
Heropening Taal aan Zee Centraal De heropening is een feit. Vanaf 7 juni worden er 
weer lessen gegeven op de Wegastraat! Wij kijken ernaar uit om jullie te zien. Beste 

cursist,   

Gemeente Den Haag vindt het belangrijk om in begrijpelijke taal in contact te komen 
met elke inwoner uit Den Haag.  

We zijn opzoek naar inwoners die Nederlands niet als eerste taal hebben. Spreekt u 
bijvoorbeeld: Papiamento/ Frans / Duits / Spaans / Italiaans / Grieks / Pools / 
Roemeens / Bulgaars / Arabisch / Turks/ Chinees / Engels of een andere niet-

Nederlandse taal, meld u dan aan voor ons onderzoek!  

In ons onderzoek willen wij graag met u praten over de communicatie 
van de Gemeente Den Haag. Het gaat over teksten die wij gebruiken om onze 
inwoners informatie te geven. U hoeft niets voor te bereiden. Er zijn geen goede of 

foute antwoorden.   

We nodigen u graag uit voor een interview van 1 uur. Dit kan online of op 
het stadhuis in Den Haag. De interviews zijn in juni. Uiteraard doen wij dat op veilige 
afstand van elkaar. Als dank ontvangt u een Bol.com bon van 25 euro. 
 
Wilt u meedoen?  
Stuur dan een email met uw naam, telefoonnummer en moedertaal naar Laura 

Birker: laura.birker@denhaag.nl of bel naar Manon van de Schilde op telefoonnummer 

+31 (0)6 50 18 13 50. Laura neemt contact op om met u een afspraak te maken.   

NB: we hebben plek voor 20 deelnemers, dus misschien zitten we vol.  

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Den Haag 
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Dear student,  

Gemeente Den Haag wants to inform every citizen in a clear and understandable 
way. We are looking for citizens who don't have Dutch as first language.   

Do you speak for example: Papiamento/ French / German/ Spanish / Italian / 
Greek / Polish / Romanian / Bulgarian / Arabic / Turkish/ Chinese / English or 

another foreign language, we would love to interview you for our research!  

In our research we would like to talk to you about the communication from Gemeente 
Den Haag. For example: texts that we use to inform citizens. You don't have to 

prepare anything. There are no right or wrong answers.   

We invite you for a one hour interview. The interview can take place online or on the 
Spui in Den Haag. The interviews are in June. Of course we will keep a safe distance 
to one another. As a thank you, you will receive a voucher of 25 euros.  

Are you interested? Please send an email with your name, telephone number and 

first language to Laura Birker: laura.birker@denhaag.nl . Or call to Manon van de 

Schilde op telefoonnummer +31 (0)6 50 18 13 50. Laura will contact you to make an 
appointment.  

Please note: we are looking for 20 respondents, so we might be full.  

Kind regards, 

Gemeente Den Haag 
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