Smoelenboek
Bestuursleden
Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Pascal van der Bend
(penningmeester), Joëlla van Rijn (secretaris), Ed de Bruyn Kops, André van Ommeren, Carlien
Scheele en Yeliz Yilmaz.
De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun
inzet.


Wie ben je?
Mijn naam is Ed de Bruyn Kops en sinds december 2014 ben
ik bestuurslid bij Taal aan Zee. Hiervoor was ik bijna 2 jaar
bestuurslid bij Wereldvenster. Ik ben nu pensionado maar
behoorlijk maatschappelijk actief. Zo ben ik bestuurslid bij
het Haags Pop Centrum (ben nog steeds popmuzikant), bij
de Vriendenstichting en bij de klachtencommissie van de
stichting Xtra. In mijn professioneel leven heb ik lang in
vele beleidsfuncties gewerkt bij de gemeente Den Haag en
in het bijzonder bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn.
Een bekende Dienst dus voor Taal aan Zee door de
subsidies die wij (Taal aan Zee) krijgen. Vroeger heb ik in
mijn avonduren gestudeerd voor jurist bij de Universiteit
van Amsterdam.



Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Eigenlijk heb ik dat al gezegd. Na een paar jaar bestuurslid bij Wereldvenster ben ik nu
bestuurslid bij Taal aan Zee. Ik vond het door mijn achtergrond een hele eer om nu mijn
energie in het bestuurlijke werk van onze stichting te mogen steken. Ik ben nu algemeen
bestuurslid en ik heb mogen meewerken en – denken tijdens de beleidsdag. Zo heb ik
toch een behoorlijk groot aantal vertrouwde gezichten gezien. Dan voel je je al meteen
thuis hoor.



Wat is je motivatie voor dit werk?
Dat kan ik zeer kort samenvatten. Taal is een essentiële voorwaarde om mee te kunnen
doen in onze maatschappij. Zonder taal heb je heel wat minder vooruitzichten om
mensen te ontmoeten en te leren kennen, aan betaald werk te komen, vrijwilligerswerk
te kunnen doen zoals bij Taal aan Zee. Zonder vrijwilligers zou onze stichting niet eens
kunnen bestaan, geen lessen kunnen geven, geen mensen kunnen helpen bij het geven
van cursussen. Met mijn bestuurlijke ervaring vind ik het heerlijk om mijn energie in
Taal aan Zee te steken.
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Wie ben je?
Mijn naam is André van Ommeren. Ik heb een lieve
vrouw en drie heerlijke zonen. Momenteel ben ik
werkzaam als Programma Manager bij het
Interministeriële Water Cluster (IWC). Hiervoor werkte
ik bij de Algemene Rekenkamer en gaf leiding aan de
afdeling die verantwoordelijk is voor de internationale
activiteiten van dit instituut.
 Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Binnen de stichting ben ik als vrijwilliger actief als
bestuurslid. Ik ben in juni 2013 begonnen bij het OBV en vervolgens meegegaan naar Taal
aan Zee.



•

Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik ben maatschappelijk betrokken en voel me zeer aangetrokken tot de mensen waarop
wij ons bij Taal aan Zee richten. Het zijn kwetsbare groepen en kennis van de Nederlandse
taal is voor hen cruciaal om in onze samenleving te kunnen functioneren en een toekomst
op te bouwen. In mijn rol als bestuurslid wil ik hieraan graag een bijdrage leveren.

Wie ben je?
Ik ben Carlien Scheele. Ik woon in Zoetermeer en heb drie
kinderen, waarvan er al twee de deur uit zijn. Mijn
jongste heeft nog een aantal jaren op de middelbare
school voor de boeg. Ik werk bij de Raad van Europa in
Straatsburg, een internationale organisatie die zich inzet
voor mensenrechten in Europa. Ik ben hier door de
Nederlandse overheid gedetacheerd als Senior
Emancipatie adviseur. Ik moet ervoor zorgen dat in het
werk van de Raad van Europa zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de positie van vrouwen. Daarvoor
heb ik bij Ecorys gewerkt, een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau, waar ik
de functie had van senior adviseur op het terrein van vrouwen- en homo emancipatie,
sociale inclusie, diversiteit, integratie en mensenrechten. Dit deed ik zowel in Nederland
als internationaal.
Voordat ik bij Ecorys ging werken werkte ik ruim 24 jaar bij de rijksoverheid, onder andere
bij de ministeries van OCW, SZW en BZK. Onderwerpen waaraan ik heb gewerkt in die
periode: minderhedenbeleid (met een speciale focus op vrouwen uit etnische
minderheden), inburgering en integratie en arbeidsmarkt- en scholingsbeleid. In mijn
laatste functie bij de overheid, als directeur Emancipatie, heb ik projecten gedaan gericht
op vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door het leren van de Nederlandse
taal en het doen van vrijwilligerswerk als eerste stap op weg naar werk, kregen vrouwen
weer perspectief om deel te nemen aan de maatschappij. Het is leuk dat ik me in mijn
huidige functie, bij een private organisatie, met dezelfde belangrijke onderwerpen kan
bezighouden.

•

Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben bestuurslid. Toen ik gevraagd werd om na te denken over toetreding tot het bestuur
aarzelde ik geen moment. Het is heel erg leuk om vanuit deze functie een steentje te
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kunnen bijdragen aan het werk van deze organisatie die zulk belangrijk werk voor mensen
verricht.
•

Wat is je motivatie voor dit werk?
Mijn loopbaan laat denk ik wel zien wat mijn motivatie is. Het is belangrijk dat iedereen
in onze maatschappij de kans krijgt om mee te doen! Iedereen heeft talenten en moet de
kans krijgen om die ten volle te benutten. Soms hebben mensen daar een extra steuntje
bij nodig en dan is een organisatie als Taal aan Zee er om mensen daarbij te helpen.



Wie ben je?
Mijn naam is Joëlla van Rijn en ik ben sinds januari 2020
bestuurslid en secretaris bij Taal aan Zee. Ik ben kort geleden
in Den Haag komen wonen. Ik werk bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken als adviseur internationale samenwerking
en ontwikkelingssamenwerking. Mijn volwassen dochters
wonen allebei in de buurt en Den Haag heeft een open cultuur
waarin je snel contacten maakt. Daardoor voelde ik me al een
echte Hagenees/naar!

 Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik denk als bestuurslid mee over alle voorkomende
onderwerpen en als secretaris maak ik de vergaderagenda’s en schrijf ik brieven namens het
bestuur. Ik bewaak de inschrijving van Taal aan Zee bij de Kamer van Koophandel en zorg
ervoor dat onze jaarplanning op rolletjes loopt.
 Wat is je motivatie voor dit werk?
Kortweg zou ik kunnen zeggen: ik houd van mensen en ik houd van taal. Door mijn werk bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken kom ik veel in aanraking met mensen uit andere
culturen en in verschillende lagen van de bevolking. Ik denk dat ik die ervaring kan inzetten
als bestuurslid. Daarnaast vind ik het erg leuk om nu in een stad te wonen waar veel culturen
samenleven. Taal is natuurlijk dé ingang om elkaar te leren kennen en ik ben heel enthousiast
over de manier waarop Taal aan Zee mensen bij elkaar brengt.


Wie ben je?
Ik ben Pascal van der Bend. Getrouwd met Rogier en 2
dochters (Femke en Anniek). Ik woon in Berkel en
Rodenrijs.

Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben sinds 1 mei 2018 gestart als bestuurslid en
penningmeester bij Taal aan Zee. Daarmee ben ik de
opvolger van vertrekkend bestuurslid en penningmeester
Jurrie Vos.



Wat is je motivatie voor dit werk?
Ik vind het erg belangrijk om naast mijn reguliere werk als concern controller bij het
Albeda College in Rotterdam ook maatschappelijk actief te zijn. Mijn kennis en ervaring

ligt met name op het financiële/ administratieve vlak. Wat is er dan leuker om
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deze kennis en ervaring te kunnen inzetten voor zo’n goede maatschappelijke
organisatie als Taal aan Zee?



Wie ben je?
Mijn naam is Rob Wiegman en ik ben vanaf januari 2014
voorzitter van het bestuur van Taal aan Zee. Na een loopbaan
in de sectoren zorg en welzijn, waarvan de laatste 20 jaar als
voorzitter van de Raad van Bestuur van een welzijnsorganisatie
in Den Haag en Zoetermeer, ben ik medio 2013 gepensioneerd.
Ik ben wel steeds maatschappelijk actief gebleven. Naast een
aantal bestuurlijke werkzaamheden, hou ik mij nog bezig met
advisering, beleidsontwikkeling, regie op samenwerking en
mediation in met name de sociale sector. Na eerdere studies in
Nijmegen (Sociaal Pedagogische Opleidingen) en Rotterdam
(Welzijn, Arbeidsverhoudingen en Gezondheidzorg), heb ik
aanvullende opleidingen gevolgd op het terrein van innovatie en verandermanagement
in de sectoren Welzijn en Zorg. Hoewel geboren en opgegroeid in Den Haag, woon ik
samen met mijn vrouw Gerry alweer 45 jaar in Gouda. Naast bovenstaande activiteiten,
vul ik samen met mijn partner de vrije tijd met name in met het maken van boeiende
reizen naar verre landen, fotografie, lezen, fietsen, varen en met onze kleindochter.



Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Ik ben dus voorzitter van het bestuur van Taal aan Zee. Het is een vrijwilligersfunctie. In
de praktijk van alledag betekent dit onder meer: Het mede voorbereiden en leiden van de
bestuursvergaderingen; het besturen van de organisatie Taal aan Zee; het met de collegabestuursleden en de directeur zorg dragen voor beleid- en regelgeving van Taal aan
Zee; het leveren van een bijdrage aan strategieontwikkeling, veranderingsprocessen en
het oplossen van vraagstukken; netwerken; het houden van toezicht op de ontwikkelingen
en gang van zaken binnen de werkorganisatie en het bieden van een klankbord- en
ondersteuningsfunctie aan de directeur.



Wat is je motivatie voor dit werk?
Taal aan Zee is een organisatie, waarin beroepskrachten en vrijwilligers intensief
samenwerken om vluchtelingen, asielzoekers en geïsoleerde anderstalige vrouwen te
ondersteunen in onze samenleving. Het bieden van taaleducatie en begeleiding, maar ook
het aanleren of versterken van digitale vaardigheden, helpt mensen om daadwerkelijk en
duurzaam mee te kunnen doen in onze maatschappij. Ik wil mijn kennis en kunde, mijn
mogelijkheden, mijn ervaringen graag inzetten om Taal aan Zee behulpzaam te zijn bij
het realiseren van dit doel. Binnen Taal aan Zee is sprake van een jarenlange opgebouwde
expertise op dit terrein; van een enorme inzet, betrokkenheid en kwaliteit van vrijwilligers
en beroepskrachten; van gezonde ambities om in de regio Den Haag van betekenis te zijn
op het terrein van de volwasseneneducatie. Ik prijs mij gelukkig om met deze club mensen
een steentje bij te kunnen dragen aan een samenleving, waarin plek is voor iedereen.
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Wie ben je?
Mijn naam is Yeliz Yilmaz. Ik heb na mijn middelbare school
rechten gestudeerd in Leiden. Na het afronden van mijn
studie Rechten ben ik gaan werken voor de financiële sector.
Op dit moment werk ik voor een leuke, dynamische
internationale bank in Amsterdam.
 Wat doe je binnen Taal aan Zee?
Het was een positieve verrassing voor mij toen ik werd
gevraagd om op gesprek te komen voor een bestuursfunctie
bij Taal aan Zee. Ik heb toen geen moment geaarzeld en alles
is vanaf dat moment erg snel gegaan. Vanaf april dit jaar ben ik als vrijwilliger
toegetreden tot het bestuur van Taal aan Zee.



Wat is je motivatie voor dit werk?
Een betere positie voor mensen met een migranten achtergrond (vrouwen) ligt mij zeer
nauw aan het hart. Door de kennis en ervaring die ik als jurist binnen de financiële sector
heb opgedaan in te zetten, wil ik deze doelgroep verder helpen om een plek te vinden
binnen de samenleving. Daarbij denk ik dat Taal aan Zee een belangrijke schakel vormt
om deze doelgroep verder op weg te helpen naar integratie.
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