtelingen wereldwijd die op zoek zijn naar voedsel, veiligheid en 
(vaak een klein beetje) voorspoed om zo waardig te kunnen (over)leven.  
Bewust ingezet door de Gemeente Den Haag om asielzoekers, vluchtelingen en geïsoleerde 
anderstaligen die een plekje in Den Haag hebben gevonden, met goede en adequate 
beleidsprogramma’s snel te laten integreren in onze samenleving. Gericht op zelfredzaamheid en 
participatie. Op het stimuleren van hun kwaliteiten en talenten. Dit beleid komt tot uitdrukking 
in de educatieve activiteiten uitgevoerd door Taal aan Zee. 
Taal aan Zee laat in dit jaarverslag zien hoe belangrijk het is om te blijven bewegen. Onze 
vrijwilligers en beroepskrachten tonen aan dat door gezamenlijkheid, solidariteit, passie, 
motivatie, inzet en kwaliteit in 2016 heel veel deelnemers bereikt konden worden. Met een 
aanbod in beweging, waarbij heel goed is gekeken naar wat onze deelnemers nodig hebben om 
die integratie zo succesvol te doen zijn.  
Het was dan ook zeker geen toeval dat Hare Majesteit Koningin Máxima en burgemeester Van 
Aartsen het belangrijk vonden om Taal aan Zee in het verslagjaar te vereren met een werkbezoek. 
Een hoogtepunt in het nog jonge bestaan van Taal aan Zee. Zeker! Taal aan Zee wordt dan ook 
als landelijk voorbeeld gezien hoe vrijwilligers, daarbij ondersteund door beroepskrachten, het 
verschil kunnen maken.  
Dit jaarverslag laat een uitgebreid overzicht zien van alle activiteiten van Taal aan Zee in het jaar 
2016. Belangrijk was de groei van het aantal statushouders en de aanpassing van het aanbod, 
waarbij Taal aan Zee nadrukkelijk de verbinding heeft gezocht met de andere bij het educatieve 
aanbod betrokken partijen. Taal aan Zee heeft verder substantiële bijdragen geleverd aan tal van 
lokale initiatieven gericht op de verbetering van het aanbod aan en de positie van asielzoekers, 
vluchtelingen en geïsoleerde anderstaligen. De cijfers in dit jaarverslag brengen de groei en 
beweging van ons aanbod, van onze deelnemers goed in beeld. En zeer verheugend: meer 
vrijwilligers. Het doet mij goed dat steeds meer vrijwilligers de weg naar Taal aan Zee weten te 
vinden. Onze vrijwilligers, maar ook veel vrijwilligers van andere educatieve instellingen en 
organisaties hebben in ruime mate gebruik gemaakt van het trainingsaanbod dat door Taal aan 
Zee is verzorgd. Er is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de vrijwilligers van Taal aan 
Zee. De score van gemiddeld een 8 is zeker positief.  
Als voorzitter van het Taalketenoverleg blijft Taal aan Zee zich inzetten voor een gemeen-
schappelijk beleid en aanbod van de Haagse taaleducatie. In het verslagjaar zijn weer de nodige 
belangrijke stappen gezet. Juist door die samenwerking kunnen wij onze doelgroepen nog beter 
van dienst zijn. 
Met elkaar zijn wij dus goed in beweging. En die beweging zetten wij ook de komende jaren door. 
Ik wil iedereen dan ook heel hartelijk danken voor zijn of haar enorme inzet.  
Het wachten is nu op een landelijk beleid, waarbij onze huidige en toekomstige deelnemers nog 
beter in staat worden gesteld om duurzaam en volwaardig mee te kunnen doen. Ik spreek dan 
ook de wens uit dat ons nieuwe kabinet met een voor onze doelgroepen beter werkend beleid, 
niet belemmerende regelgeving en het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen 
ook goed in beweging komt!  

Rob Wiegman, voorzitter bestuur Taal aan Zee. 
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Deel 1 Over Taal aan Zee 
1.1  De organisatie 

a) De visie, missie en ambities
De visie 
Taal is de sleutel tot participatie. Voor een deel van de Haagse anderstalige burgers is de stap 
naar deelname aan de samenleving groot. Om die stap te kunnen maken, hebben zij behoefte aan 
een laagdrempelig taalaanbod waarmee zij basiskennis en -vaardigheden kunnen opdoen. 
Taal aan Zee bereikt met haar lesaanbod op jaarbasis bijna 1200 anderstaligen die (nog) geen 
toegang hebben tot of ondersteuning nodig hebben bij regulier onderwijs. De Nederlandse les bij 
Taal aan Zee is voor hen een middel om de volgende stap te zetten in de Nederlandse 
samenleving. 

De missie 
Als professioneel geleide vrijwilligersorganisatie verzorgt Taal aan Zee in Den Haag een 
laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, 
vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden om hun zelfredzaamheid 
te versterken en hun deelname aan de samenleving te bevorderen. Hiervoor biedt Taal aan Zee 
een vraaggestuurd aanbod. Het gaat daarbij veelal om maatwerk, omdat de achtergrond van de 
cursisten en deelneemsters zeer verschillend is. Je kunt daarbij denken aan hun omstandigheden, 
het taalniveau, de cultuur, de geschooldheid in het land van herkomst en het leervermogen. De 
lessen vinden zowel individueel als groepsgewijs plaats en worden aangeboden op de centrale 
locatie, dan wel aan of dicht bij huis. De activiteiten van Taal aan Zee worden geheel uitgevoerd 
door vrijwilligers. Zij worden hierin ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. 

De ambities 
De ambities voor Taal aan Zee waren in 2016 om te onderzoeken of de expertise en kennis op 
het gebied van lesgeven aan bijzondere doelgroepen en het opleiden en begeleiden van 
taalvrijwilligers nog breder ingezet zou kunnen worden (mogelijk ook buiten Den Haag) en te 
onderzoeken of onze doelgroepen behoefte hadden aan ander aanbod naast het reeds gebodene. 
Deze ambities kwamen voort uit de beleidsdag 2015 en zijn opgenomen in het Jaarprogramma 
2016 in de vorm van de volgende doelen: 

• De organisatie functioneert efficiënt, flexibel en daadkrachtig, waardoor Taal aan Zee
kwalitatief en getalsmatig in staat is om in de komende jaren niet alleen haar markt- en 
financiële positie te behouden, maar ook geleidelijk uit te breiden. 

• Naast continuering van bestaand aanbod, vervolg geven aan, vernieuwend dan wel nieuw
vraaggericht aanbod (innovatie en uitbreiding); om coproducties dan wel 
samenwerkingsproducties met andere educatieve instellingen/organisaties én om 
uitbreiding van financiële middelen en mogelijkheden. Het betreft met name een aanbod 
dat uniek ten opzichte van en/of aanvullend op andere aanbieders is. 

• Het verder ontwikkelen van de activiteiten op het gebied van expertise en
kennisoverdracht middels een ‘kenniscentrum’. Tevens onderzoek bij andere gemeenten 
in de regio naar mogelijke behoefte aan een door Taal aan Zee te bieden aanbod, o.m. via 
dit ‘kenniscentrum’. 

• Taal aan Zee heeft als maatschappelijk relevante en betrokken organisatie een actieve,
centrale en zichtbare positie voor wat betreft het verzorgen van een educatief aanbod 
gericht op migranten en/of laaggeletterden met én door vrijwilligers. Het aanbod dat Taal 
aan Zee verzorgt voldoet aan de vraag van de doelgroep.  
In deel 1.2 gaan we hier nader op in. 
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b) Doelgroep en aanbod
De primaire doelgroepen van Taal aan Zee zijn geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers, 
vluchtelingen en andere migranten die (nog) onvoldoende toegang hebben tot regulier aanbod 
in Den Haag. Aan deze groepen biedt Taal aan Zee individuele en groepsgewijze trajecten 
Nederlands als tweede taal (NT2), trajecten Engels en ICT (digitale vaardigheden), begeleiding en 
ondersteuning. 

c) De organisatie
Zonder vrijwilligers geen Taal aan Zee! De inzet van vrijwilligers is voor Taal aan Zee onmisbaar. 
De kerntaak, het lesgeven aan asielzoekers, vluchtelingen en geïsoleerde vrouwen, wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers. Ook op andere gebieden zijn vrijwilligers actief. Dit varieert van 
systeembeheer, receptie en administratie tot bestuurlijk werk. 
Bij Taal aan Zee waren in 2016 gemiddeld 329 vrijwilligers actief.  

Hun inzet wordt mogelijk gemaakt en begeleid door 13 betaalde medewerkers (9.2 fte) die garant 
staan voor de continuïteit en kwaliteit. Zij zetten de lijn uit en faciliteren de vrijwilligers in de 
uitvoering van hun werkzaamheden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

Het team van beroepskrachten bestond in 2016 uit (in alfabetische volgorde): 
• Wieke Boxsem, coördinator unit In de wijk (24 uur)
• Eva de Bruijne, coördinator unit Centraal (36 uur)
• Fatma Ekren, financieel administratief medewerker (30 uur)
• Ali Hassan, receptiemedewerker/secretariële kracht (26 uur), gedetacheerd via Werkbij.
• Amina Karbache, bureaucoördinator (24 uur)
• Annemarie Koenhen-de Ruyter, coördinator werving, training en scholing taalvrijwilligers (20

uur, in dienst per 15 april 2016)
• Annabelle Lock, stafmedewerker deskundigheidsbevordering (20 uur)
• Eline van Oord, stafmedewerker voorlichting, pr en werving (20 uur)
• Gulbeyaz Sahin, administratief secretarieel medewerker (9 uur, in dienst per 1 mei 2016) 
• Inge van der Schoot, coördinator unit In de wijk (24 uur)
• Ingrid Suasso de Lima de Prado, directeur (36 uur)
• Eric van Veldhoven, coördinator unit Centraal (36 uur)
• Fanny Winkelman, secretarieel administratief medewerker (25 uur) 
De salarissen van de betaalde medewerkers, inclusief de directeur, zijn conform de cao Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening. 

Het bestuur in 2016 
De rol van het bestuur van Taal aan Zee is strategisch beleidsvormend en toezichthoudend. 
Daarnaast heeft het bestuur een adviserende en klankbordfunctie. 
Het bestuur bestond in 2016 uit (in alfabetische volgorde): 
* Donny Brandon, bestuurslid
* Ed de Bruyn Kops, bestuurslid
* André van Ommeren, bestuurslid
* Carlien Scheele, bestuurslid
* Ingrid Sijlbing, secretaris
* Jurrie Vos, penningmeester
* Rob Wiegman, voorzitter
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De rol van het bestuur kan worden omschreven als betrokken op afstand. Het bestuur heeft 8 keer 
vergaderd in 2016. Tijdens de vergaderingen zijn de beleidslijnen voor de organisatie bijgesteld, 
dan wel is nieuw beleid vastgesteld. Vaste agendapunten waren onder meer de financiën en de 
ontwikkelingen in de organisatie. Zo is het jaarprogramma 2016 van Taal aan Zee vastgesteld, 
wordt aan de hand van kwartaalrapportages van de directeur de voortgang van de organisatie en 
het werk besproken en is het landelijk en gemeentelijke beleid een vast gespreksonderwerp. Door 
het jaar heen werd tijd uitgetrokken om de uitvoering van het werk van Taal aan Zee beter te 
leren kennen door het regelmatig uitnodigen van medewerkers van de verschillende diensten en 
het bijwonen van scholingsdagen en andere bijeenkomsten. Tevens is de bij Taal aan Zee 
betrokken beleidsambtenaar van de afdeling Onderwijsbeleid uitgenodigd om toelichting te 
geven op het beleid van de gemeente en de ontwikkelingen op het gebied van Onderwijsbeleid. 
Diverse bestuursleden hebben externe bijeenkomsten bijgewoond in het kader van het 
onderhouden van het netwerk. 
Aan het eind van het jaar is een beleidsdag gehouden met de medewerkers en een aantal 
vrijwilligers van beide units om beleidslijnen voor het komend jaar uit te zetten. Een aantal 
bestuursleden vormde samen met de directeur en twee medewerkers een ‘werkgroep Taskforce 
statushouders’ (zie verder kopje beleid). 

Het bestuur is deskundig op de diverse voor Taal aan Zee relevante beleidsterreinen en vormt 
inmiddels een hecht team. In januari 2016 trad Carlien Scheele als nieuw bestuurslid toe tot het 
bestuur en vulde met haar expertise op onder meer emancipatie en diversiteit de deskundigheid 
van het bestuur verder aan. 

Organogram Taal aan Zee 

 Bestuur 

Directeur 

Bedrijfsbureau 
Facilitaire en administratieve 

ondersteuning 

Unit Taal aan Zee “Centraal” 
Cursorische educatie en Taal op Maat centraal 

voor vluchtelingen en asielzoekers 

Staf 
Inhoudelijke ondersteuning, 

 PR en communicatie 

Unit Taal aan Zee “In de wijk” 
Les op Maat in de wijk  

voor geïsoleerde, anderstalige vrouwen 
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1.2 Beleid en ontwikkelingen  
Vanuit de in het Jaarprogramma 2016 gestelde doelen zijn de volgende zaken opgepakt en 
uitgevoerd: 

a) Ontwikkelingen statushouders en aanbod Taal aan Zee

Werkgroep taskforce statushouders 
Het beleid van Taal aan Zee stond in 2016 grotendeels in het teken van de groei van het aantal 
statushouders in Den Haag. Door het bestuur is, in samenspraak met de medewerkers, de 
werkgroep Taskforce Statushouders in het leven geroepen (zie ook het kopje bestuur). De 
werkgroep had als taak te komen tot een ‘Masterplan’ statushouders waarbij de contouren voor 
het toekomstig aanbod van Taal aan Zee duidelijk zouden worden. Dit zodat nader invulling kon 
worden gegeven aan het educatief aanbod, maar we mogelijk ook andere partijen zouden kunnen 
verbinden om tot een geïntegreerde aanpak te komen. 
De aanleiding was de huisvesting van de grote stroom statushouders waar ook Den Haag mee te 
maken kreeg. We zagen de inburgeringspraktijk veranderen en velerlei partijen een aanbod doen 
voor vluchtelingen. Tegelijkertijd maakten we ons zorgen over een grote groep vluchtelingen die 
(als we ons daar niet snel voor gaan inzetten) als verloren generatie kan worden aangemerkt 
doordat zij afhankelijk blijft van bijstand en niet doorstroomt naar opleiding of werk. In de 
dagelijkse praktijk van Taal aan Zee zagen we de instroom groeien en de doelgroep veranderen. 
We hadden ook voor 2016 extra middelen van de gemeente Den Haag gekregen om die instroom 
op te kunnen vangen maar deze bleken al gauw niet toereikend om tegemoet te komen aan de 
grote vraag. 
De werkgroep is gestart met een inventarisatie van het diverse aanbod voor statushouders en 
heeft tevens het initiatief genomen om te komen tot samenwerking en afstemming met 
(taal)aanbieders in Den Haag die zich op statushouders richten. We zijn een 
oriënterende/inventariserende ronde bijeenkomsten gestart om inzichtelijk te krijgen wie wat 
precies aanbiedt en welke behoefte er is aan extra/aanvullend aanbod (taal/participatie). Ook 
wilden we peilen of er bereidheid is te komen tot samenwerking. We hadden de ambitie samen 
met andere organisaties en de gemeente Den Haag (en/of arbeidsmarktregio Haaglanden/Zuid 
Holland Centraal) te komen tot een ‘masterplan’ statushouders waarmee bewerkstelligd kan 
worden dat een grote groep, veelal jonge mensen, een beter toekomst tegemoet gaat in 
Nederland. In 2016 zijn er in totaal 3 bijeenkomsten georganiseerd door Taal aan Zee, waarbij 
vanaf bijeenkomst twee ook de gemeente (SZW, OCW) aan tafel zat. Tevens zijn we een aantal 
malen met de gemeente, Vluchtelingenwerk en ROC Mondriaan bijeen geweest om te bespreken 
hoe de nieuw gehuisveste statushouders zo snel mogelijk een passend educatief aanbod zouden 
kunnen krijgen. 
Op basis van deze bijeenkomsten en de inventarisatie van de werkgroep hebben we het aanbod 
van Taal aan Zee aangepast. Tot een gezamenlijk masterplan is het (nog) niet gekomen. De 
bijeenkomsten waren vooral oriënterend van aard, maar werden door alle participanten als 
waardevol ervaren. Vandaar dat ze in 2017 worden voortgezet. De gemeente pleegt inmiddels 
wel extra inzet op de plaatsing van statushouders in een passend aanbod. Middels een brede 
intake worden de situatie, mogelijkheden en ambities van de statushouder in beeld gebracht en 
wordt hij/zij geplaatst in een traject naar opleiding, werk of participatie. Jonge statushouders tot 
27 jaar worden zoveel mogelijk in het schakelprogramma van ROC Mondriaan geplaatst waarin 
zij worden voorbereid op doorstroom naar MBO/HBO of WO. 
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Onderzoek naar mogelijkheden Taal aan Zee Academie 
Dankzij een bijdrage van de Steunstichting Prozorg (zie deel 7) kon Taal aan Zee in 2016 een 
onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van het opzetten van een 
‘Vluchtelingenacademie’ onder de vlag van Taal aan Zee, de ‘Taal aan Zee Academie’. Dit  met het 
doel om door extra opleiding/training hoog- en midden opgeleide vluchtelingen meer kansen te 
bieden op een carrière in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Marianne Beelaerts en 
Ladane Audenaerde Mohammadi in samenspraak met de werkgroep Taskforce statushouders.  
De conclusie die naar aanleiding van het onderzoek kon worden getrokken was dat niet zozeer 
specifieke opleiding maar bemiddeling en nauwe samenwerking met werkgevers en intermediaire 
organisaties een vereiste is. De focus op werk moet van het begin af aan aanwezig zijn. De vraag 
op de arbeidsmarkt moet leidend zijn. Taalonderwijs moet gekoppeld zijn aan vakopleiding. 
Betrokkenheid van werkgevers is essentieel. HR specialisten kunnen helpen toegang te krijgen 
tot de juiste werkgevers. 
De onderzoeksters stelden n.a.v. de uitkomsten een pilot voor met 10 vluchtelingen. Na goed 
overleg kwamen de onderzoeksters en de werkgroep tot het besluit dat deze pilot niet 
ondergebracht zou worden bij Taal aan Zee. Het benaderen en contact leggen met werkgevers 
en het toeleiden naar werk vereist expertise die niet bij Taal aan Zee aanwezig is. Ook de 
doelgroep is een andere dan die waar de Academie zich op richt: statushouders die hier al langer 
verblijven. Wij hebben nu vooral de nieuwe, jonge statushouders in huis en willen voorkomen dat 
hen eenzelfde lot beschoren is als de vluchtelingen die hier al geruime tijd zijn. Als we met andere 
partners tot geslaagde trajecten voor deze nieuwe doelgroep kunnen komen, geeft dat misschien 
ook perspectief voor de statushouders die hier al langer zijn. 
Uiteraard steunen wij het initiatief tot een Vluchtelingenacademie en zullen waar mogelijk ook 
onze medewerking verlenen. 

Overige initiatieven voor statushouders 
Taal aan Zee is in 2016 vele malen benaderd door organisaties die initiatieven ontplooiden op 
het gebied van activiteiten voor statushouders in Den Haag en daarbuiten en heeft aan diverse 
van deze initiatieven medewerking verleend. Een paar voorbeelden: 

• Dutch Tulip Foundation
De Dutch Tulip Foundation is een stichting die ernaar streeft om de integratie van vluchtelingen 
te bevorderen middels werkgelegenheid. Werkgevers en vluchtelingen worden in staat gesteld 
om op een laagdrempelige manier met elkaar kennis te maken door het creëren van stageplekken 
voor vluchtelingen. De organisatie heeft eind 2016 Taal aan Zee benaderd met de vraag of wij 
voor de kandidaten die dit nodig hebben een taal- en cultuurprogramma (culturele 
omgangsvormen in Nederland) kunnen verzorgen. Wij hebben daar ja op gezegd omdat we het 
een sympathiek project vinden dat vluchtelingen mogelijk weer een stapje verder kan helpen op 
weg naar werk. Aangezien het om kleine aantallen tegelijk zou gaan (en in totaal om 20 personen) 
hebben we afgesproken deze cursisten in ons reguliere aanbod op te nemen. In de praktijk zijn 
er nog geen kandidaten aangemeld. 

• De Haagse Huiskamer
De Haagse Huiskamer is een platform waar allerlei initiatieven voor vluchtelingen in Den Haag 
samen komen. Het doel is inventariseren welke initiatieven er in en rondom Den Haag bestaan 
met betrekking tot de opvang en de integratie van vluchtelingen en het verkrijgen van meer 
draagvlak bij de Haagse bevolking. Tevens de verschillende organisaties en initiatieven aan 
elkaar koppelen en te bekijken op welke punten ze elkaar aanvullen, waar overlap is en waar 
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expertise ontbreekt. Taal aan Zee heeft in 2016 aan twee bijeenkomsten deelgenomen en is 
vandaaruit weer de samenwerking aangegaan met andere partners. 

• ‘Samen verder in Den Haag’
Taal aan Zee, Vluchtelingenwerk Nederland, Den Haag Cares, Resto van Harte en PEP Den Haag 
hebben samen een plan gemaakt “Samen verder in Den Haag” dat zich richt op vrijwilligerswerk 
als middel om vluchtelingen te helpen snel in de Haagse samenleving te integreren. In het plan 
gaan we uit van drie kernfuncties:  
• Vluchtelingen matchen naar passend vrijwilligerswerk
• Motiveren van maatschappelijke organisaties en bedrijven om vluchtelingen als vrijwilligers

op te nemen
• Benutten van capaciteiten van vluchtelingen.
Het idee is om een vluchteling te koppelen aan een vrijwilliger die als buddy optreedt en de 
vluchteling introduceert in zijn eigen vrijwilligersorganisatie en hem/haar begeleidt in het 
kennismaken met het vrijwilligerswerk.  
De rol van Taal aan Zee in het plan is het in samenwerking met de Vrijwilligersacademie van PEP 
verzorgen van workshops voor de groep vrijwilligers over het taal- en begeleidingsaspect van het 
buddyschap in het contact met de vluchteling. 
Het plan is medio 2016 ingediend bij de gemeente, maar op dat moment nog niet opgepakt. Begin 
2017 zijn de gesprekken met de gemeente over uitvoering van het plan gestart en kan het 
mogelijk uitgevoerd gaan worden. 

b) Expertise Taal aan Zee
Een ander belangrijk beleidsthema in 2016 was het nog meer inzetten van de expertise van Taal 
aan Zee om andere organisaties en/of gemeenten te ondersteunen bij het lesgeven aan 
bijzondere doelgroepen met vrijwilligers. 
Een van de activiteiten die we op dit gebied al jaren doen, het geven van trainingen aan bij Het 
Begint met Taal (HBT) aangesloten organisaties in het land, hebben wij ook in 2016 weer gedaan 
(zie verder in deel 5). In 2015 waren reeds de eerste stappen tot scholing en begeleiding van 
vrijwilligers van andere taalaanbieders gezet. Taal aan Zee voerde sinds september 2015 de 
Basistraining voor alle taalvrijwilligers in Den Haag uit voor Lezen & Schrijven (L&S). Tevens 
verzorgden wij in opdracht van de gemeente (via Mondriaan) de matching van de taalvrijwilligers 
met de organisaties die taalactiviteiten uitvoeren. In 2016 hebben we de Basistraining en 
verdiepingstrainingen op verzoek van en betaald door de gemeente uitgevoerd voor 
taalvrijwilligers voor de Mondriaan Taal+ school en de vrijwilligers die de conversatielessen van 
Taal in de Buurt geven (zie verder in deel 4 ). 
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Bovengenoemde activiteiten komen deels tegemoet aan het voor 2016 gestelde doel om een 
‘kenniscentrum’ te worden van waaruit de expertise van Taal aan Zee op het gebied van lesgeven 
aan bijzondere doelgroepen met vrijwilligers gedeeld zou kunnen worden. We hadden daarbij de 
ambitie ook over de grenzen van Den Haag te kijken en te onderzoeken of deze specifieke 
expertise ook bij andere gemeenten in de regio in een behoefte zou kunnen voorzien. De aandacht 
ging in 2016 noodgedwongen vooral uit naar de veranderingen in het aanbod voor de grotere 
groep statushouders en de afstemming en samenwerking met andere partijen binnen Den Haag 
op dit thema. Voor 2017 staat onderzoek naar uitbreiding van activiteiten van Taal aan Zee in de 
regio opnieuw op het programma (zie deel 8). 

1.3 Taal aan Zee in cijfers - de behaalde resultaten in 2016 

Totaal bereik 2016 2015 
Totaal aantal cursisten en deelneemsters, waarvan: 1163 1010 
• Aantal asielzoekers en vluchtelingen (cursisten Centraal) 903 739 
• Aantal geïsoleerde vrouwen (deelneemsters In de wijk) 260 271 

Uitgestroomd: 492 428 
• Aantal asielzoekers en vluchtelingen (cursisten Centraal) 357 267 
• Aantal geïsoleerde vrouwen (deelneemsters In de wijk) 135 161 
Waarvan doorgestroomd/redzaam/traject afgerond: 280 248 
• Aantal asielzoekers en vluchtelingen (cursisten Centraal) 184 129 
• Aantal geïsoleerde vrouwen (deelneemsters In de wijk) 96 119 

 
pvallend: De groep cursisten en deelneemsters tussen 21 en 30 jaar is toegenomen met 
5 %. De leeftijdsgroep 31 tot 40 jaar is juist afgenomen met 4 %. 
Vanwege het hoge aantal jonge mannelijke cursisten uit Eritrea en het licht afgenomen 

aantal deelneemsters in de Wijk is het aantal vrouwen en mannen dat les krijgt voor het eerst 
bijna gelijk. 
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pvallend: Cursisten en deelneemsters kwamen dit jaar uit 63 landen van herkomst. 
Hoewel de grafiek bijna hetzelfde is als vorig jaar, is er wel een verschuiving in de top 
drie. Syrië (nu 2) en Somalië (nu 3) zijn van plek gewisseld. Dit jaar kwamen er ook meer 

cursisten en deelneemsters uit Turkije dan uit Afghanistan (Turkije nu op plek 5). 

 
pvallend: Het aantal vrijwilligers is dit jaar ruim toegenomen tot 329 (54 meer dan vorig 
jaar). Er zijn vooral veel nieuwe Taalmaatjes aan de slag gegaan. Er zijn in verhouding 
minder vrijwilligers vertrokken: vorig jaar 110, dit jaar 81 vrijwilligers (hetzelfde aantal als 

in 2014). In deel 4 meer over onze vrijwilligers. 
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Deel 2  Hoogtepunten in 2016 

a) Onverwacht werkbezoek HKH Máxima en burgemeester Van Aartsen
b) Geslaagde matchingavond in Hoftrammm
c) Basis- en verdiepingstrainingen voor vrijwilligers Mondriaan en Taal in de Buurt
d) Tevredenheidsonderzoek: Taal aan Zee krijgt een acht!
e) Taal in de bieb in steeds meer bibliotheken
f) Spetterende aftrap project Cultuurmaatje
g) Taal aan Zee sluit zich aan bij Alliantie Gezondheid en geletterdheid (Tel mee met taal)

en nationaal programma Voel je goed!

a) Onverwacht werkbezoek HKH Máxima en burgemeester Van Aartsen

©Robert Kruyskamp (Taal aan Zee) 

Wij zijn zeer trots en vereerd dat Hare Majesteit Koningin Máxima en burgemeester Van Aartsen 
op vrijdagochtend 10 juni een werkbezoek brachten aan onze stichting Taal aan Zee in Den 
Haag. We zien het als een erkenning voor het werk dat onze vrijwilligers belangeloos doen voor 
vluchtelingen, asielzoekers en geïsoleerde anderstalige vrouwen.  

Tijdens het bezoek spraken Koningin Máxima en de burgemeester met bestuurders en 
medewerkers over de activiteiten, in het bijzonder voor de vluchtelingen en asielzoekers. 
Aansluitend woonden zij twee groepslessen bij. Tenslotte gingen zij in gesprek met taalmaatjes 
en leskoppels die bestaan uit een asielzoeker of vluchteling en een vrijwilliger die helpt de 
Nederlandse taal in praktijk te brengen en/of voor te bereiden op een volgende stap. Koningin 
Máxima toonde veel belangstelling voor het werk van Taal aan Zee, voor de vrijwilligers en de 
cursisten. De cursisten waren blij verrast met het bijzondere bezoek. Een cursist vroeg zelfs aan 
de Koningin of ze het wel echt was, of dat ze droomde. Ook spraken cursisten hun dankbaarheid 
uit over wat Nederland en Taal aan Zee voor hen doet. 

“Bent u echt de koningin, of droom ik?” 
Cursist tijdens werkbezoek HKH Máxima 

http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2016/06/Werkbezoek_HKHMaxima_TaalaanZee_100616.jpg


15 

Jaarverslag 2016 

b) Geslaagde matchingavond in Hoftrammm 
Bijzondere matchavond cursisten Taal aan Zee en Haagse beroepsgenoten 

 
  Op maandagavond 21 november hebben 19 status-

houders die bij Taal aan Zee les krijgen tijdens een 
feestelijk diner Haagse beroepsgenoten ontmoet in 
de Hoftrammm. Tijdens het diner werden Haagse 
vakmensen gekoppeld aan cursisten met hetzelfde 
beroep. Zo zaten apothekers, ondernemers, 
advocaten, logistiek managers, kinderartsen, 
accountant (2x), civiel ingenieurs en kleermakers 
met elkaar aan tafel. Het werd voor de 
vluchtelingen een leerervaring als eerste stap 
richting een passende baan in Nederland.  
De Haagse Uitdaging, Rabobank Den Haag, 
Humanity House en Taal aan Zee organiseerden 
deze bijzondere rit.  

 

 

c) Taal aan Zee leidt taalvrijwilligers Mondriaan Taal+ school en Taal in de Buurt op. 
Taal aan Zee heeft op verzoek van en bekostigd door de gemeente in 2016 de Basistraining 
Taalvrijwilligers verzorgd voor vrijwilligers die bij Mondriaan Taal+ school in de lessen assisteren 
en voor de vrijwilligers die in het project Taal in de Buurt conversatielessen verzorgen. Mooi dat 
we ook in 2016 de ambitie om onze expertise op het gebied van lesgeven met vrijwilligers in te 
zetten, konden voortzetten (zie deel 4). 

d) Tevredenheidsonderzoek: Taal aan Zee krijgt een acht!  
Voor de zomer heeft studente Fatiha Ziani onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de 
vrijwilligers van Taal aan Zee. Veel vrijwilligers hebben het tevredenheidsonderzoek ingevuld. 
Er is op 7 juli een evaluatiebijeenkomst voor de vrijwilligers gehouden met verschillende 
werkgroepen waar een aantal vragen uit het tevredenheidsonderzoek verder werden uitgediept.  
Wij zijn heel tevreden met zoveel input en hebben hier verbeterpunten uit gehaald (zie deel 8).  
 
Wij zijn blij dat we na 2 1/2 jaar Taal aan Zee konden constateren dat de vrijwilligers voor het 
grootste deel tevreden zijn met hun organisatie: De organisatie krijgt gemiddeld een acht! 

e) Taal in de bieb in steeds meer bibliotheken in Den Haag! 
Anderstaligen kunnen iedere dag van de week in steeds meer bibliotheken in Den Haag met een 
taalcoach van Taal aan Zee oefenen om nog beter Nederlands te leren spreken. “Taal in de bieb” is 
een samenwerking van Taal aan Zee met bibliotheken in Den Haag. 
 
Vorig jaar startten we klein in de bibliotheek Transvaalkwartier en later ook bibliotheek 
Laakkwartier. Inmiddels zijn meer dan vijftien taalcoaches van Taal aan Zee actief in acht 
bibliotheken in Den Haag. Taal aan Zee werkt samen met de Centrale Bibliotheek, bibliotheek 

“Wat een bijzondere avond. Alleen maar stralende gezichten. Vol inspiratie en met 
hernieuwd zelfvertrouwen heb ik cursisten de tram uit zien stappen.” 

Coördinator Eva de Bruijne  

http://taalaanzee.nl/2267-2
https://www.facebook.com/haagseuitdaging.nl/
http://www.humanityhouse.org/
https://www.facebook.com/taalaanzee/
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Transvaalkwartier.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Laakkwartier.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Laakkwartier.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Centrale-Bibliotheek.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Schilderswijk.htm
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Schilderswijk, bibliotheek Haagse Hout, bibliotheek Ypenburg, bibliotheek Leidschenveen. 
Binnenkort start het project ook in bibliotheek Escamp.  
 
Het is gratis en laagdrempelig: de anderstalige hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Ook 
vrijwilligers met hun taalmaatje kunnen hier oefenen.  
 

f) Spetterende aftrap project Cultuurmaatje 
 

 
© Haags Theaterhuis 

         

 
 
Op 20 maart vond de spetterende kick-off van het project Cultuurmaatje plaats, een mooi 
initiatief van Haags Theaterhuis. Bij dit project ondernemen vrijwilligers van Haags Theaterhuis 
maandelijks een culturele activiteit met cursisten die les krijgen bij Taal aan Zee. De vrijwilliger 
van Haags Theaterhuis maakt op die manier kennis met iemand met een andere achtergrond 
én de cursist van Taal aan Zee leert meer over de stad en (de Nederlandse) cultuur! Twaalf 
cursisten uit onder meer Iran, Syrië, Burundi en Eritrea gingen naar de kick-off van cultuurmaatje 
die plaatsvond in het Vrijtheater in Den Haag. 
 

 
 

De ervaringen waren zo positief dat bij het schrijven van dit jaarverslag het tweede jaar van 
Cultuurmaatjes van start is gegaan. 

“We waren bij een dansvoorstelling, omdat ik dol ben op dansen. De tranen schoten in mijn 
ogen, het was zo prachtig. Ik ben nu vijf jaar in Nederland en ik was helemaal vergeten hoe het 

voelde om zoiets mee te maken.”  
Cursist Fardous over project Cultuurmaatjes 

“Wat een positieve energie straalt deze groep mensen uit die al zoveel heeft meegemaakt” 
Een vrijwilliger over het project Cultuurmaatjes 

http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Schilderswijk.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Haagse-Hout.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Leidschenveen.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Leidschenveen.htm
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Bibliotheken/Adressen-en-openingstijden/Escamp.htm
http://www.cultuurmaatje.nl/
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g) Taal aan Zee sluit zich aan bij Alliantie Gezondheid en geletterdheid (Tel mee met taal) en 
nationaal programma Alles is Gezondheid!  
 

 
©Jelmer de Haas – All Rights Reserved 

 
Taal aan Zee heeft zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid en is verbonden 
aan het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid. Directeur Ingrid Suasso heeft 
namens Taal aan Zee beloofd het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda 
te houden. Ook zetten wij ons actief in om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te 
koppelen aan gepaste scholing. De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van het 
Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven. Lees hier 
verder over de Alliantie. 
 
Op 9 maart 2016 heeft Ingrid Suasso van Taal aan Zee niet alleen haar handtekening onder de 
“pledge” Alles is gezondheid gezet. Samen met andere partners neemt Taal aan Zee ook deel aan 
het programma Voel je goed!: een nieuwe doelgerichte aanpak, waarbij Stichting Lezen & 
Schijven en een groot aantal partners zich richten op het verbeteren van de 
gezondheidsvaardigheden en daarmee de gezondheid van laaggeletterde mensen met 
overgewicht. Het programma combineert eet- en beweegadviezen van diëtisten met 
praktijkgerichte groepslessen in taal- en gezondheidsvaardigheden. 
Het streven is dat Taal aan Zee in 2017 40 cliënten van diëtisten gaat begeleiden met het 
verbeteren van hun taalvaardigheid. 

 
  

http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/nieuwe-samenwerkingen-geletterdheid-en-gezondheid
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2016/03/img_8981.jpg
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2016/03/img_8977.jpg
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Deel 3 Het educatieve aanbod  

3.1 Unit Centraal 
a) Doelgroep unit Centraal 
 
De doelgroep van de unit Centraal bestaat uit asielzoekers (in procedure) en vluchtelingen (in 
bezit van een verblijfsdocument). De meeste cursisten weten van het bestaan van het aanbod via 
zittende cursisten, mond-tot-mondreclame en via doorverwijzing door andere instellingen. 
Aanmelding vindt plaats tijdens het wekelijkse spreekuur op dinsdagochtend en het gezamenlijke 
spreekuur met Mondriaan op maandagmiddag.  
 
Een cijfermatig beeld van de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen in 2016: 

 
pvallend:  Het aantal ingeschreven cursisten is in 2016 gegroeid met ruim 22%. Het aantal 
actieve cursisten op de teldatum met ruim 20%.  
Asielzoekers uit Eritrea en Syrië krijgen - eenmaal in de procedure - snel een 

verblijfsvergunning en de inburgering kent nauwelijks wachtlijsten. Dat verklaart het grote aantal 
cursisten van Taal aan Zee Centraal (op teldatum 31-12-2016) met een verblijfsstatus (89%) en 
bezig met een inburgeringstraject (52%).  

 
 
 

Aantallen cursisten, peildatum 31-12 2016 2015 
Totaal aantal cursisten, dat deelgenomen heeft aan het aanbod van Centraal*  903 739 
Aantal cursisten actief  433 359 
op wachtlijst 113 113 
Uit/doorgestroomd 357 267 
* Niet alle cursisten maken een heel kalenderjaar gebruik van het aanbod.  
 
Cursisten in procedure of met verblijfstitel 2016 2015 
in asielprocedure 101 116 
in bezit van een verblijfsgunning op asielgronden  729 537 

in bezit van een verblijfsdocument op reguliere gronden 73 86 

Totaal 903 739 
In percentages: 11% van de cursisten is in procedure en 89% beschikt over een verblijfsdocument. 

 
 

Cursisten met verblijfsvergunning en de relatie tot de inburgering  2016  2015 
wachtlijst inburgering/moet nog inburgeren 114 113 
bezig met inburgering 473 219 
inburgering afgerond, examens behaald of vrijstelling* 59 75 
voortijdig gestopt/examen niet gehaald/ 
bezig met vrijstelling/resultaat inburgering onbekend 

118 159 

niet van toepassing 139 153 
Totaal 903 739 
*cursisten volgen geen NT2 bij Taal aan Zee Centraal, alleen aanvullend aanbod. 

O 
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pvallend: 78% van onze cursisten is jonger dan 40 jaar, ruim de helft (51%) is zelfs jonger 
dan 30 jaar. De verhouding man/vrouw verschuift verder, naar bijna 2/3 man. Dit is met 
name te danken aan de grote groep alleenstaande, jonge Eritrese mannen. 

 

 
 

pvallend: De grootste groep cursisten is afkomstig uit Eritrea, ongeveer 1/3 van het 
bestand. Dat heeft effect op de verhouding man/vrouw, opleidingsniveaus en leeftijden 
De tweede groep is afkomstig uit Syrië en de derde groep (Somaliërs) neemt in aantal af. 

Iran, Afghanistan en Irak blijven grote groepen. 61% van de cursisten komt uit de top drie, 78% 
uit de top vijf. Het totaal aantal landen is met 8 teruggelopen naar 43 landen van herkomst. 
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b) Aanbod unit Centraal 
Ook in 2016 is met extra gemeentelijke subsidie het aanbod NT2 uitgebreid. In totaal hebben we 
daardoor in de unit Centraal 22% meer cursisten kunnen inschrijven ten opzichte van 2015. Ten 
opzichte van 2014 is zelfs een toename van 65% gerealiseerd. We konden extra lokalen op de 
Brouwersgracht inzetten op de middagen en huurden voor een aantal dagdelen extra ruimte bij 
Stichting De Chinese Brug. Het kernaanbod van de unit Centraal bestond ook in 2016 uit 
cursussen Nederlands als tweede taal (NT2), computervaardigheden (ICT) en Engels.  

 
Nederlands als tweede taal (NT2)  
Gezien de grote diversiteit binnen onze doelgroep zetten we in op differentiatie van ons aanbod. 
De achtergrond en vraag van de cursist is leidend voor de inrichting van het aanbod. Ter 
illustratie: 
 
Vooropleiding land van herkomst (gebaseerd op aantal jaren onderwijs) 

- Hoog opgeleid (13 jaar en meer) 365 40% 
- Midden opgeleid (9-12 jaar)   260  29% 
- Laag/niet opgeleid (0-8 jaar)  278  31% 

 
pvallend: In deze tabel wordt het aantal jaren onderwijs in land van herkomst 
weergegeven. In de praktijk blijkt (met name wat betreft de Eritreeërs) dat het 
opleidingsniveau/leerbaarheid beduidend lager ligt. Dit heeft uiteraard consequenties 

voor het in te richten aanbod. 

 
© Bas Kijzers – All Rights Reserved 

Groepen NT2  
In de eerste helft van 2016 werd zo intensief mogelijk (3 dagdelen van 2,5 uur per week) 
lesgegeven in de groepen NT2. In de groepen worden verschillende basismethodes ingezet voor 
de verschillende doelgroepen (hoog/lager opgeleid, (semi)analfabeten, snelle/langzame 
leerders). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide materialenbank en hebben we 
in 2016 bij verschillende methodes aanvullend materiaal ontwikkeld. Tussentijds wordt de 
voortgang in de groepen gemeten met door ons zelf ontwikkelde leerstofafhankelijke toetsen.  
Na afronding van de methode en/of aan het einde van het cursusjaar worden de cursisten getoetst 
met een leerstofonafhankelijke voortgangstoets. In 2016 voor het eerst met het nieuwe 
Voortgangsinstrument Nederlands als Tweede taal (VNT2). 
 
In verband met de enorme toeloop, wachtlijst en een veranderende doelgroep en n.a.v. de 
bevindingen van de werkgroep Taskforce statushouders (zie deel 1.2) zijn we met een aantal 

O 
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docenten, betaalde medewerkers en bestuursleden in een brainstormsessie vlak voor de 
zomervakantie opnieuw gaan nadenken over het gewenste aanbod. Steeds meer cursisten van 
Taal aan Zee volgen tegelijkertijd een inburgeringstraject. Dat leverde uiteraard regelmatig 
roosterproblemen op. En cursisten gaven zelf aan dat zij behoefte hadden aan extra aanbod naast 
de inburgering en dan vooral om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen. Naar aanleiding 
van de inventarisatie van de Taskforce Statushouders (zie deel 1.2) en de enorme wachtlijst, is 
besloten na de zomervakantie de groepen NT2 terug te brengen naar 2 dagdelen per week. Door 
een uitgebreidere intake, met aandacht voor leerbaarheid, schoolse vaardigheden, leerwensen en 
perspectief, konden we cursisten nog beter in het gedifferentieerde aanbod plaatsen. Met een 
veranderende doelgroep zagen we ook de noodzaak ons meer bezig te houden met de schoolse 
vaardigheden; het ‘leren leren’. In 2017 gaan we hierop vol inzetten, zodat cursisten leervaardiger 
worden en daarmee hun perspectief op vervolgmogelijkheden groeit. 
Naast de groepen niveauverhoging NT2 probeerden we zoveel mogelijk cursisten een aanbod 
extra spreekvaardigheid te bieden op verschillende niveaus op verschillende dagdelen verspreid 
over de week.  
In de groepen spreekvaardigheid (SV) wordt thematisch gewerkt, grotendeels met de methode 
Spreektaal 1 en 2, steeds voor een periode van 4 weken. Daarnaast hebben we per niveau en 
thema taalkaarten gemaakt: cursisten worden hiermee gestimuleerd om buitenschools 
opdrachten binnen het thema uit te voeren. 
 

pvallend: Ondanks de extra middelen eindigden we ook in 2016 met een aanzienlijke 
wachtlijst. De vraag naar (extra) taal is enorm. De 2 à 3 dagdelen in de inburgering is voor 
veel cursisten onvoldoende om op redelijke termijn de Nederlandse taal onder de knie te 

krijgen. Er is veel behoefte aan extra mogelijkheden om de taal in de praktijk toe te passen. Ook 
vanuit de inburgeringsorganisaties kregen we dit signaal. 
 
Taal op Maat  
Een deel van onze cursisten heeft een basistaalvaardigheid opgebouwd. Daarna ontstaan soms 
gerichte, specifieke taalvragen. Afhankelijk van de taalvraag worden er individuele en 
groepsgewijze trajecten Taal op Maat georganiseerd. In een individueel traject (TOM-i) krijgt de 
deelnemer een traject dat geheel is afgestemd op haar/zijn taalvraag. In de groepsgewijze trajecten 
(TOM-g) worden meerdere deelnemers met een vergelijkbare vraag in kleine groepjes 
samengebracht. Deze ‘op maat trajecten’ zijn een aanvulling op de cursussen van Taal aan Zee 
Centraal of andere taalaanbieders, maar worden ook aan vluchtelingen en asielzoekers 
aangeboden die (nog) geen ander traject volgen.  
 
Engels  
Deelnemers volgen om diverse redenen een cursus Engels. Bijvoorbeeld om beter toegerust te 
zijn voor studie of arbeidsmarkt of vanuit een sociaal motief. Veel cursisten hebben contacten 
over de hele wereld; familie en kennissen die overal terecht zijn gekomen. Engels is een 
wereldtaal en is dan bij uitstek een geschikte voertaal. Het aanbod Engels is beperkt van omvang 
(4 groepen op 4 verschillende niveaus, ieder 1 dagdeel van 2,5 uur) en vooral bedoeld als 
aanvullend aanbod. Voor een flink aantal cursisten is Engels een ‘keuzevak’ naast een cursus NT2.  
 
ICT 
Twee dagdelen van 2,5 uur per week kunnen cursisten werken aan hun computervaardigheden. 
Dit doen ze individueel onder begeleiding van 2 docenten. Gestart wordt met een uitgebreide 
intake ICT en op basis daarvan wordt het programma voor de cursist bepaald. Met de cursisten 
wordt halfjaarlijks het traject geëvalueerd en waar wenselijk bijgesteld. 

O 
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Overzicht trajecten Taal aan Zee Centraal 
In deze tabel wordt een totaaloverzicht gegeven van de aantallen cursisten en groepen 
per periode. 
 

aantal cursisten/groepen per teldatum per vakgebied 
 
type cursus 
en intensiteit 

januari 2016   juli 2016 september 2016 december 2016 
aantal  
groepen 

aantal 
cursisten 

aantal 
groepen 

aantal  
cursisten 

aantal  
groepen 

aantal 
cursisten 

aantal  
groepen 

aantal 
cursisten 

(A)NT2  
7,5 uur 
5    uur 
2,5 uur 
totaal 

 
16 
3 
1 
20 

 
246 
40 
5 
291 

 
16 
4 
3 
23 

 
222 
58 
22 
302 

 
 
18 
1 
19 

 
 
317 
7 
324 

 
 
23 
1 
24 

 
 
352 
14 
366 

Taal op Maat 
individueel 2 uur pw 

 
3 

 
15 

 
3 

 
21 

 
3 

 
13 

 
3 

 
15 

Taal op Maat spreek- 
vaardigheid 2/2,5 uur pw 

 
4 

 
20 

 
5 

 
29 

 
13 

 
188 

 
18 

 
215 

Engels 
2,5 uur pw 

 
4 

 
32 

 
4 

 
33 

 
3 

 
34 

 
3 

 
31 

ICT 
2,5 uur pw 

 
2 

 
19 

 
2 

 
21 

 
2 

 
20 

 
2 

 
27 

totaal 33 377 37 406 40 579 50 654 

 
pvallend: Taal aan Zee unit Centraal bediende in 2016 totaal 903 cursisten. Door de 
groepen NT2 terug te brengen naar 2 dagdelen èn het organiseren van de groepen extra 
spreekvaardigheid, is het aantal groepen en daarmee cursusplaatsen na de zomer enorm 

gestegen. Ongeveer 2/3 van de cursisten spreekvaardigheid volgt tegelijkertijd een traject NT2. 
 
Nieuw in ons aanbod: Taalmaatjes 
In 2016 zijn we (na een kleine pilot in 2015) met een financiële bijdrage van steunstichting 
Prozorg (zie deel 7) en de inzet van een HBO-stagiaire, gestart met het project Taal aan Zee-
maatjes. Het project is bedoeld voor asielzoekers en vluchtelingen die de geleerde kennis van de 
Nederlandse taal in de praktijk willen brengen en meer ‘thuis’ willen raken in onze samenleving. 
Daartoe spreken zij gedurende een half jaar minimaal om de week af met een vrijwilliger van 
Taal aan Zee. In 2016 waren in totaal 73 koppels actief. De Taal aan Zee-maatjes gaven zelf 
invulling aan het programma. De onderwerpen van gesprek waren zeer divers. Bijna alle koppels 
vonden het zeer waardevol om meer over elkaars cultuur, gewoontes en tradities te leren en te 
ervaren. De dagelijkse bezigheden werden uitgewisseld, maar ook onderwerpen als het nieuws, 
de Nederlandse geschiedenis, het toekomstperspectief van de cursist en politiek kwamen 
regelmatig aan de orde. De cursisten geven aan ‘dat zij door het project meer zelfvertrouwen 
hebben gekregen om te spreken, nieuwe woorden leerden te gebruiken en beter contacten aan 
durven gaan met Nederlanders en plaatsen te bezoeken die ze voorheen niet alleen bezocht 
zouden hebben.  

 

O 



23 

Jaarverslag 2016 

Meerdere vrijwilligers hebben aangegeven dat cursisten vloeiender werden in hun taalgebruik. 
De meeste vrijwilligers vonden het in eerste instantie belangrijk om iemand te kunnen helpen en 
wat te kunnen bijdragen, maar uiteindelijk gaven ze aan ook zelf veel geleerd te hebben van het 
contact. Ze hebben veelal meer inzicht gekregen in elkaars leefwereld en meer in het bijzonder, 
veel respect gekregen voor vluchtelingen die de moeilijke weg moeten afleggen om hier een 
bestaan te kunnen opbouwen. 
 

 
 

 
 
c) Begeleiding, door- en uitstroom unit Centraal  
Een team van 4 vrijwillige cursistenbegeleiders draagt, onder begeleiding van de unitcoördinator, 
zorg voor de uitvoering van de cursistenbegeleiding unit Centraal, die bestaat uit:  
• inschrijving, (intake)toetsen, plaatsing, registratie van presentie en absentie 
• verzuimbegeleiding 
• voortgangsgesprekken 
• uit- en doorstroombegeleiding 
 
Intake-, toetsing en plaatsing  
Tijdens het spreekuur op dinsdagochtend worden cursisten ingeschreven, getoetst en geplaatst 
in het meest passend aanbod. Cursisten die zich bij de unit aanmelden maar niet 
inburgeringsplichtig zijn, worden warm overgedragen aan Mondriaan. In 2016 ging het hier om 
circa 30 cursisten. Ook wordt tijdens de spreekuren doorverwezen naar andere (taal)aanbieders 
(circa 20 mensen). Alle cursisten die nog niet uit- of doorstromen melden zich aan het eind van 
de zomervakantie opnieuw om geplaatst te kunnen worden in het nieuwe cursusjaar. 
 
Verzuimbegeleiding  
De presentie wordt door de docenten bijgehouden en op basis daarvan worden cursisten die te 
weinig of niet aanwezig zijn aangesproken/gebeld door de cursistenbegeleiders. Cursisten die 
twee maanden achter elkaar minder dan 66% aanwezig zijn, worden uitgeschreven. Door de acties 
van de cursistenbegeleiders weten we meer over de motieven van verzuim: een slechte 
gezondheid, problemen in de (asiel)procedure en het combineren van lessen met activiteiten bij 
andere instellingen. Cursisten melden zich ook vaker/beter af als ze niet kunnen komen. Het 
verzuim is dit jaar weer met enkele procenten teruggebracht. 
 

“Eigenlijk zou elke Nederlander aan een maatje gekoppeld moeten worden,  
dat zou het begrip in de samenleving wat groter maken” 

“Ik heb respect gekregen voor de kracht en het doorzettingsvermogen van deze mensen.” 
 

Vrijwilligers over project Taalmaatjes 
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Voortgangsgesprekken 
Ervaren vrijwilligers voeren met alle cursisten één keer per jaar een voortgangsgesprek van 
ongeveer tien minuten. Inzet is om informatie te verzamelen over de tevredenheid van de cursist, 
het verzuim te bespreken (indien van toepassing), toekomstperspectief in beeld te krijgen, 
geregistreerde gegevens te controleren en waar nodig informatie te verstrekken.  
De resultaten van de gesprekken maken het mogelijk sneller in te spelen op vragen en 
bijvoorbeeld overplaatsing te regelen naar een qua niveau beter passende groep, een extra 
maatwerkprogramma of begeleiding bij uitstroom aan te bieden. De gespreksverslagen worden 
ook gebruikt om docenten feedback op hun lespraktijk te geven. 
 

pvallend: Cursisten zijn erg positief over de persoonlijke aandacht tijdens deze 
gesprekken. Over het algemeen zijn zij zeer tevreden over de kwaliteit van de lessen, de 
betrokkenheid van de docenten en de sfeer binnen de organisatie.  

 
De Volgende Stap 
Met het programma de Volgende Stap bespreken vrijwilligers in een één-op-één situatie wat de 
cursist in de toekomst zou willen en welke manieren er zijn om dat te bereiken. Met hun kennis, 
ervaring en netwerk ondersteunen zij de cursist bij het zetten van de volgende stap. In 2016 zijn 
43 cursisten begeleid bij hun toekomstvragen. Meerdere cursisten zijn na de gesprekken met een 
coach gestart met een opleiding (zoals het schakeltraject van de Haagse Hogeschool, cursus 
systeembeheer, WO-studie scheikunde en een MBO-opleiding autotechniek) en één cursist is ook 
aan een tijdelijke baan geholpen. Voor veel van hen waren de gesprekken echter in eerste 
instantie ter oriëntatie, omdat de cursist nog niet voldoende taalniveau had om door te stromen 
naar werk of opleiding.  
Toch waren ook die contacten niet onbelangrijk. Zo kregen de cursisten meer inzicht in hun eigen 
kunnen en wat een beroep of opleiding daadwerkelijk inhoudt. Met als gevolg dat de cursist een 
realistischer beeld kreeg van de toekomstperspectieven en de stappen die nodig zijn om dat te 
bereiken. In de weg daarnaartoe werd met de coach wel gewerkt aan diplomawaardering, het 
verbeteren van cv’s, BIG-registraties en assessments voor opleidingen.  
 
Doorstroom en uitstroom cursisten  
Het volgende overzicht geeft een beeld van de door- en uitstroomgegevens van de unit Centraal 
in 2016. Van de 903 ingeschreven cursisten zijn er 357 uit- of doorgestroomd (40 %).  
Dat is 3,5 % meer dan vorig jaar. 

 

O 
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Overzicht door- en uitstroom 2016 2015 

Totaal aantal cursisten uit- of doorgestroomd 357 267  
doorgestroomd naar (vervolg)opleiding, inburgeringscursus of werk  66 66  
ingeschreven, geplaatst maar nooit verschenen  35  27  
tussentijdse uitval: te hoog verzuim, problemen, ziek, verhuisd, geen 
kinderopvang  

127  80  

cursus afgerond op diverse niveaus in juli 2016*  118  77  
niet meer verschenen, reden onbekend (doorgestroomd of uitgevallen*)  11  17  
* van deze cursisten is niet bekend of zij zijn doorgestroomd naar (vervolg)opleiding, inburgering of werk.  

 
d) Extra activiteiten unit Centraal 
• Introductie bibliotheek 

De eerste helft van 2016 hebben 7 groepen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een 
introductiebezoek aan de Centrale bibliotheek. Aan het eind van het bezoek lagen de pasjes 
voor de cursisten klaar. 

• Blik op Den Haag (Bibliotheek/Haags Historisch Museum) 
6 groepen hebben deelgenomen aan het project Blik op Den Haag. In twee gastlessen kregen 
de cursisten een beeld van de geschiedenis van Den Haag aan de hand van een presentatie, 
voorwerpen uit de collectie van en een rondleiding door het Haags Historisch museum. 

• Cultuurmaatjes (zie deel 2) 
• Hoftrammm (zie deel 2) 
• Training voor Eritrese cursisten 

Tijdens deze interessante middag spraken circa 40 cursisten met de trainers van stichting 
Lemat over de verschillen tussen Nederland en Eritrea op onder andere het gebied van cultuur 
en gewoonten, leren en naar school gaan en werken. Gezien de grote belangstelling 
organiseren we in 2017 een tweede training/voorlichting. 

• Lentefeest 
Ook dit jaar een lentefeest voor cursisten en docenten. Met door cursisten meegebrachte 
hapjes, spelletjes en met een heuse DJ, Aloes en een workshop dansen als opwarmer (door 
een van onze cursisten), werd het een swingend geheel.  
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3.2 Unit In de wijk 

a) Doelgroep unit In de wijk 
De doelgroep van de unit In de wijk bestaat uit anderstalige, geïsoleerde vrouwen met 
bijvoorbeeld (chronische) lichamelijke en psychische klachten, sociale problemen, trauma’s, de 
zorg voor een ziek of gehandicapt familielid of een groot gezin. Vaak zien we een combinatie van 
deze factoren. Het gaat dus om een kwetsbare doelgroep. Een cijferoverzicht van de doelgroep 
in 2016: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

pvallend: Dit jaar lag het totaal aantal deelneemsters in de wijk iets lager dan in 2015 
omdat er eind 2015 meer deelneemsters uitstroomden dan eind 2014. Daarentegen  
startten er iets meer nieuwe lestrajecten dan in 2015, met 75 vrouwen die thuisles kregen 

en 75 vrouwen in een klein groepje dichtbij huis.  
 

 
 

pvallend: De deelneemsters die les kregen komen uit 39 verschillende landen van 
herkomst (gelijk aan vorig jaar). De meeste deelneemsters komen ook dit jaar 
oorspronkelijk uit Turkije: 28% van het bestand. Deze groep vrouwen hoeft niet in te 

burgeren en komt zo bij Taal aan Zee terecht voor het leren van Nederlands. De top drie is gelijk 

1. Turkije
28%

2. Marokko
9%

3. Bulgarije 
7%

4. Egypte
5%

5. Polen
5%

6. Irak 
4%

7. Somalië 
4%

9. China 
3%

10. Dominicaans Republiek 3%

10. Griekenland 3%

10. Nigeria 3%
10.  Pakistan 3%

Overig
23%

Top tien landen van herkomst deelneemsters

Aantal deelneemsters 2016 2015 
Totaal aantal deelneemsters in de wijk, 
waarvan:  
Individuele taalles aan huis 
Les op locatie in de buurt (groepje) 

260 
 

127 
133 

271 
 

131 
140 

Nieuwe lesaanvragen 215 238 
Nieuw gestart 150 142 
Uit/doorgestroomd 135  161 

O 

O 
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gebleven, maar hun aandeel neemt wel af. Ter vergelijking: in 2015 was de top drie 46% van het 
totaal aantal deelnemers (nu is het 43%). In 2014 was de top drie zelfs 65% van het totaal. 
 

 

pvallend: 65% van onze deelneemsters is jonger dan 40 jaar. Meer dan een kwart is jonger 
dan 30 jaar. De grootste groep (39%) zit in de leeftijdsgroep 31 jaar tot 40 jaar. 
 

Aanmelding 
Een lestraject aan huis of in de buurt begint met een lesaanvraag, die binnenkomt via ons brede 
netwerk. In tegenstelling tot de doelgroep van de unit Centraal komen de geïsoleerde vrouwen 
niet zomaar bij ons terecht. Gerichte werving en voorlichting aan verwijzers is nodig om in contact 
te komen met deze moeilijk bereikbare doelgroep. In deel 6 gaan we hier verder op in.  
 
De meeste lesaanvragen, bijna een kwart komen binnen via Haagse educatieve organisaties, 
vooral via basisonderwijs (19%) en soms via bijvoorbeeld Ouder en School. 
Ook via familie (de echtgenoot en/of kinderen) en bekenden (mond-tot-mond reclame) (samen 
18%) kwamen veel aanvragen binnen. Dit jaar kwam 10% van alle lesaanvragen via 
CJG’s/consultatiebureaus. Andere aanmeldingen kwamen binnen via maatschappelijk en sociaal 
culture dienstverlening, zoals buurt- en wijkcentra De Mussen en Parada, St. Mooi, St. Zebra en 
St. VÓÓR Welzijn en JSO Spel aan Huis. Ook via de gezondheidszorg, zoals PsyQ, huisartsen en 
wijkverpleegkundigen werden deelneemsters aangemeld. 
 
De vrijwilliger intake voert vervolgens een intakegesprek voor de thuisles bij de vrouw thuis. 
Daarbij wordt gekeken of thuisles voor de lesaanvraagster het juiste traject is of dat ze toch in 
staat is om buitenshuis les te krijgen. Van alle intakes (222) konden in 2016 73 vrouwen gericht 
worden doorverwezen naar ander taalaanbod. Een aanvraag voor les in een groepje (meestal door 
basisscholen of wijkcentra) wordt door de unitcoördinator behandeld. Zij doet ook de 
aanmeldingsgesprekken op de leslocatie en is de contactpersoon voor de deelneemsters van de 
groepsles en de leslocatie. 
 

pvallend: van de 215 nieuwe lesaanvragen kwamen de meeste aanvragen dit jaar (voor 
het eerst) binnen via het basisonderwijs, gevolgd door familie en bekenden (18%).  
 

26%
(67)

21-30 jaar

39%
(102)

31-40 jaar

25%
(65)

41-50 jaar

7%
(19)

51-60

3%
(7)
60+

Leeftijden deelneemsters 

O 

O 
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pvallend: De meeste deelneemsters 19 % (43 vrouwen) wonen in Moerwijk/Morgenstond. 
Daarmee is Laak van de eerste plek en gedaald van 23% (62 vrouwen) in 2015 naar 11 % 
(29 vrouwen) in 2016. Het aantal deelneemsters dat les krijgt in de Stationsbuurt en 

Regentes/Valkenbos is verdubbeld. 
  
b) Aanbod unit In de wijk  
Lestrajecten voor anderstalige geïsoleerde vrouwen in de wijk  
Taal aan Zee heeft een speciaal aanbod voor vrouwen door vrouwen. Geïsoleerde vrouwen krijgen 
thuis Nederlandse les, omdat ze (nog) niet kunnen deelnemen aan reguliere educatie of 
activiteiten buitenshuis. De lestrajecten In de wijk worden één op één gegeven bij de vrouwen 
thuis (twee uur per week) of in een klein groepje op een vertrouwde locatie in de buurt (doorgaans 
twee keer per week twee uur les).  
 
De meeste vrouwen die thuis les krijgen zijn langzame leerders met een laag taalniveau A0. In 
de groepslessen zit de grote meerderheid tussen niveau A0 en A1 in, met een enkele 
uitzondering richting A2. Binnen alle trajecten staan luister- en spreekvaardigheid centraal.  
Bij het sociale traject staat de ontmoeting centraal. Dit traject is speciaal voor vrouwen die niet 
verder komen met de taalles, omdat zij minder leerbaar zijn. Het lesmateriaal is hierop 
afgestemd. Met dit sociale traject kunnen wij hen wel stimuleren om buitenshuis redzamer te 
worden.  
 
Door de les op maat (afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden) en de individuele aandacht 
verbeteren anderstalige geïsoleerde vrouwen hun taalvaardigheid en worden zij zelfredzamer. 
Binnen maximaal een jaar worden vaak goede resultaten bereikt en dat in een beperkt aantal 
uren per week.  
 
De vrouwen zetten hun eerste (noodzakelijke) stap naar zelfredzaamheid, verdere participatie, 
emancipatie en inburgering. Onder (zelf-)redzaamheid verstaan wij: dat iemand zelfstandig in 
staat is contact te leggen in de Nederlandse taal en participeert in de Nederlandse samenleving.  
  

1. 
Moerwijk/Morgen

stond
19%

2. Schilderswijk
16%

3. Laakkwartier
13%

4. Stationsbuurt
10%

5. Regentes/Valk
enbos

9%

6. Transvaal
9%

7. Bouwlust/ 
Vrederust/

Buitengebied
8%

8. Spoorwijk
6%

9. Centrum
5%

10. Ypenburg
5%

Waar wonen onze deelneemsters?

O 
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De vrouw kan bijvoorbeeld:  
• zelf een afspraak maken met de dokter en of een medische klacht verwoorden; 
• zelf communiceren met de leerkracht van de kinderen; 
• doorstromen naar reguliere Nederlandse les of andere activiteiten buitenshuis. 

 
Les op maat aan huis  
Taal aan Zee is de enige organisatie in Den Haag die de mogelijkheid van thuisles aanbiedt. 
Betrokken vrijwilligers komen achter een voordeur van kwetsbare en voor andere instanties soms 
“onzichtbare” vrouwen. Taal aan Zee is daarmee de eerste schakel in de taalketen.  
In 2016 kregen 127 vrouwen les op maat aan huis.  
 
Groepsles op maat in de buurt 
In 2016 kregen 133 vrouwen les op maat in een klein groepje (vier tot zes vrouwen). Het hele 
jaar door zijn er lesgroepjes in de wijken geweest op verschillende locaties. Voor alle 
groepslessen geldt dat we die in nauwe samenwerking aanbieden met en/of aanvullend op  
externe partners, bijvoorbeeld basisscholen en taalaanbieders. Vrouwen die in een lesgroep van 
Mondriaan, Ouder en School of Taal in de Buurt niet mee kunnen komen, krijgen bijvoorbeeld 
tijdelijk les van Taal aan Zee in een klein groepje. Het streven is de vrouwen zo snel mogelijk 
door te laten stromen naar de betreffende educatieve activiteiten. Taal aan Zee en Mondriaan 
hebben sinds 2015 het aanbod van beide organisaties in de wijken op elkaar afgestemd in relatie 
tot aanbod van andere taalpartners. Hierdoor gebeurt het dat Taal aan Zee soms geen aanbod 
meer hoeft te verzorgen omdat de deelneemsters kunnen doorstromen naar het aanbod van een 
andere organisatie. Óf Taal aan Zee is juist een aanvulling op het bestaande lesaanbod.  
 

 
 
Hieronder een overzicht van locaties waar groepslessen van Taal aan Zee gegeven zijn in 2016. 
De lessen zijn voor vrouwen die niet of nauwelijks Nederlands spreken (tenzij anders 
aangegeven). 

• Bouwlust: KOETSVELDSCHOOL 
• Centrum: SHOP vrouwen (Inloopgroep met steeds wisselende deelneemsters) en SPOT46 

(besloten groep voor bezoekers van Spot46) 
• Morgenstond: DE KRULLEVAAR 
• Moerwijk: WIJKCENTRUM MOERWIJK en BASISSCHOOL GROTE BEER  

“In een klein groepje kan ik goed opletten” 
Deelneemster groepsles 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Taal-in-de-Buurt-3.htm
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• Schilderswijk: KONINGIN BEATRIXSCHOOL en OCTOPUS (twee groepen: voor moeders 
van de Peutersprong en de Sprong die nog niet mee kunnen doen aan de lessen van 
Mondriaan). 

• Stationsbuurt: BUURTCENTRUM PARADA (Voor vrouwen die nog niet mee kunnen doen 
aan de andere taalgroepen bij Parada). 

• Valkenbos: DE DRIE LINDEN (Voor deelneemsters die nog niet mee kunnen doen aan de 
cursus van Ouder en School).  

• Ypenburg: WIJKCENTRUM PIET VINK (Samenwerking met Mondriaan). 
• Spoorwijk: JEROENSCHOOL. 

 
c) Begeleiding, door- en uitstroom unit In de wijk 
Begeleiding 
Individuele begeleiding is onderdeel van ons aanbod In de wijk. Tijdens de lessen wordt 
toegewerkt naar doorstroom naar passende vervolgactiviteiten buitenshuis op het gebied van 
educatie of sociale participatie.  
Er wordt gewerkt met een uitgebreid cursistenvolgsysteem, dat gebruik maakt van instrumenten 
als her-intake, begeleiding, voortgangsgesprekken, uit- en doorstroombegeleiding, vraaggerichte 
doorverwijzing, bemiddeling naar (vrijwilligers-)werk en nazorg. 
 
Er zijn vaste begeleidingsmomenten waarin leskoppels en lesgroepen worden ondersteund bij 
het stellen en realiseren van haalbare doelen (die tijdens de her-intake gesteld zijn). In de lessen 
wordt dan naar dit gewenste doel toegewerkt. De vrouwen die thuisles krijgen staan vaak nog op 
de eerste trede van de participatieladder. Voor hen is in het Nederlands praten met een dokter of 
een docent op school al een hele mooie eerste stap naar redzaamheid. 
 
Ter ondersteuning van het beter leren Nederlands spreken wordt de methode Spreektaal het 
meest gebruikt in de lessen. De methode is speciaal voor niveau 0 tot A1+ gemaakt. Een andere 
vaak gebruikte lesmethode was Beter Lezen.  
Deelneemsters werden ook door hun taalcoach gestimuleerd om via internet het Nederlands te 
oefenen met de educatieve programma’s van Oefenen.nl. 
 

 
 
Veranderingen in begeleiding thuisles-koppels 
In de wijk zijn we in september 2015 gestart om de begeleiding van de thuisles-koppels anders 
in te richten. In plaats van een totaalfunctie ‘trajectbegeleider’, is het takenpakket gesplitst en de 
worden door verschillende personen gedaan. Zo zijn de volgende nieuwe functies ontstaan: 
vrijwilliger Intakes thuisles, vrijwilliger Matching leskoppels en vrijwilliger Begeleiding 
leskoppels.  
Een onderdeel van het traject zijn de her-intakes voor de geïsoleerde vrouwen. Om beter inzicht 
te krijgen in wat er in de lessen bereikt wordt, hebben we in het afgelopen jaar de intake voor de 

http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2014/07/Functieomschrijving-Vrijwilliger-Intakes-thuisles.pdf
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2014/07/Functieomschrijving-Vrijwilliger-Matching-leskoppels.pdf
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2014/07/Functieomschrijving-Vrijwilliger-Begeleiding-leskoppels.pdf
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2014/07/Functieomschrijving-Vrijwilliger-Begeleiding-leskoppels.pdf
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deelneemsters uitgebreid; voordat de lessen beginnen vindt er een uitgebreide her-intake plaats 
met de deelneemster waardoor we inzicht krijgen in wat de taalvaardigheid aan het begin van 
het traject is; lesmateriaal kan beter gekozen worden en de behaalde resultaten na een lesperiode 
kunnen inzichtelijker gemaakt worden. Zowel de nieuwe functies als de her-intake leveren meer 
kwaliteit op in het lestraject.   
 
Doorstroom en uitstroom deelneemsters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
De lestrajecten in de wijk vormen voor veel vrouwen de opstap naar verdere educatie of 
participatie. Er zijn diverse doorstroommogelijkheden voor deze doelgroep, dankzij een steeds 
meer aansluitende taalketen, waar Taal aan Zee zich mede voor inzet.  
 

Totaal aantal deelneemsters uitgestroomd in 2016,  
waarvan doorstroom naar/redzaam/nog geen doorstroom:  

2016 
135 

2015 
161 

Inburgering 5  12  
Mondriaan Taal+ school 20  16  
Ouder & School Plus  9 3  
Ander educatietraject (o.a. naar Taal aan Zee groepstraject of Centraal) 26  50 
Andere activiteit 18  10  

Betaald werk 5  7 
Geen doorstroom, maar wel redzaam 13   16 
Nog geen directe doorstroom* en niet redzaam 39   42  

 
*Het gaat hier vooral om vrouwen die door ziekte, verhuizing of langdurig verblijf in land van herkomst 
(vanwege familieomstandigheden) eerder gestopt zijn met de lessen, dan wel niet kunnen doorstromen 
na afloop van het lestraject. 
 

pvallend: Van de 135 vrouwen die door- of uitstroomden, liggen de doorstroom- en 
redzaamheidscijfers met 72% ongeveer even hoog als vorig jaar. Weer een cijfer om 
trots op te zijn gezien de kwetsbare doelgroep! Het doel van de lessen thuis en in de 

buurt is namelijk het zodanig vergroten van de redzaamheid dat vrouwen kunnen doorstromen 
naar vervolgactiviteiten en daarmee van trede 1 naar trede 2 stijgen op de participatieladder. 
 
d) Extra activiteiten deelneemsters  
 
Lentefeest in Madurodam 
 
Het Lentefeest voor leskoppels en lesgroepjes van de unit In de wijk was dit jaar in de vorm van 
een bijzonder uitstapje naar Madurodam. Op woensdagmiddag 18 mei gingen de deelneemsters 
en hun vrijwillige taalcoaches in een groepje of zelfstandig door het park en leerden zo in een 
middag vele bijzondere gebouwen en plekken van Nederland kennen. 

Madurodam was dit jaar ook het podium voor de feestelijke prijsuitreiking van de Taal aan Zee 
Aanmoedigingsprijs 2016. De prijs, een bedrag (van maximaal € 500), is bedoeld voor een 
geïsoleerde anderstalige vrouw die les krijgt bij Taal aan Zee en een financieel steuntje in de rug 
kan gebruiken bij (verdere) stappen naar economische zelfstandigheid. Het geld voor de prijs 
komt uit een gift van € 5000 die voorganger OBV in 2013 kreeg en die speciaal voor dit doel 
wordt ingezet. 

O 

http://www.madurodam.nl/nl/
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De jury (ambassadeurs Theo Veenkamp en Akram Beiramvand) heeft dit jaar voor drie 
winnaressen gekozen. De jury vond deelneemsters Rhizlan, Saly en Jamilatu mooie voorbeelden 
van vrouwen die zelf het initiatief nemen richting economische zelfstandigheid. Taal aan Zee 
helpt hen daar graag bij. Saly nam de prijs blij in ontvangst. Omdat Rhizlan en Jamilatu niet 
aanwezig konden zijn hebben hun trajectbegeleiders Lizzie en Debbie de prijs in ontvangst 
genomen. Rhizlan gebruikte het geld om een fiets te kopen om zo mobieler te zijn. 
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Deel 4 De vrijwilligers 
 
De vrijwilligers zijn het kapitaal van onze organisatie. Zonder vrijwilligers geen Taal aan Zee.  
Daarom investeren we in onze vrijwilligers, met dit jaar de focus op, onder andere, een 
tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek was als actiepunt uit het vorig jaar geïntroduceerde 
Vrijwilligersbeleid (Goed Geregeld) gekomen. In werkgroepen werden concrete acties verbonden 
aan de uitkomsten van het onderzoek. Waar nodig en mogelijk wordt op basis van het onderzoek 
en de ideeën uit de werkgroepjes het komende jaar het cursus- en trainings- activiteitenaanbod, 
de samenwerking, de begeleiding en informatievoorziening verder vormgegeven. De werkgroep 
activiteiten is inmiddels gestart. Hierover meer in deel 8. 
 

 

4.1 Cijfers in 2016 
In 2016 voerden gemiddeld 329 vrijwilligers het werk uit. De grootste groep vrijwilligers zijn 
taalcoaches en docenten NT2, op de voet gevolgd door de nieuwe functie Taalmaatje. 
Bij dit totaal zijn ook onze vrijwilligers met andere functies opgeteld, zoals de ambassadeurs, 
bestuursleden, bureaumedewerkers en de systeembeheerder. 
 
Unit Centraal  
In 2016 zijn in totaal 141 vrijwilligers betrokken geweest bij de activiteiten van de unit Centraal. 
Hiervan zijn er 70 in 2016 gestart en er zijn 15 mensen gestopt met hun inzet voor Taal aan Zee. 
Aan het eind van het jaar waren er 125 vrijwilligers en 1 stagiaire actief. De meeste vrijwilligers 
waren docent NT2 of Taalmaatje. Andere vrijwilligersfuncties zijn: docent Taal op Maat, coach De 
Volgende Stap, docent Engels, docent ICT, cursistenbegeleider of vrijwilligers administratie.  
 
Unit In de wijk 
Bij de unit In de wijk waren dit jaar 166 vrijwilligers actief. De grootste groep vrijwilligers In de 
wijk was taalcoach thuisles. Daarna komen de taalcoaches die les gaven in een klein groepje, 
gevolgd door het team dat begeleidt in de wijk (de trajectbegeleiders, vrijwilliger Her-intake, 
vrijwilliger Begeleiding koppels en vrijwilliger Matching in de wijk). 
Er zijn 57 nieuwe vrijwilligers gestart en 66 vertrokken.  
 
4.2  Waarderingsbeleid 
Onze waardering voor de vrijwilligers laten we graag blijken. Dit doen wij door bijvoorbeeld 
positieve, persoonlijke aandacht en feedback, waardering en complimenten te geven, maar ook 
op en aantal vaste momenten in het jaar. De procedures van het waarderingsbeleid hebben wij 
in ons vrijwilligersbeleid vastgelegd. Zo worden de vrijwilligers minimaal 1x per jaar uitgenodigd 
voor een feestelijke bijeenkomst waarbij ze ook een presentje krijgen.  
Hieronder een aantal van deze blijken van waardering in 2016. 
 

• Vrijwilligersbijeenkomst: stadswandeling en high tea in brasserie Dudok. 
Op vrijdag 25 november vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats. Gidsen van het 
Gilde lieten een grote groep vrijwilligers de verborgen plekjes van Den Haag zien. In Brasserie 
Dudok was vervolgens een high tea met een overvloed aan lekkernijen. Daar werden ook vijf 
jubilarissen gehuldigd met samen 75 jaar vrijwilligerswerkervaring bij Taal aan Zee en haar 

“Wat een enthousiaste en betrokken vrijwilligers heeft Taal aan Zee!”  
Voorlichters van Centrum Jeugd en Gezin 

http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2014/07/Taal-aan-Zee_Vrijwilligersbeleidsplan_20102015.pdf
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voorgangers. Alle vrijwilligers kregen een mooi boek en regenponcho. 

 
• Samen naar PAUW 
Op 19 mei gingen 22 vrijwilligers naar een uitzending van Jeroen Pauw. Het was een 
geslaagde en mooie avond met een gemêleerde groep van vrijwilligers die elkaar beter heeft 
leren kennen (van trajectbegeleider tot docent NT2, van ambassadeur tot taalcoach). 
• Vrijwilligers bijna in de prijzen  
Trajectbegeleider Debbie Zoutendijk- Benjamin (woonachtig in Wassenaar) stond in 
november op het podium bij de Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2016. Zij was door Taal aan 
Zee voorgedragen voor haar jarenlange inzet, maar won de prijs helaas net niet. 
Onze vrijwillige systeembeheerder Johan de Bakker (zie foto) stond in de finale van de Haagse 
Helden prijs 2016. Hij eindigde in de top drie van sector jeugd & onderwijs. 

 
© Den Haag Doet 

 
4.3 Begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering  
Taal aan Zee is in al haar facetten een lerende organisatie. Leren met en van elkaar is een 
belangrijk uitgangspunt van ons vrijwilligersbeleid. Naast een zorgvuldig intake, introductie- en 
inwerkprogramma, wordt training en scholing geboden en vindt begeleiding plaats op de 
werkvloer en in (intervisie) bijeenkomsten. De vrijwilligers van Taal aan Zee kunnen rekenen op 
professionele begeleiding en ondersteuning door de betaalde medewerkers. 
 
Het hele jaar door hebben wij onze vrijwilligers workshops, training en scholing kunnen 
aanbieden. Ons aanbod in 2016:  
• Alle vrijwilligers van Taal aan Zee volgen de basistraining. 
• Verdieping voor onze taalvrijwilligers via een uitgebreide scholingsdag van Taal aan Zee eind 

oktober 2016. Het verslag van de geslaagde dag is te lezen op onze website. 

http://taalaanzee.nl/haagse-helden-2016-bekend
http://taalaanzee.nl/haagse-helden-2016-bekend
http://taalaanzee.nl/2181-2
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• In 2016 werd er door onze vrijwilligers enthousiast gebruik gemaakt van de webinars die 

aangeboden werden via Het Begint met Taal: Spreektaal, uitspraak NT2 en “Iedereen actief, 
actieve taalwerkvormen voor taalcoaching”. Ook konden onze vrijwilligers meedoen met de 
webinars van oefenen.nl: kennismaken en Werken met volgsysteem. 

• Als er plek over was mochten vrijwilligers van Taal aan Zee deelnemen aan de 
verdiepingstrainingen die Taal aan Zee organiseerde voor de taalvrijwilligers van Mondriaan. 
Zo konden onze vrijwilligers zich in het najaar opgeven voor bijvoorbeeld ‘Interculturele 
communicatie’ en ‘Uitspraak in de NT2–les’.  

• Voor een kleine selectie docenten NT2 die nieuwe groepen startten na de zomer is een 
training “Effectief leren” georganiseerd. Deze training biedt de belangrijkste uitkomsten van 
het Breinonderzoek wat de laatste vier jaar heeft plaatsgevonden op het gebied van hoe het 
brein informatie verwerkt en opslaat. Daaraan gekoppeld kregen de deelnemers praktische 
tips hoe zij in het aanbieden van de leerstof gebruik kunnen maken van deze kennis. 
Daarnaast zijn de docenten door de trainer in de lessen geobserveerd en hebben zij feedback 
gekregen op hun lespraktijk. 
 

4.4. Basistraining voor taalvrijwilligers Mondriaan Taal+ school en Taal in de Buurt  
Taal aan Zee is door de gemeente gevraagd in 2016 de Basistraining Taalvrijwilligers te 
organiseren voor vrijwilligers die bij Mondriaan Taal+ school in de lessen assisteren en voor de 
vrijwilligers die in het project Taal in de Buurt conversatielessen verzorgen. Ook de nieuwe 
vrijwilligers voor Centraal volgen de Basistraining voordat ze aan de slag gaan als docent NT2, 
begeleider OLC of bijvoorbeeld taalmaatje. In deze Basistraining (ontwikkeld door Taal voor het 
Leven) krijgen vrijwilligers de eerste handvatten aangereikt waarmee ze deelnemers op een 
constructieve én leuke manier leren begeleiden bij het leren van het Nederlands. Taal aan Zee 
organiseerde deze trainingen vanaf april 2016 voor Mondriaan. Taal voor het Leven stelde het 
materiaal voor alle te trainen taalvrijwilligers kosteloos ter beschikking. 
Naast de Basistraining organiseerden we voor de vrijwilligers van Mondriaan ook de werving 
(i.s.m. Mondriaan) en verdiepingstrainingen.  
 
De aanpak: 
Werving  
De werving verliep voornamelijk via Taal aan Zee. Er werden regelmatig berichten geplaatst op 
LinkedIn, Twitter, Facebook, website Taal aan Zee, website Mondriaan en Den Haag Doet. Op de 
site van Mondriaan was informatie over taalvrijwilligers moeilijker te vinden. Pogingen om op 
de site van Mondriaan een link te maken naar de website van Taal aan Zee of de data van de 
informatiebijeenkomsten te publiceren zijn niet geslaagd. Mondriaan gaf aan dat de werving 
voor taalvrijwilligers een te kleine opdracht was om hier binnen de ICT/website een plek voor in 
te richten.  
 
Gezamenlijke informatiebijeenkomsten  
Voorafgaand aan de trainingen werden regelmatig informatiebijeenkomsten voor potentiele 
taalvrijwilligers georganiseerd door Taal aan Zee. Tijdens deze bijeenkomsten werd informatie 
gegeven over de verschillende vrijwilligersvacatures die op dat moment beschikbaar waren bij 

“Wij blikken zeer tevreden terug op deze middag en waren erg verrast en verheugd dat er zoveel 
interesse en vraag was. Hopelijk hebben wij een zo goed mogelijk beeld kunnen geven over Eritrea 

en zal de gegeven informatie jullie verder helpen in de praktijk” 
Trainers KIT Culturele kenmerken en achtergronden Eritrea 

http://www.taalaanzee.nl/
http://www.rocmondriaan.nl/alle-opleidingen/basistraining-taalvrijwilliger
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Mondriaan, Taal aan Zee en Taal in de Buurt en kon men vervolgens een keuze maken voor een 
organisatie. In 2016 zijn er 13 gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
 
Resultaten werving, training en scholing van taalvrijwilligers Mondriaan Taal+ school 
De afspraak met de gemeente, afdeling Onderwijsbeleid en Mondriaan was dat Taal aan Zee 100 
nieuwe taalvrijwilligers voor Mondriaan zou werven, opleiden en scholen middels 
verdiepingstrainingen vanaf maart 2016. Voorwaarde voor het slagen hiervan was dat er vanuit 
Mondriaan voldoende vacatures aangeleverd zouden worden. Uiteindelijk zijn er tussen april en 
december zeven basistrainingen gegeven die 45 nieuwe vrijwilligers voor Mondriaan opleverden. 
Het oorspronkelijk afgesproken aantal van 100 vrijwilligers bleek niet haalbaar omdat Mondriaan 
niet voldoende vrijwilligersplekken had. Onder meer door het te langzaam op gang komen van 
de lesgroepen Taaleis in de Bijstand, doordat er minder kandidaten waren dan de gemeente had 
ingeschat, was er ook veel minder behoefte aan de inzet van vrijwilligers dan beoogd. 
Voor de reeds eerder actieve en de nieuw ingezette vrijwilligers heeft Taal aan Zee 16 
verdiepingstrainingen georganiseerd. De onderwerpen voor de verdiepingstrainingen werden 
samen met Mondriaan vastgesteld en voldeden aan de behoefte tot bijscholing van de 
vrijwilligers. In totaal hebben 94 vrijwilligers aan deze trainingen deelgenomen.  
In 2017 zal Mondriaan de scholing van de eigen vrijwilligers zelf gaan verzorgen. Er is vanuit de 
gemeente vooralsnog geen budget voor beschikbaar. 
 
Training taalvrijwilligers voor Taal in de Buurt 
Naar aanleiding van de nieuwe werkwijze van Taal in de Buurt waarbij organisaties enerzijds NT2 
lessen konden aanbieden met professionele docenten en anderzijds conversatielessen door 
getrainde vrijwilligers, heeft de gemeente, afdeling OCW integratie, Taal aan Zee gevraagd om  
in de periode augustus t/m december 2016 minimaal 50 vrijwilligers te trainen voor de 
conversatielessen, verdeeld over vier tot vijf trainingen van drie bijeenkomsten. Taal aan Zee was 
niet verantwoordelijk voor de werving van de vrijwilligers en verzorgde voor deze groep ook geen 
verdiepingstrainingen. De vrijwilligers werden door de coördinator van Taal in de Buurt geworven 
en aangemeld bij Taal aan Zee. Taal aan Zee heeft voor het trainen van de vrijwilligers gebruik 
gemaakt van de Basistraining voor Taalvrijwilligers van Taal voor het Leven. Deze training diende 
wel aangepast te worden aan de specifieke vrijwilligerstaak van begeleider van 
conversatielessen.  
Taal aan Zee heeft uiteindelijk twee trainingen voor taalvrijwilligers Taal in de Buurt 
georganiseerd waarmee in totaal 32 vrijwilligers zijn getraind. Hiervan hebben 27 vrijwilligers de 
hele training gevolgd (drie bijeenkomsten). Vijf vrijwilligers hadden al eerder elders de 
basistraining taalvrijwilliger gevolgd en volgden nu alleen het derde dagdeel (specialisatie 
Spreektaal).  
In oktober werd duidelijk dat ook voor Taal in de Buurt het vooraf vastgestelde aantal van 50  
vrijwilligers niet nodig was. 
De afdeling Integratie heeft Taal aan Zee gevraagd ook in 2017 de trainingen voor de vrijwilligers 
te blijven verzorgen. Aangezien het om kleine aantallen gaat, zullen we deze vrijwilligers 
opnemen in de Basistraining voor onze eigen vrijwilligers. 
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Deel 5 Samenwerken aan een aansluitende taalketen 
 
Via ons brede netwerk werkten wij in 2016 weer samen met veel organisaties binnen én buiten 
Den Haag aan een aansluitende taalketen. 
 
Samenwerking Mondriaan 
De samenwerkingsafspraken met Mondriaan zoals geformuleerd bij aanvang van de fusie in 2014 
en gefinancierd vanuit de productovereenkomst van Mondriaan met de gemeente Den Haag, zijn 
in 2016 voortgezet en verder uitgebouwd. De afspraak gold voor een periode van drie jaar. Het 
streven was in deze drie jaar een meer samenhangend aanbod in de Haagse taalketen te 
realiseren door de samenwerking en afstemming tussen Mondriaan en Taal aan Zee te bevorderen 
op het gebied van instroom, intake en doorstroom en op het gebied van een gecombineerde inzet 
van professionele docenten en vrijwilligers in het NT2 onderwijs. Tevens de inzet om de 
samenwerking met andere taalaanbieders op deze gebieden te vergroten, middels het Haags 
Taalketenoverleg. 
We kunnen concluderen dat we er na drie jaar in geslaagd zijn met elkaar tot een meer 
samenhangend aanbod te komen. Er zijn afspraken over het afstemmen van de spreekuren, de 
intake, toetsing en doorstroom van cursisten. De Brouwersgracht is inmiddels een taalcentrum 
voor een grote en diverse groep volwassenen en tevens een informatie- en verwijspunt voor 
iedereen die op zoek is naar een educatieve activiteit in Den Haag. 
 
Wat betref de educatieve activiteiten in de wijken hebben Taal aan Zee en Mondriaan het aanbod 
op elkaar afgestemd in relatie tot aanbod van andere taalpartners. Taal aan Zee blijft uiteraard 
de thuislessen verzorgen en werkt aanvullend als het gaat om les op een locatie in de buurt. In 
diverse wijken hebben Taal en Zee en Mondriaan gezamenlijk intakes gedaan en afspraken 
gemaakt over in welk aanbod de vrouwen het beste geplaatst konden worden. 
 
Tevens verzorgden professionals van Taal aan Zee de werving van en basistraining en 
verdiepingstrainingen voor de taalvrijwilligers die in het aanbod van Mondriaan werden ingezet 
(zie ook deel 4). 
 
Mondriaan en Taal aan Zee hebben samen, op verzoek van de gemeente Den Haag, voor de zomer 
een voorstel gedaan voor twee pilots:  
• Specifieke aanpak (voor)trajecten laag- midden opgeleide Eritreeërs 
• Voortraject alfabetisering voor analfabete statushouders. 
Na uitstel vanuit de gemeente hebben we eind 2016 een herstart gemaakt. Helaas bleken er op 
dat moment onvoldoende kandidaten te zijn voor de uitvoering. Mogelijk pakken we dit in 2017 
alsnog op. 
 
Coördinatie Haags Taalketenoverleg  
Ook in 2016 heeft Taal aan Zee dit overleg weer gecoördineerd en voorgezeten. Een kerngroep 
bestaande uit Taal aan Zee, Mondriaan, Stichting Yasmin en Taal voor het Leven bepaalt de 
agendapunten. Taal aan Zee verzorgt vervolgens de uitnodiging, agenda met benodigde stukken, 
het voorzitterschap en de verslaglegging. Taal aan Zee draagt ook zorg voor uitwisseling en 
verbinding en faciliteert waar nodig. Doel van het overleg: uitwisseling, afstemming en 
samenwerking bevorderen tussen organisaties die taalaanbod voor volwassenen verzorgen in 
Den Haag om te komen tot een aansluitende taalketen. Er participeren inmiddels 25 organisaties  
en ook beleidsambtenaren van OCW (Onderwijsbeleid en Integratie) maken deel uit van het 
overleg. 
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In 2016 is het Taalketenoverleg drie keer bij elkaar geweest en heeft een behoorlijke slag 
gemaakt waar het gaat om het bevorderen van een aansluitende taalketen. In april werden 
Haagse taalorganisaties en ook het taalketenoverleg uitgenodigd voor een werkbespreking 
Laaggeletterdheid van de commissie Samenleving van de Haagse gemeenteraad. Tijdens die 
bijeenkomst is er door de Commissie met instemming gereageerd op het voorstel van de 
taalketenpartners in Den Haag om een gezamenlijke visie te presenteren op de toekomst van de 
aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Een conceptnotitie is door een ‘denktank’ (een delegatie 
uit het overleg bestaande uit de Bibliotheek, Coöperatief Eigenwijzer, L&S, Mondriaan Taal+ 
school, Taal aan Zee en Xtra) opgesteld en voorgelegd aan het overleg. De definitieve versie, 
‘Werk maken van de taalketenaanpak; Haagse organisaties tekenen ervoor!’ is voorts in november 
aangeboden aan drie wethouders, t.w. Ingrid van Engelshoven, Rabin Baldewsingh en Karsten 
Klein. Eind december kwam een reactie van wethouder van Engelshoven, mede namens haar 
collega’s, met het verzoek bij het Taalketenoverleg langs te mogen komen om de nota te 
bespreken. Tevens wilde zij de uitkomsten presenteren en bespreken van het onderzoek dat het 
College had laten uitvoeren in het kader van de motie van de gemeenteraad ‘Laaggeletterdheid 
en Taalonderwijs’. In januari 2017 vond een bijeenkomst plaats met de wethouder en (bijna) alle 
bij het Taalketenoverleg aangesloten organisaties. In een aantal workshops werden de 
uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen uit de notitie verder uitgewerkt. Deze 
uitwerking zal als bijlage met het onderzoek meegaan naar het College dat het geheel weer met 
voorstellen en aanbevelingen aan de gemeenteraad zal aanbieden.  
 
De Haagse maatschap 
Taal aan Zee neemt deel aan het Strategisch overleg en de werkgroep van De Haagse Maatschap 
(DHM). 
De Haagse Maatschap is in 2010 ontstaan op initiatief van een aantal organisaties waaronder 
ROC Mondriaan, Stichting Yasmin en Stichting Importante (later PEP) vanuit de behoefte om de 
kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten door scholing.  
Doelstelling van de Haagse Maatschap is werken aan structurele samenwerking tussen toeleiders 
naar en aanbieders van scholings- en opleidingstrajecten. Het Taalketenoverleg is hier uit 
voortgekomen. Taal aan Zee zorgt als coördinator van het Taalketenoverleg door deelname aan 
het Strategisch overleg voor de link tussen beide platforms. 
Op 15 november organiseerde DHM de werkconferentie ’Samen meer kansen voor Haagse 
vrouwen’ over verbetering van kansen voor opleiding en werk.  
 
Landelijke aandacht voor taalcoaching samen met Het Begint met Taal  
Taal aan Zee zoekt niet alleen de samenwerking in Den Haag, maar bundelt ook landelijk de 
krachten. We zijn aangesloten bij de landelijke belangenorganisatie van 
taalcoachingsorganisaties, Het Begint met Taal (hierna te noemen HBT). Samen met HBT en de 
collega-organisaties uit Amsterdam en Utrecht zetten we ons in om het belang van taalcoaching 
door vrijwilligers landelijk politiek en bestuurlijk op de kaart te krijgen. In 2016 kregen we hier 
hulp bij van Pride PR, een communicatiebureau dat in het kader van maatschappelijk betrokken 
ondernemen een bijdrage wil leveren aan een campagne om taalcoaching onder de landelijke en 
lokale politieke en bestuurlijke aandacht te brengen. De campagne zal in de loop van 2017 van 
start gaan. 
 
Ook in 2016 werden we weer door Het Begint met Taal gevraagd trainingen te geven in het land. 
In dat jaar gaven twee van onze betaalde medewerkers training bij taalorganisaties in Den Haag 
en Delft. 
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‘Voel je goed’ (Stichting Lezen & Schrijven) 
Dit is een project van Stichting Lezen & Schrijven waar Taal aan Zee als partner aan meedoet (zie 
deel 2). Het betreft een nieuwe werkwijze om laaggeletterden te bereiken. Cliënten van 
diëtistenpraktijken met overgewicht, die moeite hebben met taal en daardoor het verwerken van 
gezondheidsinformatie, wordt een programma van 20 weken aangeboden met een combinatie 
van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen in gezondheidsvaardigheden van een 
vrijwilliger. De deelnemers leren via de praktijkgerichte lessen beter begrijpen wat gezonder eten 
en meer bewegen is en hoe je deze informatie toepast in het dagelijkse leven. Voel je goed! wordt 
mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra, Achmea, Lidl en Fonds Taal maakt gezonder.  
Taal aan Zee gaat in Den Haag de lesgroepjes (maximaal 20 lesgroepjes van 4 deelnemers met 
een vrijwilliger) begeleiden. De helft van de vrijwilligers bestaat uit studenten van de HBO-
opleiding Diëtetiek. De andere helft hebben wij geworven. Het lesmateriaal wordt verzorgd door 
L&S. Aan het project wordt ook een onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit van het 
programma.  
De werving en het trainen van de vrijwilligers is in september gestart. De uitvoering is vanaf 
januari 2017. 
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Deel 6 PR/communicatie/werving 
 
Taal aan Zee kreeg veel (media-) aandacht in 2016. Mede door het bezoek van onze koningin aan 
Taal aan Zee kwamen veel extra vragen en verzoeken binnen via mail en telefoon. Onze website 
en social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Twitter kregen duizenden bezoekers extra.  
Ook al weten steeds meer mensen ons te vinden: voorlichting en werving blijven belangrijk, 
vooral om onze doelgroep geïsoleerde vrouwen te bereiken én om nieuwe vrijwilligers te vinden. 
 
PR 
Taal aan Zee in het nieuws 

• Koninklijk werkbezoek in de kranten, zoals in het AD (Speels lesje Nederlands van 
koningin Máxima) en de Volkskrant (Máxima: ‘suiker’ is een moeilijk woord). Omroep West 
maakt een mooi artikel: Bent u echt de Koningin of droom ik? 
Taal aan Zee werd zelfs genoemd in internationale pers. 
 
                 

    
  

Op tv: 
 Het werkbezoek kwam de hele avond in alle NOS journaals. Iets om trots op te zijn! De 
NOS maakte tevens de volgende reportage: “Hoe leerde Máxima Nederlands?”.  
TV West maakte een uitgebreid nieuwsitem: “Koningin Máxima op bezoek bij Taal aan 
Zee“. 

 

 
  

• Omroep West, Den Haag TV en AD Haagsche Courant besteedden ruim aandacht aan de 
matchavond in de Hoftrammm. Op de site van organisator De Haagse Uitdaging staan 
mooie foto’s, gemaakt door fotograaf Philip Verschueren van Zeevonk grafisch ontwerp | 
fotografie. 

• Niels Klaassen van het AD besteedde in een artikel aandacht aan de grote interesse van 
vrijwilligers om vluchtelingen te helpen. Taal aan Zee was een van de bronnen voor het 
artikel. 

• Vrijwilliger Marlous van der Togt kreeg de hoofdrol in een mooi artikel in wijkkrant 
Willemspark & Archipel (zie artikelen).  

“Máxima had ook veel aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn bij Taal aan Zee” 
Kysia Hekster, NOS 

http://www.ad.nl/nieuws/speels-lesje-nederlands-van-koningin-maxima%7Ea7e3dade/
http://www.ad.nl/nieuws/speels-lesje-nederlands-van-koningin-maxima%7Ea7e3dade/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/maxima-suiker-is-een-moeilijk-woord%7Ea4317891/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3172232/Bent-u-echt-Koningin-Maxima-verrast-Taal-aan-Zee-in-Den-Haag-met-werkbezoek
http://nos.nl/video/2110241-hoe-leerde-maxima-nederlands.html
https://youtu.be/w90wwJbptN0
https://youtu.be/w90wwJbptN0
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3289737/Vluchtelingen-netwerken-onder-het-genot-van-een-hapje-en-drankje
https://youtu.be/FpZ96bmGcmw
https://app.anp.nl/r/a0f4d1f5d5d4a7fe19b9cfc25aeb8d3ef8b97f433b62ad92162246719ee85fdb275f14c27acf1a2478953bd2bd167a004c92e8316102fc028d55d69ac2ad87e578cc9cf49402be25c80dfc69def7e8b8
http://haagseuitdaging.nl/nieuws/succesvolle-matchavond-vluchtelingen-en-haagse-ondernemers-hoftrammm/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3172232/Bent-u-echt-Koningin-Maxima-verrast-Taal-aan-Zee-in-Den-Haag-met-werkbezoek
http://www.ad.nl/nieuws/speels-lesje-nederlands-van-koningin-maxima%7Ea7e3dade/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/maxima-suiker-is-een-moeilijk-woord%7Ea4317891/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3172232/Bent-u-echt-Koningin-Maxima-verrast-Taal-aan-Zee-in-Den-Haag-met-werkbezoek
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• Den Haag FM besteedde behalve aan bovenstaande evenementen ook aandacht aan het 
project Cultuurmaatje: “Cultuurmaatjes op stap met nieuwkomers”. 

 
Social Media 
Via social media bereikten wij de meeste mensen, soms meer dan 2000 per dag. Wij posten dan 
ook regelmatig nieuwsberichten op Twitter en Facebook. Hierdoor krijgen wij de aandacht van 
de politiek, samenwerkingspartners, nieuwe vrijwilligers en (in)direct ook vaker van onze 
doelgroep. We vinden het leuk dat ook steeds meer cursisten ons volgen via Facebook.    
Op LinkedIn hebben we 120 volgers. Onze berichten bereikten wel gemiddeld 500 mensen.  
Op Twitter hebben wij de meeste volgers. Een tweet, over hoe trots we zijn op onze vrijwillige 
taalcoach Marit Maij die een prestigieuze Franse onderscheiding ontving, bereikte meer dan 6000 
mensen. 
 

 
 

pvallend: Het aantal volgers op Facebook is bijna verdubbeld in een jaar, naar ongeveer 
600 volgers. 
 

  
O 

http://denhaagfm.nl/2016/03/04/cultuurmaatjes-op-stap-met-nieuwkomers/
https://www.facebook.com/taalaanzee/
https://www.linkedin.com/company/taal-aan-zee
https://twitter.com/taalaanzee
http://www.ad.nl/den-haag/rijdende-date-met-collega-s-die-vluchtten%7Ea7433ba0/
http://www.ad.nl/dossier-den-haag/vrijwilliger-voor-iedere-vluchteling%7Ea552cc7e/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://pbs.twimg.com/media/CmMPpiIWYAAsu2Q.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/CvocybNWEAAsPYF.jpg
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Voorlichting en werving 
 
Voorlichting 
Voorlichting over onze educatieve activiteiten is onder andere gegeven aan welzijnsorganisaties 
zoals Moeders informeren Moeders in CJG Zonneoord en de stagiaires van Spel aan huis.  
 
We stonden op de participatiemarkt in Bibliotheek Schilderswijk (speciaal voor vrouwen in 
Schilderswijk) en op het Escampfestival. Hieruit zijn voortgekomen o.a. een 
voorlichtingsbijeenkomst bij een koffieochtend van anderstalige vrouwen in Buurthuis De Mussen 
en hernieuwd contact met wijkagenten in de Schilderswijk en Escamp en organisaties als GGD, 
Mammarosa, Kessler Stichting, Centra voor Jeugd en Gezin en Midin. Allemaal belangrijke 
netwerkcontacten voor de werving van geïsoleerde anderstalige vrouwen. 
In de week van de alfabetisering, begin september, stonden wij met andere taalaanbieders op de 
taalmarkt in de Centrale Bibliotheek. Het Taalhuis in de Bibliotheek verwijst zowel onze 
doelgroep als vrijwilligers door naar ons.  
 
Op 15 februari kwam een grote internationale delegatie van politici van het migranten netwerk 
van PES/Party of European Socialists & Democrats op bezoek bij Taal aan Zee. Dit netwerk wil 
op Europees niveau nadenken over het migratievraagstuk en was geïnteresseerd in onze 
werkwijze. Wij gaven een presentatie in het Engels over onze taallessen. Vrijwillige docenten en 
taalcoaches vertelden hun mooie ervaringsverhalen (in het Engels). 
 
Werving 
Werving van de doelgroep gebeurde ook door flyers en posters te verspreiden bij onder meer 
huisartsenpraktijken, apotheken, buurthuizen en tandartspraktijken. Vrijwilligers hielpen hierbij. 
 
Er was in het najaar, zoals ieder jaar, extra landelijke aandacht voor ons maatjesproject “Taal aan 
Zee In de wijk” (thuisles) via de mediacampagne van het Oranje Fonds.  

Verder hebben wij vrijwilligers geworven via de (social) media, onze website, aanwezigheid op 
informatiemarkten en bijeenkomsten en het geven van voorlichting op diverse plekken in de stad. 
De werving van vrijwilligers vond voor een deel ook plaats via de vrijwilligersvacaturebank 
www.denhaagdoet.nl van PEP (Ondersteuning Vrijwilligerswerk in Den Haag) en vooral ook ‘via 
via’ (netwerken). Steeds meer potentiele vrijwilligers vinden Taal aan Zee via de zoekmachine 
van Google. Het Google Ad Grants programma helpt daar goed bij (zie deel 7).  

De trend van 2015 zette zich voort: Nog steeds willen veel vrijwilligers “iets voor vluchtelingen 
doen”. Dat merkten wij begin van het jaar tijdens de manifestatie Welkom Hier! Welkom Hier is 
een gezamenlijk initiatief van Justice and Peace Netherlands, Fonds 1818, Het Nutshuis en Human 
Security Collective. Vrijwillige docenten en taalcoaches van Taal aan Zee waren aanwezig op de 
vrijwilligersmarkt. Vrijwilliger Lisa Koolhoven gaf les in de noodopvang voor asielzoekers en 
vluchtelingen (Bezuidenhout) en vertelde een mooi ervaringsverhaal: Chefkok in Damascus. 
 
Ook de grote interesse voor de nieuwe functie Taalmaatje is daar een goed voorbeeld van. Wij 
hebben voor deze functie ook succesvol geworven met een pitch onder studenten op Haagse 
Hogeschool.  

http://taalaanzee.nl/manifestatie-welkom-hier-vluchtelingen-lokale-initiatieven-debat-op-zondag-7-februari
http://taalaanzee.nl/wp-content/uploads/2016/02/Chefkok-uit-Damascus-pitch-Welkom-Hier-7-februari-2016.pdf


43 

Jaarverslag 2016 

 
Nieuw waren de gezamenlijke informatiebijeenkomsten voor nieuwe taalvrijwilligers die we 
samen met Mondriaan Taal+ school organiseerden. Taal aan Zee deed ook de werving. Hier 
kwamen veel nieuwe vrijwilligers voor Taal aan Zee op af. Hierover meer in deel 4.  
 
Verdere communicatie 
 
Nieuwsbrieven 
Dit jaar is er ieder kwartaal een grote digitale nieuwsbrief gestuurd aan alle vrijwilligers: in maart, 
juli, oktober en december (lente, zomer, herfst en kerst). Dit gebeurde via Mailchimp. 
 
Nieuwsberichten 
Maandelijks ontvingen onze vrijwilligers nieuwsberichten over deskundigheidsbevordering, 
activiteiten en andere relevante berichten. 
Tevens zijn er digitale zomergroeten en kerstgroeten gestuurd naar alle relaties. 
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Deel 7 Financiën 

7.1 Financieel verslag  
 
We hebben 2016 afgesloten met een positief saldo van € 9.641. Dit is het saldo van verschillen 
met uiteenlopende oorzaken. Dit saldo is ten gunste van het stichtingsvermogen gebracht. Het 
stichtingsvermogen steeg hiermee van €102.178 naar €111.819. Een belangrijk deel van dit 
vermogen heeft het karakter van een bestemmingsreserve. Dit is uiteengezet in de jaarrekening 
2016 van Taal aan Zee. 
 
De lasten en baten van Taal aan Zee in 2016 waren:  
  
In € Werkelijk 

2016 
Begroting 

2016 
Werkelijk 

2015 
Lasten    
Personeel 516.274 498.100 495.552 
Huisvesting 91.410 87.950 86.391 
Bureau en organisatie 21.625 32.150 37.856 
Projecten 79.598 - 18.232 
Cursisten 26.396 24.500 23.212 
Vrijwilligers 34.559 32.600 39.069 
Totale lasten 769.862 675.300 700.312 
 
Baten 

   

Subsidies 682.598 601.000 594.000 
Fondsen 22.400 8.900 - 
Overige inkomsten 74.505 65.400 104.857 
Totale baten 779.503 675.300 698.857 
Saldo baten en lasten   9.641 - - 1.455 

 
 De balans van Taal aan Zee zag er eind 2016 als volgt uit:  
  
In € 
 

2016 2015 

Activa   
Inventaris 310 401 
Te vorderen posten 30.798 43.279 
Geldmiddelen  181.671 139.161 
Totale activa   212.779 182.841 
 
Passiva  

  

Stichtingsvermogen 111.819 102.178 
Voorziening transitievergoedingen - 3.900 
Te betalen posten  100.960 76.763 
Totale passiva 212.779 182.841 

 
Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 van Taal aan Zee. Deze jaarrekening is 
door een onafhankelijke accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien.  
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7.2  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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7.3  Subsidies en fondsen  
Taal aan Zee werd in 2016 voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. 
Daarnaast waren er inkomsten in het kader van de samenwerking met en advisering aan derden, 
inschrijfgelden cursisten en deelneemsters en giften en donaties. Hieronder een aantal inkomsten 
nader toegelicht.  
 
Inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld voor de lessen van Taal aan Zee bedraagt € 25. Daarnaast betalen cursisten hun 
eigen lesmateriaal. 
 
Giften en donaties 
Dit jaar kwam er een aantal anonieme donaties binnen via www.geef.nl. en doneerden 
particulieren de opbrengsten van een jubileum of afscheid aan Taal aan Zee. 
Ook waren er donateurs die een maandelijkse of eenmalige bijdrage deden. We zijn heel blij met 
al deze blijken van betrokkenheid van particulieren en stichtingen bij de doelgroepen van Taal 
aan Zee. 
 
Gift kantoorgenoten Pels Rijcken  
Jaarlijks schenkt een deel van de kantoorgenoten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn de 
waarde van hun kerstgeschenk aan een goed doel. In 2016 was het thema: actueel, educatie en 
Den Haag en viel de keuze op Taal aan Zee (met dank aan medewerker Peter van Kippersluis die 
ons heeft voorgedragen). Op woensdag 21 december werd symbolisch een cheque van € 4340 
uitgereikt. We zijn erg blij met deze gift en zullen het geld in 2017 besteden aan het project 
Taalmaatjes. 

 
Overige bijdragen 
Google Ad Grants-programma 
Wij ontvangen sinds 2015 een tegoed voor het gratis weergeven van AdWords-advertenties op 
pagina's met zoekresultaten van Google. Het gratis adverteren via Google Grants programma 
werkt goed. Vooral nieuwe vrijwilligers geven aan dat ze ons gevonden hebben via een 
zoekopdracht bij Google. 
 
  

http://www.denhaag.nl/home.htm
https://www.geef.nl/doel/taalaanzee/donaties
http://www.pelsrijcken.nl/
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Haagse Uitdaging/Aegon 
Aegon heeft via de Haagse Uitdaging vele dozen met notitieblokjes gedoneerd. De blokjes worden 
tijdens de lessen gebruikt.  

 
 
Steunstichting Prozorg 
Deze stichting verblijdde Taal aan Zee zelfs twee maal met een gift in 2016. De eerste gift van   
€ 7.500 werd gegeven voor het onderzoek naar de Taal aan Zee Academie en de tweede gift 
van € 14.500 kon in 2016 deels worden ingezet voor de start van het project Taalmaatjes en zal 
in 2017 verder gebruikt worden voor een voorlichtingsfilm voor de nieuwe taalcoaches van In 
de wijk. 
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Deel 8 Blik op de toekomst  

In 2016 was Taal aan Zee volop in beweging, zowel intern waar het ging om veranderingen in 
het educatief aanbod van de unit Centraal en de andere begeleidingswijze van de leskoppels in 
de unit In de wijk, als extern in de samenwerking met andere partijen m.b.t. de doelgroep 
statushouders, in de taalketen en in het delen van de expertise op het gebied van het opleiden 
van taalvrijwilligers. Die ‘beweging’ zetten wij zeker voort in 2017.  
 
Vanuit de beleidsdag eind 2016 zijn in het jaarprogramma 2017 de volgende doelen voor het 
beleid en de uitvoering van Taal aan Zee geformuleerd:  
 

• Taal aan Zee heeft als maatschappelijk relevante en – betrokken organisatie een actieve, 
centrale - en zichtbare positie voor wat betreft het verzorgen van een educatief aanbod gericht 
op migranten en/of laaggeletterden met én door vrijwilligers. Het aanbod dat Taal aan Zee 
verzorgt voldoet aan de vraag van de bestaande en mogelijke nieuwe doelgroepen, 
samenwerkingspartners en financiers. 

We zijn bij de start van het seizoen 2016/2017 al begonnen met het aanpassen van het educatieve 
aanbod van de unit Centraal en zullen ook in 2017 kritisch blijven kijken naar de behoeften van 
de doelgroepen en waar nodig het aanbod bijstellen. In 2016 zijn we voorzichtig begonnen met 
het openstellen van de thuisles voor mannen. In 2017 gaan we hier mee verder in de vorm van 
een kleine pilot. Als blijkt dat de behoefte groot is, zal extra financiering worden gezocht. De 
Gemeente Den Haag heeft ook voor 2017 aan Taal aan Zee extra middelen ter beschikking gesteld 
om de grote groep statushouders die reeds gehuisvest is en nog zal gaan worden (in 2017 heeft 
de gemeente de taakstelling om 1700 nieuwe statushouders te huisvesten) een aanvullende 
aanbod te kunnen doen naast of voorafgaande aan de inburgering. 
 

• De organisatie functioneert efficiënt, flexibel en daadkrachtig, waardoor Taal aan Zee 
kwalitatief en getalsmatig in staat is om in de komende jaren niet alleen haar markt- en 
financiële positie te behouden, maar ook gefaseerd uit te breiden.  
Naast continuering van bestaand aanbod, gaat het in 2017 om vervolg te geven aan 
vernieuwend dan wel nieuw vraaggericht aanbod (innovatie en uitbreiding); om coproducties 
dan wel samenwerkingsproducties met andere educatieve instellingen/organisaties én om 
uitbreiding van financiële middelen en mogelijkheden. Het betreft met name een aanbod dat 
onderscheidend is t.o.v. en aanvullend op andere aanbieders is. 

De notitie van het Taalketenoverleg en de uitkomsten van het onderzoek naar laaggeletterdheid 
in Den Haag zullen leiden tot versterking van de taalketen door efficiëntere inzet van bestaande 
middelen, maar zeker ook door extra financiering voor nieuwe activiteiten en een meer integrale 
aanpak. Taal aan Zee zal een centrale rol blijven spelen als het gaat om verbinding van 
organisaties en een aansluitende taalketen. 
 

• Het verder ontwikkelen van de activiteiten op het gebied van expertise en kennisoverdracht 
middels een ‘kenniscentrum’. 
Ook onderzoek bij andere gemeenten in de regio naar mogelijke behoefte aan een door Taal 
aan Zee te bieden aanbod, zowel uitvoerend en/of adviserend. 

In 2017 gaan we echt werk maken van onderzoek of er bij randgemeenten behoefte is aan de 
expertise en het aanbod van Taal aan Zee en of hier financiering voor mogelijk is. Dit d.m.v. 
oriënterende gesprekken met o.a. het AZC Rijswijk, onderzoek naar de situatie in omliggende 
gemeenten en het zo mogelijk starten met pilots, waardoor gefaseerd een aanbod kan worden 
verstrekt. In het onderzoek binnen de regio wordt ook de behoefte aan thuisles meegenomen. 
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Voor uitbreiding van de groepen spreekvaardigheid (binnen en buiten Den Haag) wordt een 
aanvraag bij het Oranje Fonds ingediend. Tevens willen we binnen Den Haag de positie als 
trekker van de taalketen en opleider van taalvrijwilligers verder uitbouwen. 
 

• Het versterken van de integrale toepassing van ICT in het aanbod van Taal aan Zee. 
Er zijn steeds meer mogelijkheden voor anderstaligen om digitaal te leren. We gaan onderzoeken 
hoe ICT meer te integreren in het huidige aanbod. Aanvullend hierop wordt onderzocht of het 
inzetten van meer digitale methodes wenselijk is, zodat cursisten en deelnemers meer zelfstandig 
aan de slag kunnen. Het Open Leer Centrum wordt mogelijk anders ingericht, zodat het meer 
uitnodigt tot zelfstudie. 
 

• De werkgroep activiteiten  
Uit het tevredenheidsonderzoek (zie deel 2) kwam naar voren dat de vrijwilligers van Taal aan 
Zee extra (buitenschoolse) activiteiten een goede aanvulling vinden voor de cursisten en 
deelneemsters om de taal in de praktijk te brengen en kennis te maken met de Nederlandse 
cultuur. Daarom is aan het einde van het jaar de werkgroep Activiteiten in het leven geroepen. 
De groep bestaat uit zeven vrijwilligers en twee beroepskrachten. Deze werkgroep houdt zich 
bezig met het bedenken en organiseren van maandelijkse activiteiten en themabijeenkomsten 
voor de cursisten en deelnemers van Taal aan Zee. Daarnaast maakt de werkgroep een overzicht 
van activiteiten in Den Haag die interessant zijn voor de doelgroep. De werkgroep is volop aan 
het brainstormen over de invulling van het activiteitenprogramma, variërend van speurtochten 
en strandwandelingen tot workshops solliciteren en banenmarkten. De eerste activiteiten zijn al 
gepland en zijn te vinden op de website van Taal aan Zee. 

• Het realiseren van toereikende huisvesting ten behoeve van de continuïteit en de mogelijke 
uitbreiding van het aanbod. 

Taal aan Zee groeit uit haar jasje op de Brouwersgracht. In 2016 hebben we al extra lesruimte 
moeten huren bij Stichting de Chinese brug en kunnen ondanks dat nog niet al onze groepen 
kwijt. Daar komt bij dat het gebouw aan de Brouwersgracht dringend gerenoveerd moet worden 
en een verhuizing wellicht onvermijdelijk is. We onderzoeken de mogelijkheden voor een meer 
passende huisvesting van Taal aan Zee. Daarbij houden we rekening met het behouden van de 
goede samenwerking met Mondriaan Taal+ school. 
 

• Het (nog) beter op de politieke agenda krijgen van het werk van Taal aan Zee, o.a. in het kader 
van de lokale en landelijke verkiezingen. 

In 2017 wordt vanuit Taal aan Zee een strategische en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de 
Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022 en wordt ingezet op intensivering van de contacten 
met lokale politici in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
Er is periodiek overleg met Het Begint met Taal (HBT) en de G4 collega-organisaties. Tevens is 
Taal aan Zee actief met Tel mee met Taal (programma van ministeries OCW, VWS en SZW om 
laaggeletterdheid aan te pakken). Er wordt actief ingezet om met de lokale en landelijke partners 
invloed uit te oefenen op en een bijdrage te leveren aan het op de politieke agenda’s zetten van 
het belang van taalcoaching door vrijwilligers. Taal aan Zee werkt samen met HBT en de collega 
organisaties uit Amsterdam en Utrecht aan een landelijke campagne hiervoor. Deze zal medio 
2017 uitgevoerd gaan worden (zie deel 5). 
 
Er staat Taal aan Zee nog genoeg te doen in 2017 en verder. Met de inzet van onze ruim 300 
enthousiaste vrijwilligers weten we zeker dat we het komend jaar ook weer volop in beweging 
zullen zijn.  

http://taalaanzee.nl/werkgroep-activiteiten


53 

Jaarverslag 2016 

Colofon 
 
Jaarverslag 2016 nr. 3 
 
Aan het jaarverslag werkten mee: 
Eline van Oord, Eric van Veldhoven en Ingrid Suasso de Lima de Prado (tekst en vormgeving), Rob 
Wiegman (voorwoord), Jurrie Vos (financieel verslag), Sylvia Eijking en Marlon Nugteren (foto’s). 
 
Het jaarverslag is een uitgave van: 
Stichting Taal aan Zee 
Brouwersgracht 50 
2512 ER Den Haag 
070-3456005 
www.taalaanzee.nl 
info@taalaanzee.nl 
 
 
Rekeningnummer: NL44INGB 0006289290 
KvK nummer: 59007931 
Belastingnummer: 853277199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor het volledige jaarverslag in kleur op: 
www.taalaanzee.nl 
www.issuu.com/taalaanzee 
 
 
 
 
 

 

http://www.taalaanzee.nl/
mailto:info@taalaanzee.nl
http://www.issuu.com/taalaanzee
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
http://taalaanzee.nl/taal-aan-zee-ontvangt-landelijke-kwaliteitsonderscheiding
https://www.geef.nl/doel/taalaanzee
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