
Handleiding intranet voor Taal (aan Zee-)maatjes 
 
Door op onderstaande link te klikken kom je terecht op het intranet, hier onder wordt uitgelegd hoe 
je kunt navigeren. 
 
https://taalaanzee.sharepoint.com/teams/taalmaatjes 
 
(Je komt hier ook terecht door via google te navigeren naar microsoft online) 
 
In het eerste menu vul je je gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in. Klik vervolgens op 
“aanmelden”. 

  
Omdat je voor het eerst inlogt, moet eenmalig het wachtwoord worden bijgewerkt, je mag zelf 

bedenken welk wachtwoord je wilt gebruiken. Vul nogmaals je gebruikersnaam en het wachtwoord 

in dat je van ons hebt gekregen en daaronder twee maal het wachtwoord wat je zelf hebt bedacht. 

Klik vervolgens op “wachtwoord bijwerken en aanmelden” 

 

Wanneer het onderstaande scherm te zien is kan je 

op “nee” klikken  en “dit niet opnieuw weergeven” 

aanvinken 

  

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3d9WY13YazfrSyIJDcQa6oqyMpH99MyEFPMpxSpleod66fo5LsoUCajwNvBfj-6cv4jvbJILxt9pFQUyZohe89fHBC96n6AqEjK3DiiDRTxZ0Uw53kML7Qx_PpocndGAnc&nonce=636474563867005454.ZjBkYzVlNGItODA1YS00ZTY2LWJhOWEtMTE3NGM0ODQxMjFjOGE3ZWRmZjQtZmIwNS00NmUzLTlhMzUtZmIzMDQwZWY4ZWUy&redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.office.com%2f&ui_locales=nl-NL&mkt=nl-NL&client-request-id=af7e8856-17bc-4bca-99f9-59c913ccf6dc


Nu ben je online. Om op het intranet voor de taalmaatjes te komen klik je op “SharePoint”. In de 

afbeelding hieronder is dat het meest rechter veld.  

 
Wanneer je voor het eerst met SharePoint werkt, kan onderstaande tekst in beeld komen. Je kan dit 
gewoon wegklikken. 

 

Door op onderstaande pagina onder “aanbevolen koppelingen” op “Teamsite Taalmaatjes” te 
klikken, zijn alle stappen voltooid en kan je nu echt aan de slag 



Aan de linkerkant van de site staat een lijst met alle koppelingen naar de afzonderlijke pagina’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het forum kan je oproepjes plaatsen of vragen aan je collega-taalmaatjes stellen. Klik op het 
plusteken (+) om je vraag of oproep te starten. Vinden jij en je taalmaatje het leuk om een keer met 
een ander koppel af te spreken? Nodig hier andere taalmaatjeskoppels uit 

 

Onder Actueel vind je recente uitjes. We houden je op de hoogte van aankomende activiteiten die in 
Den Haag door Taal aan Zee zelf of onze partnerorganisaties georganiseerd worden.  
 
Onder Altijd leuk! vind je de tips van collega-taalmaatjes over dingen die altijd leuk zijn om te doen. 
Scrol gerust naar beneden, want er staan heel veel leuke ideeën om te doen. 
 
Bij het item interessante websites vind je tal van links naar artikelen, organisaties en netwerken die 
je kunnen helpen en ondersteunen in je werk als taalmaatje. Waar vind ik een buurthuis? Wat doet 
een Servicepunt XL? Wat kan je allemaal doen met de ooievaarspas? Wat zijn de nieuwste 
ontwikkelingen als het gaat om het begeleiden van Eritrese deelnemers? 
 
Met het item FAQ (Frequently Asked Questions) willen we antwoord geven op de meest gestelde 
vragen onder taalmaatjes. Hoe dien ik een declaratie in? Wanneer krijg ik een evaluatieformulier 
toegestuurd? Op deze en andere veel gestelde vragen vind je hier een antwoord. Deze site willen we 
nog vullen met vragen. Als je input wilt geven heel graag.  
 


