Smoelenboek betaalde medewerkers

Wie ben je?
Ik ben Eva de Bruijne. Ik ben sinds januari 2015 werkzaam bij Taal aan Zee. Hiervoor heb ik me
beziggehouden met internationalisering op het gebied van onderwijs en onderzoek. De afgelopen
jaren gaf ik onder meer Nederlandse les aan anderstalige volwassenen.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben unitcoördinator Centraal samen met Peter van Gils en Eric van Veldhoven. Ik houd me bezig
met het organiseren en coördineren van de cursussen en activiteiten voor de vluchtelingen en
asielzoekers op onze centrale locatie. Verder houd ik me bezig met het inwerken, begeleiden en
trainen van vrijwilligers.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Het werken in een interculturele omgeving vind ik fantastisch. Ik geniet enorm van de spontaniteit
en humor, de vele ontroerende verhalen en de hartverwarmende manier waarop cursisten elkaar
op weg helpen in een maatschappij waar vooruitkomen niet zo eenvoudig is. Ik vind het erg
waardevol om samen met alle vrijwilligers en medewerkers van Taal aan Zee te zorgen voor een
veilige leeromgeving en een educatief programma dat aansluit op wat asielzoekers, vluchtelingen
en andere anderstaligen nodig hebben.

Wie ben je?
Ik ben Fatma Ekren
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik doe de (financiële) administratie, gedeelte personeelszaken en ik ben verantwoordelijk voor
het netwerkbeheer en de automatisering bij Taal aan Zee.
Smoelenboek Taal aan Zee – Betaalde medewerkers
Versie sept 2018

Wat is je motivatie voor dit werk?
Betrokkenheid bij de doelgroepen en de doelstelling van Taal aan Zee. Ik vind het belangrijk om
bij een organisatie te werken die maatschappelijk nuttig is.

Wie ben je?
Mijn naam is Amina Karbache. Ik zit officieel in kamer 006 (kamer achter de balie), maar je kunt
me meestal overal vinden bij Taal aan Zee (boven en beneden).
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben bureaucoördinator (24 uur per week). Het “manusje van alles”. Ik zorg dat alles goed loopt
binnen Taal aan Zee als het gaat om: gastvrouwtaken, catering, begeleiden vrijwilligers en
stagiaires bureau, de introductiebijeenkomsten, het beheer van het pand, kantoorartikelen,
wervingsmateriaal, folders en drukwerk, lay-out, kopiëren, mailen en verzending nieuwsbrief en
jaarverslag, ingekomen e-mails, beheer lesmateriaal, aanmelding nieuwe vrijwilligers (incl.
denhaagdoet.nl) en vrijwilligerspassen.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik voel mij zeer betrokken bij de organisatie Taal aan Zee en onze doelstellingen spreken mij
enorm aan. Ik ben graag onder de mensen en het begeleiden van de vrijwilligers vind ik leuk.
Door de variatie in mijn takenpakket is het nooit saai op mijn werk. Elke dag is een uitdaging.

Wie ben je?
Ik ben Peter van Gils
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben unitcoördinator Centraal.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Volgt.

Wie ben je?
Ik ben Jenny van de Griend.
In maart 2016 ben ik bij Taal aan Zee begonnen als vrijwilliger matcher. Een matcher zorgt voor
de koppeling van een taalcoach aan een deelnemer. Later dat jaar ben ik ook als taalcoach
ingezet.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
In november 2017 ben ik begonnen als unitcoördinator in de wijk. Mijn vrijwilligers
werkzaamheden heb ik inmiddels overgedragen.
Samen met Inge stuur ik onze groep intakers, matchers en begeleiders van de leskoppels aan.
Andere werkzaamheden zijn het opstarten en begeleiden van enkele groepen in de wijk en het
begeleiden van een aantal leskoppels.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik wil mij inzetten om communicatie mogelijk te maken tussen mensen die zonder een
gezamenlijke taal geïsoleerd leven in onze maatschappij.
In mijn vroegere werk als begeleider van auditief beperkten kon ik communicatie met anderen
mogelijk maken, door het gebruik van de Nederlandse gebarentaal.
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Taal aan Zee biedt, door middel van taallessen, anderstaligen de mogelijkheid om in het
Nederlands te leren communiceren. Hierdoor zijn zij beter in staat deel te nemen aan de
maatschappij.
Ik wil hier graag aan bijdragen.
De contacten met de vrijwilligers, deelnemers en organisaties in de wijk maken het werk heel
divers en levendig.

Wie ben je?
Ik ben Ali Hassan.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Van alles. Van administratief medewerker tot het dagelijks bezig zijn met de cursisten.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Gezellige sfeer. Het dagelijks contact met alle cursisten. Ik kan altijd lachen met alle aardige
mensen.

Wie ben je?
Mijn naam is Annabelle Lock. In 2002 ben ik bij het OBV begonnen als stagiaire en vrijwilligster
omdat ik mij erg verbonden voelde met de doelgroep van de stichting, vrouwen die zo dichtbij
wonen, maar zo’n ander leven hebben.
Inmiddels werk ik ook alweer jaren betaald. Mijn functie is net als mijn aantal uren steeds mee
veranderd met mijn persoonlijk leven. Naast mijn werk wilde ik ook zelf graag vrijwilligerswerk
doen. Momenteel vul ik de tijd naast het werk met veel plezier met het moederschap. Samen met
mijn man Rogier heb ik twee kindjes, Keiro en Jade.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Mijn functie is stafmedewerker deskundigheidsbevordering. Mijn taken zijn:
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het coördineren van de inhoud van bijeenkomsten voor startende taalcoaches zoals
informatiebijeenkomst, introductiecursus, instructie aspirant-taalcoaches in de groep
het organiseren van thema/scholingsbijeenkomsten voor alle vrijwilligers van Taal
aan Zee
organiseren van bijeenkomsten en extra activiteiten voor deelneemsters, cursisten en
vrijwilligers
verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de lestrajecten van In de wijk
het coördineren van lesmaterialen voor taalcoaches
opzetten en uitvoeren van externe trainingen voor taalontmoetingsprojecten in
andere gemeenten in opdracht van en betaald door Het Begint met Taal
meedenken over algemene deskundigheidsbevordering beroepskrachten
begeleiden van HBO-stagiaires/contactpersoon stage-aanvragen.

Wat is je motivatie voor dit werk?
Mijn werk voor Taal aan Zee betekent voor mij, tegen alle mensen die wij bereiken zeggen: doe
mee, je hoort erbij, je staat niet alleen! Het raakt mij heel erg als mensen zich niet verbonden
voelen met de wereld om hun heen. Taal aan Zee verbindt deze mensen via de taalvrijwilliger
met de maatschappij. Als vrijwilliger heb ik zelf ervaren dat het ontzettend waardevol en
inspirerend is om deze schakel te zijn.
Ik wil graag de structuur, mogelijkheid en materialen bieden zodat vrijwilligers en deelnemers
samen stappen verder komen in hun eigen ontwikkeling. Met veel plezier zet ik mij hier
organiserend, bedenkend en stimulerend voor in!

Wie ben je?
Ik ben Eline van Oord. Ik ben getrouwd met Jaap en ben trotse mama van twee lieve, mooie
puberdochters Floor en Pien.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben stafmedewerker voorlichting, pr en werving en verantwoordelijk voor de communicatie, pr,
voorlichting en werving bij Taal aan Zee.
Social media en de website houden mij dagelijks bezig. Onze vrijwilligers en relaties ontvangen
via mij nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Ook verzorg ik de werving van vrijwilligers en de
deelnemers en cursisten.
Iedere lente ben ik erg druk met het jaarverslag. Gedurende het jaar denk ik mee over
fondsenwerving.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik volg altijd mijn hart. Dat deed ik in december 2007 ook, toen ik begon bij het OBV als vrijwillige
groepslesgeefster. Met veel liefde en vooral plezier heb ik veel vrouwen lesgegeven op scholen
en in buurthuizen in heel Den Haag. Geweldig om te zien dat geïsoleerde vrouwen door de lessen
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gemotiveerd worden om door te gaan en mee te doen in de Haagse maatschappij. Inmiddels werk
ik al jaren als communicatiemedewerker. Nu dus voor Taal aan Zee. Het blijft een afwisselende
en mooie uitdaging!
Ik zit in kamer 114. Loop gerust een keer binnen. Ik zoek altijd enthousiaste vrijwilligers die willen
helpen bij de werving van Taal aan Zee. Ik hoor het graag van je!

Wie ben je?
Ik ben Annemarie Koenhen- de Ruyter en werk sinds april 2016 bij Taal aan Zee. Na mijn opleiding
Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam ben ik bij verschillende taal- en
NT2-organisaties werkzaam geweest. Ik haal veel plezier uit het coördineren en facilitairen van
de randvoorwaarden die nodig zijn om een stimulerende onderwijsomgeving voor anderstaligen
te creëren. Zowel binnenschools als als buitenschools.

Wat doe je?
Bij Taal en Zee heb ik de kans gekregen dit te realiseren door taalvrijwilligers te trainen, (bij) te
scholen en sinds januari 2017 ben ik coördinator van het Taal (aan Zee-)maatjesproject. Ik koppel
deelnemers aan taalvrijwilligers zodat ze buiten de klas, in de praktijk, Nederlands kunnen
oefenen en kennis kunnen maken met de Haagse samenleving. Ik zorg ervoor dat deze
taalcontacten niet alleen leuk maar ook ‘verantwoord’ en constructief zijn.
Motivatie
Taalvrijwilligers zijn naar mijn mening om heel veel redenen onmisbaar voor migranten bij het
oefenen en leren van hun Nederlands. Naast dat ze zo vlieguren kunnen maken, leggen ze op
deze manier duurzame(re) contacten met Nederlanders en onze maatschappij. Ik vind het heel
belangrijk dat dit een positieve ervaring voor ze is en uitnodigt tot (meer) meedoen. Het geeft mij
dan ook veel voldoening als ik op mijn beurt een steentje bij kan bijdragen door deze
taalvrijwilligers en deelnemers samen te brengen, te begeleiden en te inspireren.

Smoelenboek Taal aan Zee – Betaalde medewerkers
Versie sept 2018

Wie ben ik?
Ik ben Gül Sahin. Ik heb drie kinderen: twee zonen en een dochter.
Wat doe ik binnen Taal aan Zee?
Ik ben een administratief secretarieel medewerker op het bureau. Mijn bezigheden bestaan uit:
receptietaken, gastvrouwtaken, het beheren van lesmaterialen, kopiëren en mailen.
Wat is mijn motivatie voor dit werk?
In 2013 ben ik begonnen als vrijwilligster bij Taal aan Zee. Sindsdien voel ik dat ik bij een goede
organisatie ben beland, waar ik zelf ook veel heb bijgeleerd. Sinds 1 mei 2016 werk ik als parttime
beroepskracht bij de administratie. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin omdat ik vind dat
communiceren heel erg van belang is. Taal aan Zee zorgt ervoor dat anderstaligen, zoals
vluchtelingen en asielzoekers, in het Nederlands kunnen communiceren.

Wie ben je?
Ik ben Inge van der Schoot.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben unit coördinator In de wijk en bij Centraal voor de lessen Engels en alfabetisering.
In de wijk houd ik mij bezig het opstarten en begeleiden van onze standaard taallesgroepen of
speciale projecten zoals Voel je Goed!. De coördinatie van het project Taal in de bibliotheek is
ook een van mijn taken naast het coördineren van de thuislessen. Op de centrale locatie zorg ik
voor de organisatie van de lessen Engels en die aan analfabete cursisten.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Volwaardig meedoen in onze samenleving gaat niet vanzelf; als nieuwkomer moet je beginnen
om Nederlands te leren. Veel Nederlanders vinden het vanzelfsprekend dat je onbetaald iets voor
de samenleving doet. Een deel van hen doet dat graag door medemensen te helpen. Taal aan Zee
brengt deze twee groepen heel mooi bij elkaar. De ontmoeting met aan de ene kant dankbare
deelnemers en aan de andere kant enthousiaste vrijwilligers die vol overgave les geven, geven
mij energie. Daarom ga ik na 10 jaar nog steeds met plezier naar mijn werk.
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Wie ben je?
Ik ben Ingrid Suasso de Lima de Prado. Ik heb vóór Taal aan Zee 12 jaar bij het OBV gewerkt. Ik
ben daar begonnen als stafmedewerkster deskundigheidsbevordering, later werd ik adjunctdirecteur en de laatste 4 jaar was ik directeur.
Daarvoor heb ik bij stichting BOOG gewerkt en was ik docent bij de voorloper van ROC Mondriaan
Taal+ school, het Studiehuis.
Als opleiding heb ik eerst de Hbo-opleiding Sociale Academie gedaan, richting Sociaal Cultureel
Werk en later ben ik naast mijn werk en gezin (2, inmiddels volwassen dochters) de studie
Opleidingskunde gedaan aan de Universiteit Leiden.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben directeur en heb de algehele leiding over Taal aan Zee. Dat betekent dat ik ervoor moet
zorgen dat de financiële, personele en beleidsmatige voorwaarden aanwezig zijn zodat de
vrijwilligers de kerntaak van Taal aan Zee, het lesgeven aan vluchtelingen, asielzoekers en
geïsoleerde vrouwen op een kwalitatief goede en prettige manier kunnen uitvoeren.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Toen ik nog studente aan de Sociale Academie was gaf ik als vrijwilligster Nederlandse les aan
Turkse en Marokkaanse mannen via een zogenaamde ABC-cursus in een buurthuis. Hoewel ik dat
heel leuk vond om te doen, ergerde ik mij aan het feit dat er geen goed lesmateriaal was en geen
deskundige begeleiding. De cursisten hadden geen keus. Ze waren overgeleverd aan ons,
goedwillende maar onwetende vrijwilligers. Er waren geen professionele organisaties die
Nederlandse les verzorgden. Het werd mij toen al duidelijk hoe belangrijk het spreken van de taal
is om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving en hoe belangrijk het is dat er
kwalitatief goed aanbod is dat past bij de degene die de taal wil leren. Bij Taal aan Zee bieden
wij een kwalitatief goed aanbod op maat door goed opgeleide en begeleide vrijwilligers aan
bijzondere doelgroepen. Doelgroepen die onze aandacht en inzet verdienen omdat ze anders
buiten de boot dreigen te vallen. Ik ben er trots op dat wij ieder jaar zoveel cursisten en
deelnemers met de inzet van alle vrijwilligers een stap verder kunnen helpen.
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Wie ben je?
Eric van Veldhoven
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Unitcoördinator Taal aan Zee Centraal. Ik ben er samen met mijn collega-unitcoördinator (Eva de
Bruijne) verantwoordelijk voor dat de vrijwillige docenten en andere vrijwilligers binnen de unit
Centraal hun werk goed kunnen doen.
Wat is je motivatie voor dit werk?
Vluchtelingen ondersteunen bij het verkrijgen van een volwaardige plek in de samenleving is
boeiend en dankbaar werk.
Dat doe ik dan ook met passie en betrokkenheid door het bieden van educatie.
Ik organiseer graag de inhoud van het onderwijs en vind het geweldig om met zoveel
verschillende mensen te werken.

Wie ben je?
Ik ben Fanny Winkelman. Ik ben sinds april 2015 werkzaam bij Taal aan Zee. Ik kom uit het
onderwijs (Engels en Gezondheidskunde), maar was na mijn studie meer geïnteresseerd in reizen.
Ik werkte onder andere 5 jaar als reisleidster in India, Nepal en Sri Lanka en kwam in 2002 weer
terug naar Nederland. Ik gaf een jaar of 6 les en daarna belande ik bij Florence in een
administratieve functie, naast een rol als trainer van een nieuw softwareprogramma in de zorg.
In juli 2014 raakte ik boventallig bij Florence en kwam ik bij Taal aan Zee terecht, waar ik
inmiddels alweer een aantal jaren met veel plezier werk.
Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben administratief secretarieel medewerker op het bureau (26 uur). Ik houd me bezig met
lesaanvragen, het telefonisch verschaffen van informatie, het notuleren van vergaderingen, de
administratie van de basistrainingen voor Taalvrijwilligers en het project Taal (aan Zee) Maatjes
en verscheidene ondersteunende taken.
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Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik zocht een baan die aansloot bij mijn eerdere werkervaringen. Aangezien onderwijs, andere
culturen en administratie daar allemaal onder vielen leek me dit een geschikte baan. Ik ben blij
dat ik in dit leuke team terecht ben gekomen!
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