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Jaarverslag 2020 

 

De Stichting Taalkoppels Gouda is opgericht bij notariële akte op 16 augustus 2018 (in verband met 

het verkrijgen van de ANBI-status gewijzigd op 28 april 2020) en heeft ten doel het begeleiden en 

ondersteunen van personen woonachtig in de regio Gouda bij het leren van de Nederlandse taal in al 

zijn facetten: spreken, luisteren, lezen en schrijven en bij het kennismaken met de Nederlandse 

maatschappij en de Nederlandse omgangsvormen en verder alles wat daarvoor nodig is.  

De missie van de Stichting Taalkoppels Gouda is nieuwe Nederlanders begeleiden en ondersteunen 

bij het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken en gewoonten. De stichting kan 

leden van de doelgroep ook ondersteunen bij het vinden van passend werk of een stage- of 

werkervaringsplek. 

In dit jaarverslag doet de stichting verslag over haar activiteiten in het jaar 2020. 

Corona 

Het jaar 2020 stond over de hele wereld in het teken van de Coronabesmetting. Ook ons land werd 

heel hard door dit virus getroffen. Veel inwoners van ons land werden met het virus besmet en 

belandden in het ziekenhuis. Enkele tienduizenden mensen zijn (mede) als gevolg van de besmetting 

helaas overleden. Vanzelfsprekend heeft Corona ook grote invloed gehad op het werk van de 

stichting in het algemeen en dat van de taalcoaches in het bijzonder. In vervolg op de door de 

regering afgekondigde intelligente lockdown en de daaraan gekoppelde maatregelen heeft ook  

Taalkoppels haar taalcoaches op 15 maart 2020 per e-mail verzocht de taalcoaching tijdelijk op te 

schorten. Per 11 mei 2020 was het besmettingsniveau aanzienlijk gedaald, zodat taalcoaching weer 

kon worden hervat met inachtneming van de voorschriften. Gedurende de zomer kon taalcoaching 

onder de algemeen geldende voorwaarden (geen handen schudden en zo mogelijk 1,5 meter afstand 

houden) worden voortgezet. Echter in het najaar liep het besmettingsniveau weer hoog op. 

Uiteindelijk hebben we per 15 december weer moeten besluiten tot het opschorten van de 

taalcoaching, aanvankelijk tot 19 januari 2021, maar nadat de regering de “harde lockdown” had 

verlengd tot en met 9 februari 2021, hebben we de taalcoaches gevraagd ook die datum aan te 

houden. We hopen dat de geplande massale vaccinatie tegen het virus ons in staat stelt de 

taalcoaching in 2021 weer op een normaal niveau te kunnen hervatten. Door de Coronabesmetting 

zijn gedurende langere perioden ook de lessen bij de taalscholen en de inburgeringsexamens 

opgeschort. De taalscholen hebben geprobeerd online lessen te verzorgen. Ook verschillende 

taalcoaches hebben hun inburgeraars voorzien van online opdrachten en hebben zo hun werk nog 

enigszins kunnen voortzetten. Algemene conclusie is evenwel dat nagenoeg alle inburgeraars 

aanzienlijke vertraging bij hun inburgeringstraject hebben opgelopen. 

Grammatica dramatica... 

Inburgeraars gaan voor hun lessen Nederlands naar opleidingsinstituten. Daar wordt geprobeerd hen 

in drie dagdelen het Nederlands onder de knie te laten krijgen. Bij hun taalcoaching hebben onze 

taalcoaches ervaren dat de Nederlandse grammaticaregels erg ingewikkeld zijn. Daarom is het idee 

ontstaan een werkboek samen te stellen, waarin de meest belangrijke grammaticaregels èn 

uitzonderingen, duidelijk worden uitgelegd. Ook worden voorbeelden gegeven, waarin de 

grammaticaregels worden toegepast. Het werkboek is samengesteld door onze coördinator Hans 
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Holt. Zijn vrouw Martine heeft de redactie en de vormgeving gedaan en de illustraties zijn van Jan 

Zandstra. Tijdens een taalcoachbijeenkomst op 6 februari 2020 is in een zaal van het Apostolisch 

Genootschap in Gouda het werkboek gepresenteerd en uitgereikt. Alle taalcoaches èn hun 

taalleerlingen hebben een exemplaar van het werkboek ontvangen.  

Werken met het werkboek ‘grammatica dramatica...’ leerde dat door te oefenen de 

grammaticaregels snel “eigen” kunnen worden gemaakt. Mede doordat door de Coronabesmetting 

de fysieke taalcoaching was opgeschort, is het idee ontstaan naast het werkboek een oefenboek 

‘grammatica dramatica..’. samen te stellen. Hans Holt, Marjan Veltman en Henk Revoort hebben aan 

de hand van de hoofdstukindeling van het werkboek een groot aantal oefeningen gemaakt. Martine 

Holt heeft de eindredactie en de vormgeving weer gedaan en Jan Zandstra heeft de omslag gemaakt. 

Het werkboek is in augustus 2020 aan de taalcoaches en de inburgeraars uitgereikt. We hebben nog 

voldoende exemplaren om ook toekomstige taalcoaches en inburgeraars een exemplaar van beide 

boekwerken te kunnen geven. 

Het uitbrengen van het werkboek en het oefenboek ‘grammatica dramatica...’ is mede mogelijk 

gemaakt doordat het Kansfonds en de Gravin van Bylandtstichting een financiële bijdrage hebben 

gegeven. De stichting is hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Taalkoppels Gouda is in 2020 vanwege de Coronabesmettingen slechts 

éénmaal bijeen geweest, namelijk op 20 februari 2020.  Wel heeft regelmatig en intensief overleg via 

telefoon, e-mail en in enkel geval bilateraal mondeling plaatsgevonden.  

De eerste adviseur van het bestuur, Yennok Soulahian, heeft moeten besluiten zijn adviseurschap  

binnen het bestuur te beëindigen. Hij heeft een nieuwe baan gevonden. Het reizen naar zijn werk 

staat hem niet langer toe op tijd bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. Het bestuur heeft 

Yennok bedankt voor zijn betrokkenheid en deskundige inbreng in het bestuur. Als zijn opvolger 

heeft het bestuur Mohamed Razouk bereid gevonden zijn plaats in te nemen. We hopen dat 

Mohamed’s enthousiasme en deskundigheid een inspiratie voor het bestuur zullen zijn.  

Het bestuur heeft in 2019 besloten de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aan te vragen 

bij de Belastingdienst. Met de ANBI-status is de verwachting dat het gemakkelijker zal zijn fondsen te 

verwerven om de kosten van het werk van de stichting te kunnen betalen. Voor het verkrijgen van de 

status was het evenwel nodig de statuten te wijzigen. Bij bestuursbesluit van 24 april 2020 heeft het 

bestuur (digitaal) besloten de statuten te wijzigen. Op 28 april 2020 zijn de statuten vervolgens 

integraal opnieuw bij notariële akte vastgesteld. Bij beschikking van 22 mei 2020 is de Stichting 

Taalkoppels Gouda, met terugwerkende kracht, vanaf 10 maart 2020 als ANBI-instelling aangemerkt. 

(Overigens niet als culturele ANBI). Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende 

personen. H.Revoort, voorzitter, G. Kuiper-Gilhuis, lid, J. Warners, lid en M. Razouk, adviseur. 

Coördinatoren 

Het eigenlijke werk binnen Taalkoppels wordt verricht door de beide taalcoach-coördinatoren Hans 

Holt en Marjan Veltman. Als vrijwilliger zijn zij vrijwel dagelijks met werkzaamheden voor de stichting 

bezig. Het bestuur is hen daarvoor dan ook veel dank verschuldigd. Na het vertrek van Peter van 

Eijkelenburg in 2019 hebben we geprobeerd de vacature, die hij na zijn vertrekt achter liet, weer op 

te vullen. Onze zoektocht naar een derde coördinator heeft ondanks intensief speurwerk, helaas nog 

geen resultaat opgeleverd. In 2021 zullen we onze zoektocht naar de derde coördiator intensief 

voortzetten.  
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Gemeente Gouda 

De meeste van onze inburgeraars zijn woonachtig in de gemeente Gouda. Daarom vindt het bestuur 

een goede relatie met het bestuur van de gemeente Gouda belangrijk. Op 10 februari 2020 heeft een 

gesprek met wethouder Corine Dijkstra plaatsgevonden. Het was een positief gesprek. De wethouder 

was goed op de hoogte van het werk van Taalkoppels Gouda. Tijdens het gesprek bleek dat er nog 

heel veel onduidelijkheid is over de nieuwe Inburgeringswet. De rol van GoudApot met betrekking 

tot ons subsidieverzoek aan hen is met de wethouder besproken. Ook zij gaf aan soms vraagtekens te 

stellen bij de toekenning van subsidies uit GoudApot en was verbaasd over de afwijzing die wij op 

onze aanvraag hebben gekregen. 

Op 7 juli 2020 heeft in het Huis van de Stad een gesprek plaatsgevonden met de heer Kingma, hoofd 

en mevrouw Van Dijk, coördinator van de afdeling Werk en Inkomen. Afgesproken is ondermeer dat 

mevrouw Van Dijk na de zomervakantie een kennismakingsbijeenkomst met een delegatie van 

Taalkoppels (de twee taalcoachcoördinatoren en enkele taalcoaches) en de casemanagers 

statushouders organiseert met het doel elkaar te leren kennen en korte lijnen af te spreken bij 

vragen. Helaas heeft vanwege de Coronaperikelen dit kennismakingsgesprek nog niet kunnen 

plaatsvinden. Ook zijn nog een aantal concrete afspraken gemaakt. 

Op 25 augustus 2020 heeft een gesprek met de wethouder Tetteroo plaatsgevonden. Tijdens dat 

gesprek zijn enkele inhoudelijke onderwerpen aan de orde geweest. De voorbereidingen voor de 

aanbesteding in het kader van de nieuwe Inburgeringswet zullen in het vierde kwartaal van dit jaar 

gereed moeten zijn. Taalkoppels zal zelf niet aan de aanbesteding deelnemen. De heer Tetteroo vindt 

het een goed idee als Taalkoppels als “onderaannemer” gaat fungeren. Op die manier blijft de 

onafhankelijkheid van Taalkoppels het best gewaarborgd. De nieuwe wet zal naar verwachting in 

september 2021 in werking treden. De heer Tetteroo erkende voorts dat inburgeraars met een 

vrijstelling voor het inburgeringsexamen een groot probleem vormen. Maar dat geldt ook voor niet-

inburgeraars, die langdurig in de bijstand zitten. Afgesproken is samen te bezien wat Taalkoppels 

voor deze mensen kan betekenen. Eind december 2020 is afgesproken dat de gemeente Gouda 

Taalkoppels opdracht zal verlenen om aan een aantal door de gemeente voorgestelde personen 

(inburgeraars en niet-inburgeraars) taalondersteuning te bieden. In het najaar heeft nog een gesprek 

plaatsgevonden met de coördinator van het nieuwe inburgeringsbeleid, Marjo van Loon. Daar zijn 

nog eens de wederzijdse verwachtingen besproken en vastgelegd. De gemeente heeft aangegeven 

dat zij Taalkoppels ziet als een integraal onderdeel van beleid. 

Samenwerking met derden 

Op 28 januari 2020 heeft de voorzitter de Inspiratieavond van de Rabobank bezocht. De Rabobank 
wil verenigingen ondersteunen op tal van gebieden, bv. bestuurlijk, sponsoring, ledenwerving, 
kennis, exposure, etc. met het oogmerk de vereniging/stichting zelfredzaam en toekomstbestendig 
te maken. Ze doet dat door het aanbieden van workshops, masterclasses en 1op1 ondersteuning. 
Ook door de Corona heeft dit evenwel nog geen vervolg gekregen. 

Op 19 februari 2020 werd in Cultuurhuys de Kroon te Waddinxveen de manifestatie Bedrijven in de 

kijker gehouden. Deze ontmoetingsavond was bedoeld voor werkgevers en werkzoekenden. Er was 

een zestal werkgevers aanwezig, die een korte inleiding hielden. Na de inleidingen werd er een 

netwerkbijeenkomst gehouden. Er zijn contacten gelegd met werkgevers, die hebben aangegeven 

mogelijkheden voor werk, stage-, of werkervaringsplekken voor inburgeraars te hebben. 

Op 30 november 2020 heeft een delegatie van Taalkoppels een kennismakingsgesprek gehad met de 

stichting Taalontmoeting. Aanleiding voor het gesprek was de door de gemeente Gouda 

georganiseerde bijeenkomst over de invulling van de nieuwe Participatiewet. Taalontmoeting en 

Taalkoppels zijn daarvoor ook uitgenodigd. Taalontmoeting wilde graag mogelijkheden van 
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samenwerking met andere organisaties in het participatieveld verkennen. Zij wilden graag weten wat 

wij doen op het vlak van participatie/Inburgering. Wij hebben hen ingelicht omtrent onze taken en 

werkwijze. Verder hebben we benadrukt dat wij individuele taalcoaching verlenen. Taalontmoeting 

richt zich met name op groepsonderricht. Vrijwilligers van de stichting geven elke dag van de week 

groepslessen variërend van niveau A1 tot B2. Wij hebben aangegeven dat onze prioriteit ligt bij het 

individueel begeleiden van inburgeraars bij het behalen van hun inburgeringsexamen. Als dat 

examen behaald is, stopt onze begeleiding. De begeleiding stopt ook bij die mensen die het examen 

niet halen of een vrijstelling krijgen. Daar ligt gelijk onze grootste zorg. Mensen, die het 

inburgeringsexamen niet halen/vrijstelling krijgen, moeten wel een plaats in onze samenleving 

vinden. Taal is daarbij onontbeerlijk. Wij hebben voorgesteld dat Taalontmoeting zich daar op zou 

kunnen richten. We hebben het dan over de A0 en A1 niveaus. Taalontmoeting vond dat een 

sugggestie, die het verder verkennen waard is.  

Website 

Onze website www.taalkoppelsgouda.nl is met name in de Coronatijd hèt communicatiemiddel met 

ondermeer onze taalcoaches. Via de website hebben we in april en oktober een nieuwbrief 

uitgebracht. Het actueel houden van de website is evenwel een eerste vereiste. Tot voor kort was dit 

wel eens een probleem, maar met de komst van Peter Eekhof als nieuwe webbeheerder van de 

website hoopt het bestuur dat we de website in de toekomst nog meer kunnen inzetten bij de 

communicatie met onze taalcoaches en andere belangstellenden en geïnteresseerden. Hans Holt 

heeft de verschillende teksten op de website doorgenomen en Peter heeft de lay-out inmiddels 

aangepast. De website ziet er nu weer prima uit en is een bezoekje zeker de moeite waard!  

De cijfers over 2020 

De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 zijn inmiddels door het 

bestuur vastgesteld en zullen op de website van de stichting worden gepubliceerd, evenals dit 

jaarverslag, nadat het door het bestuur is vastgesteld. Naast de financiële verantwoording wil het 

bestuur ook inzicht geven in de kwantiteit van de verrichte werkzaamheden. 

Eind 2020 waren voor de stichting in totaal ca. 70 taalcoaches actief. In 2020 hebben we 15 nieuwe 

taalcoaches kunnen verwelkomen. Van 7 taalcoaches hebben we afscheid genomen, vijf omdat ze 

werk hebben gevonden en de taalcoaching daarmee niet (langer) konden combineren en 2 

taalcoaches zijn gestopt vanwege de Coronabesmetting. 5 Taalcoaches hebben hun werkzaamheden, 

gedurende de Coronabesmetting, tijdelijk stopgezet. Eind 2020 begeleidden de taalcoaches van de 

stichting in totaal 76 inburgeraars. In de loop van 2020 zijn 17 inburgeraars gestart met de 

inburgeringsexamens en zijn  11 personen geslaagd voor hun inburgeringsexamen. Na het behalen 

van het inburgeringsexamen eindigt de taalcoaching. Vaak blijven de taalcoach en de inburgeraar 

vervolgens nog (intensieve) contacten onderhouden. 

Eén en ander samenvattend kan worden gesteld dat 2020 door de Coronacrisis de taalcoaching 

helaas lang op een laag pitje heeft gestaan. Toch zijn er veel zaken goed afgerond: het verschijnen 

van ‘Grammatica dramatica…’, het vernieuwen van de website en het vastleggen van afspraken met 

de gemeente Gouda. Voor 2021 verwachten en hopen we de taalcoaching weer volledig te kunnen 

opstarten en onze toekomstige rol in het nieuwe inburgeringsbeleid verder vorm te kunnen geven. 

 

Dit jaarverslag is (digitaal) door het bestuur vastgesteld op 18 januari 2021 

 

http://www.taalkoppelsgouda.nl/

