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Landelijke Gilde Wandeldag
Na twee jaar wachten was het eindelijk weer zover een landelijke Wandeldag, dit keer in Alkmaar. De weergoden waren ons op deze zonnige
woensdag in mei gunstig gestemd.
De Gildemensen waren vanuit het
hele land naar de Grote of St. Laurenskerk getogen. In een kort welkomstwoord gaf de voorzitter van
Gilde Alkmaar, tevens wandelcoördinator namens Gilde Nederland
aan dat wij als Gildevrijwilligers de
afgelopen twee jaren ondanks alles
toch de verbinding hadden gezocht
met onze deelnemers en zo deze
tijd zijn doorgekomen en daarmee
onze maatschappelijke betrokkenheid inhoud hadden gegeven.

Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar en Peter Bitter, stadsarcheoloog van de
gemeente Alkmaar op de eerste rij.

De waarde van historie
Vervolgens gaf de Burgemeester van
Alkmaar, mevrouw Anja Schouten, in
haar betoog de waarde aan van de geschiedenis, de Gilden en het archeologisch onderzoek. Daarmee introduceerde zij gelijk de volgende spreker,
de heer Peter Bitter, stadsarcheoloog
van de gemeente Alkmaar. Peter liet
aan de hand van beelden het nodige
zien van de opgravingen die de geschiedenis van Alkmaar meer inhoud
geven. Zoals de vondst van massagraven op de Paardenmarkt die zo uniek
is dat er na de reconstructie een ge-

Enkele deelnemers lieten zich vereeuwigen:
‘Say Cheese, Say Alkmaar’

denkteken geplaatst mocht worden.
Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel of Grote
orgel in de Grote Sint Laurenskerk eindigde
op de tweede plaats van de Orgel-Top-15
die de Volkrant in 2019 samenstelde.

Geanimeerde gesprekken in de tuin van Eetcafé Pluim met een drankje en hapje.

Karakteristieke gebouwen en
bijzondere plekken
Na de leerzame verhandeling stond er
in de kerk een fraai uitgestalde lunch
te wachten, waar iedereen smakelijk
gebruik van maakte. Vervolgens stond
de wandeling op het programma. In
vier groepen, iedere groep met zijn
eigen gids, werd er door de de compacte Alkmaarse marktstad gewandeld, waarbij de gidsen verhaalden
over de karakteristieke gebouwen en
bijzondere plekken van historisch Alkmaar. Alle groepen kwamen tot slot
weer samen op het Ritsevoort, bij eetcafé Pluim, waar de deelnemers in de
tuin genoten van een drankje met een
hapje. Tijdens het gezellig samenzijn
bedankte Gilde Utrecht de organisatie
voor de voortreffelijke dag en kondigde aan de volgende landelijke Wandeldag te willen organiseren.
Lucas Zimmerman


Dick Smeulers benoemd tot erelid
van het Gilde Stadswandelingen Dordrecht
Tijdens de bijeenkomst van de gidsen van Gilde Dordrecht op 1 februari 2022 heeft Dick Smeulers zijn
functie als voorzitter van het Gilde
overgedragen aan Jan Stal, tot dat
moment secretaris. Ook gaat Dick
stoppen als coördinator van de
stadswandelingen, maar blijft actief
als bestuurslid van het Gilde.
In april 2001 werd Dick stadsgids in
Dordrecht en al het jaar daarna startte
hij als coördinator van de stadswandelingen. Dat was in de tijd dat er jaarlijks
zo’n 1500 wandelaars gebruik maakten van de diensten van het Gilde. In
de jaren daarna nam het aantal wandelaars gestaag toe. Rond 2014 was het
aantal jaarlijkse wandelaars meer dan
3000. Het regelen van al die wandelingen kostte flink wat tijd. Daarnaast
vond Dick nog tijd om talloze interessante artikelen over de geschiedenis
van Dordrecht te schrijven. Lange tijd
heeft hij de coördinatie alleen gedaan.
In 2016 - toen we zo’n 3600 wandelaars mochten rondleiden - kwam er
een tweede coördinator bij en in 2019
werd het een driemanschap.
Oudste stad
Dordrecht is de laatste jaren vaak in
het nieuws geweest met onder andere
de eerste Koningsdag nieuwe stijl, de
Passion en de grootste kerstmarkt van
Nederland. Ook het grote tweejaarlijk-

Jan Stal (rechts) overhandigt de oorkonde aan Dick Smeulers

se evenement ‘Dordt in Stoom’ trekt
veel toeristen naar ‘de oudste stad van
Holland’. Daarnaast oefenen het grote
aantal rijks- en gemeentelijke monumenten en de havens een grote aantrekkingskracht op wandelaars uit.
Erelid
Op 1 februari werd Dick benoemd
tot erelid van de Stichting Gilde Dordrecht en kreeg hij een oorkonde uitgereikt. Zijn bijzonder grote verdiensten voor het Gilde worden benadrukt

12 nieuwe Stolpersteine
Op 16 juni zijn in Dordrecht 12 nieuwe Stolpersteine (struikelstenen) gelegd. In
de Grote Spuistraat nr.11 vond die dag de eerste steenlegging plaats. Later werden er nog elf stenen geplaatst. Na een korte redevoering door Arij Boogerman
(voorzitter werkgroep Stolpersteine Dordrecht) vond de steenlegging plaats.
In Dordrecht zijn er in totaal 177 stenen te bekijken en uiteindelijk zal dat aantal
uitgroeien tot 201. Stadswandelingen Gilde Dordrecht neemt de komende vijf jaar
de kosten van het onderhoud voor haar rekening. Elk jaar ondersteunt het Gilde
financieel instellingen die te maken hebben met de historie van Dordrecht.

in de tekst van die oorkonde. Citaat:
‘Als stadsgids, coördinator van de
stadswandelingen en als bestuurslid
en voorzitter van het Gilde heeft hij
in zeer belangrijke mate bijgedragen
aan de ontwikkeling en groei van de
afdeling stadswandelingen en de belangstelling voor de geschiedenis van
de stad Dordrecht. Hiervoor past onze
grote waardering en erkentelijkheid’
Aart Versendaal, secretaris
Gilde Stadswandelingen Dordrecht

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig
(geboren in 1947 in Berlijn). Het is
een over geheel Europa verspreid
monument voor de slachtoffers van
het nationaalsocialisme. De stenen
zijn van beton.
Op de kop van 10 x 10 cm zit een
messing plaatje, waarin de naam,
geboortedatum, deportatiedatum,
plaats en datum van het overlijden
zijn gestanst. De stenen werden
lange tijd door Demnig zelf met de
hand gemaakt en geplaatst.
In Amsterdam zijn meer dan duizend Stolpersteine gelegd, in Europa
negentigduizend.



Gilde Jaardag Harderwijk (1)
Met voldoening kijkt de organisatie terug op de Gilde Jaardag van
2 juni in Harderwijk. Het was een
zonnige dag. De deelnemers waren
vol lof over het programma, waarbij
zij veel nuttige informatie hebben
opgedaan. De aftredende voorzitter
van het Gilde Harderwijk kreeg, tot
zijn grote verrassing, de gouden Gildespeld uitgereikt.
Het Gilde Harderwijk was dit jaar aan de
beurt om ter gelegenheid van de Gilde
Jaardag aan Gildevrijwilligers uit het
hele land gastvrijheid te bieden. Door
de corona moest de dag een paar jaar
uitgesteld worden. Mogelijk heeft dat
voor een aantal Gildes ontmoedigend
gewerkt, want de opkomst was aan de
lage kant. Dat heeft evenwel degenen
die er wel waren niet gehinderd bij het
verruimen van hun blikveld.
Ochtendprogramma
Na de gebruikelijke ontvangst op het
Stadhuis van Harderwijk gingen de
deelnemers naar de raadszaal. De
burgemeester van Harderwijk, HarmJan van Schaik, heette de gasten welkom. Hij verraste een aantal aanwezigen door bij zijn welkomstwoord geen
gebruik te maken van papier. Daarna
werden de gasten opgedeeld in drie
groepen, waarin gediscussieerd zou
worden over de plaats van de gilden in
de samenleving, nu en in de toekomst.
Daarbij bleek dat de taakopvatting die
de Gildes hebben, per Gilde uiteen
kan lopen. Er bleken Gildes te zijn die
zich beperken tot het organiseren van
wandelingen. Daarnaast kwam naar
voren dat er ook Gilden zijn die hun
taak breder opvatten en zo bij willen
dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het
begeleiding van scholieren met pro-

Het ‘College’, Hans Geerlings (Gilde Harderwijk), burgemeester Harm-Jan van Schaik en
Jack Hageraats (Gilde Nederland)

blemen en het opvangen van vluchtelingen. Deze verschillen in taakopvatting bleken wel wezenlijk te zijn voor
wat een Gilde van de gemeentelijke
overheid mag verwachten, bijvoorbeeld in welke mate afhankelijk moet
zijn van subsidie. Men was het er wel
over eens dat een goede relatie met
de gemeente onontbeerlijk is voor het
functioneren van een Gilde. In de discussiegroepen werd voldoende gelegenheid geboden om vragen waar een
Gilde tegenaan loopt, te bespreken en
om ervaringen uit te wisselen. Daarna
werden de bevindingen van de discussiegroepen plenair besproken.
Middagprogramma
Aan hete einde van de ochtend ging
het gezelschap naar hotel Baars, waar
de gasten de lunch gebruikten. Het
was een zonnige dag en de meesten
zaten tijdens de lunch dan ook buiten.
Het zonnige weer heeft voor de stemming zeker stimulerend gewerkt.
Na de lunch was er een lezing in de
Grote Kerk. Het Gilde Harderwijk had
daarvoor Peter van den Berg, uitgenodigd. De spreker is een gerenommeerd
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vishandelaar en palingroker te Harderwijk. De lezing ging dan ook over paling en over de rol die de paling heeft
en heeft gehad voor Harderwijk. De
lezing was uitermate boeiend en de
spreker wist ook mensen die veel van
paling afweten, nog het een en ander
aan nieuwe kennis bij te brengen. Zo
verraste hij de gasten met de mededeling dat de paling katadroom is. Dat
wil zeggen dat de paling vanuit het
zoete water naar het zoute water trekt
om daar te paaien. Voor de lezing was
een half uur gereserveerd. De spreker had meer tijd kunnen gebruiken,
maar het was tijd voor het volgende

programmaonderdeel. De deelnemers
werden vervolgens opgedeeld in drie
groepen. Iedere groep werd door een
gids van het Gilde Harderwijk door de
stad geleid. De toelichting die bij bijzondere plekken werd gegeven, heeft
de kennis die men van Harderwijk had
aanzienlijk verrijkt. Er bleken zelfs
deelnemers te zijn die nog nooit in
Harderwijk waren geweest!
Gouden Gildespeld
Na de stadswandeling kwam men weer
bijeen bij hotel Baars voor de nazit.
Voor Hans Geerlings, scheidend voorzitter van Gilde Harderwijk bleek de nazit een overrompelende verrassing in

Peter van den Berg, vishandelaar en palingroker

petto te hebben. Rob Hoekstra kende
aan Hans de gouden Gildespeld toe wegens diens grote verdiensten voor het
Gildegebeuren op zowel plaatselijk als
landelijk niveau. Hans’ naaste familie,
die ook was genodigd, had voor hem
de opzet geheim weten te houden.
Om vier uur ’s middags was het programma afgelopen. Voldaan gingen
de bezoekers, met een goed gevulde
‘Goodiebag’ weer huiswaarts. Hun
kennis was aanzienlijk uitgebreid. Met
wist nu dat Harderwijk aan de bezoeker veel meer te bieden heeft dan alleen het Dolfinarium.
Hessel Nentjes, Gilde Harderwijk

In Ganzenpas door historisch Harderwijk

Gilde Jaardag Harderwijk (2)
Het ochtendprogramma van de Gilde Jaardag in Harderwijk was georganiseerd door Gilde Nederland. Het
doel van het ochtendprogramma
was om na twee jaar corona weer
met elkaar over diverse onderwerpen van gedachte te wisselen.
In drie groepen gingen de bestuursleden uit elkaar om onder leiding van
Jan Damen, Jack Hageraats en Rob
Hoekstra in discussie te gaan over de
volgende onderwerpen:
Workshop 1
Worden door gemeentes door Gilden
aangevraagde subsidies voor bepaalde activiteiten gekort dan wel gestopt?
Bestaat zoiets als een gemeentelijk
vrijwilligersbeleid?
Workshop 2
Wat komt er kijken om de huidige Gildeactiviteiten toekomstbestendig te
maken voor met name de coachingactiviteiten SamenSpraak en Coach4You.

Workshop 3
Wat komt ervoor kijken om de huidige Gildeactiviteiten toekomst)bestendig te
maken voor met name Power, wandelactiviteiten, computerhulp e.d.
Bij alle groepen ontstond een levendige discussie. Ideeën en gedachten werden
uitgewisseld. Ook werden er onderling tips uitgewisseld. De algemene teneur
was dat het goed was elkaar weer te zien en te spreken.
In het volgende Gilde Magazine worden de verslagen van de discussies in de
drie groepen gepubliceerd. Bovendien zullen de verslagen naar de Gildebesturen worden verstuurd om in eigen kring ook eens over de besproken punten
en ideeën van gedachten te wisselen. Het doel is: Wie en wat is het Gilde. Waar
staan we in onze omgeving en/of moeten we ons verder aanpassen om duidelijk onze rol in de samenleving te vervullen.
Rob Hoekstra, Gilde Nederland.

Het lunchterras van Hotel Baars



uit de Heemsteedse Courant



Krachtig naar 80!
Na een mooie tocht door het polderlandschap troffen op 22 april 2022
zo’n vijftien begeleiders POWER
Veerkracht op Leeftijd elkaar in het
buurthuis te Schalkwijk. Een dorpje
gelegen in de gemeente Houten tussen Lek, Amsterdam-Rijnkanaal en
Lekkanaal.
In de ochtend hield levenslooppsycholoog André van Leijenhorst, zelf
70-plus, een inleiding over levensloopvragen voor ouderen. In de middag kwamen processen in de groep en
een passende rol als begeleider aan
de orde.
Je leven verrijken!
André nam de deelnemers mee bij vragen die spelen in hoofd en hart als je
op weg bent naar 80. Bij de ouderdom
worden andere levensthema’s belangrijk. De wetenschap over een ‘goede’
ouderdom staat echter nog in de kinderschoenen. André vindt het belang-

Bestuurslid POWERVoL Gerda Wagemakers bedankt inleider André van Leijenhorst

rijk dat je als oudere bewust stilstaat
bij keuzen. Niet zo verwonderlijk voor
iemand met een achtergrond als loopbaanpsycholoog. Hij liet vele vragen
de revue passeren. Bijvoorbeeld:
• Neem jij initiatief of wacht je af
totdat anderen je benaderen?
• Breng jij de dag iets of laat je de
dag jou iets brengen?
• Kies je voor beheer van je agenda
( timemanagement) en/of sta je
stil bij mogelijkheden die je leven
verrijken?
De workshops POWER zijn volgens André een goede plek om te helpen bij
het maken van keuzen. Uit de discussie na afloop bleek de inleiding veel
herkenbare aandachtspunten op te

leveren voor de begeleiders. Alle deelnemers kregen een exemplaar van het
boek van de inleider ‘Krachtig naar 80’
om thuis alles na te lezen.
Josien Schenkels , de vaste trainster
voor de begeleiders van POWER, leidde
het middagprogramma in, waarna we
de praktijk oefenden. En ja, ouderen
kunnen net als andere mensen ‘eigen
aardig zijn’ als ze in een groep zitten.
Dat leverde plezier en veel leerzame
momenten op. Al met al een leerzame
dag met als enig minpuntje dat de locatie minder goed bereikbaar was met
openbaar vervoer.
Hennie de Boer
Voorzitter POWER
Veerkracht op Leeftijd

Geniet van onspannen, onbezorgde en creatieve
vakantiemaanden met fraai weer,
culinaire hoogtepunten en
bijzondere ontmoetingen
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Kletsmaatjes bevordert taalontwikkeling,
integratie en wederzijds begrip
Meedoen aan het online taalcoachingsprogramma Kletsmaatjes levert nieuwkomers enorm veel op. Zo
draagt het bij aan hun taalontwikkeling en integratie. Ook ontstaat
er meer wederzijds begrip tussen
vrijwilligers en nieuwkomers. Dit
blijkt uit recent onderzoek naar de
effecten van Kletsmaatjes door sociaal psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is uitgevoerd
in opdracht van Het Begint met Taal.
“Ik ben blij met mijn taalmaatje. Ik
voel me gemotiveerd om mijn Nederlands te verbeteren”, aldus één van
de 498 respondenten. Kletsmaatjes
biedt een mooie aanvulling op het
al bestaande aanbod van informele
taalinitiatieven.

Taalontwikkeling
gestimuleerd
Met het programma Kletsmaatjes worden een nieuwkomer en een vrijwilliger gekoppeld. Elke week kletsen ze
gedurende 26 weken over wat hen bezighoudt, zoals werk en studie, hobby’s en de dagelijkse dingen. Samen
doen ze soms diverse taalspecifieke
oefeningen, bijvoorbeeld aan de hand

Foto: Oranje Fonds / Remko de Waal

Nieuwkomer: “Het was voor mij
erg handig om Nederland
te leren kennen en Nederlands
te leren. Bedankt.”
van materiaal zoals SpreekTaal en
Gezonde Taal. Hierdoor ontwikkelen
nieuwkomers hun Nederlandse taalvaardigheid: ze leren onder andere
nieuwe woorden en uitdrukkingen,

en correcte zinsopbouw en uitspraak.
Door het maken van deze ‘oefenkilometers’ spreken ze steeds beter en
met meer zelfvertrouwen Nederlands.

Effecten op integratie
Kletsmaatjes draagt bij aan integratie,
het levert de nieuwkomer en de vrijwilliger allebei veel op. Nieuwkomers ver>>>
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beteren hun taal en leren over de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers
ontdekken verschillende culturen,
leren hoe het is om nieuwkomer in
Nederland te zijn en staan meer open
voor diversiteit. Nieuwkomers die positief contact hebben met hun vrijwilligers geven zichzelf hogere scores op
vier integratie-aspecten: taalvaardigheid, kennis van de Nederlandse cultuur, sociaal netwerk en “sense of beNieuwkomer: “Het gaat zeer
goed. Ik ben blij met mijn
taalmaatje. Ik voel me
gemotiveerd om mijn
Nederlands te verbeteren
met mijn taalmaatje.”
longing”. Een ruime meerderheid van
de Kletsmaatjes-vrijwilligers had nog
geen ervaring als taalcoach, een derde
kreeg door Kletsmaatjes een positiever beeld van vluchtelingen.

Voordelen van
online taalcoaching
Online taalcoaching werkt: nieuwkomers en vrijwilligers die online contact
hebben zijn in staat om op een boeiende wijze met elkaar in gesprek te
gaan, positieve interacties te ervaren
en samen de taal te oefenen. Ook is

online laagdrempelig: er is geen reistijd en mensen kunnen vanaf elke plek
(zelfs op het werk) actief zijn als taalcoach. Tot slot blijkt dat Kletsmaatjes
een nieuwe groep vrijwilligers aanspreekt, zoals jongeren.

Positief contact is essentieel
Zowel de vrijwilligers als nieuwkomers
zijn tevreden met hun gesprekspartner en het onderling contact. Ze geven de voorkeur aan een match met
een kletsmaatje met dezelfde interesses. De onderzoekers concluderen
dat positief contact essentieel is en
adviseren om een vriendschappelijke
relatie tussen kletsmaatjes te (blijven)
stimuleren.

Kletsmaatjes wetenschappelijk
onderbouwd
Het onderzoek bevestigt de effectiviteit van Kletsmaatjes als programma
voor online taalcoaching. Sinds de
start in 2020 zijn al 7.000 Kletsmaatjes
actief (geweest). Vele koppels blijven
ook na afloop met elkaar in contact.
Het programmateam is met de onderzoekers van de faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen van de
RUG in gesprek over nieuw onderzoek
naar de langere termijn-effecten van
Kletsmaatjes.

Meedoen aan Kletsmaatjes?
Meld je als vrijwilliger aan om ook met
een nieuwkomer online te kletsen. Je
wordt begeleid door onze enthousiaste coördinatoren en ontvangt training
en oefenmaterialen. Of bespreek als
werkgever of (taal)school met ons hoe
je Kletsmaatjes inzet voor je werknemers, leerlingen of cursisten.
Vrijwilliger: “Ik vind dit een
heel leuk, positief initiatief.
Op een andere manier kom je
als burger niet zo gauw in
aanraking met een nieuwkomer
en op deze manier leer je
elkaar goed kennen,
een verbinding maken.
Een verrijking!”
Het volledige rapport: Heikamp, E. &
Hansen, N. (2021). Integratie in actie:
Taal en contact tussen nieuwkomers
en vrijwilligers. Een sociaalpsychologische analyse van het project ‘Kletsmaatjes’ voor de stichting Het Begint
met Taal. Final report. University of
Groningen, the Netherlands. ISBN:
978-94-034-2949-6.
Het Begint Met Taal

Burgemeester Sharon Dijksma
op bezoek bij Gilde Utrecht
Tijdens dit korte bezoek op 13 april vertelde Hans
Marcelis (voorzitter Gilde Utrecht) kort en bondig waar
het Gilde Utrecht voor staat en hoe de meer dan tweehonderd vrijwilligers hun ervaring belangeloos inzetten voor stadsgenoten. Riek Kodde beschreef hoe de
taalbegeleiders vaak één op één en vooral geduldig,
deelnemers de Nederlandse taal leren spreken.
Na een kort fotomoment kreeg Geert van Beek (rondleider) toch de kans om de burgemeester mee te nemen voor een ultrakorte stadwandeling en vertelde hij
de anekdote over ‘hoe de toenmalige stadbestuurders
met het verlagen van accijns op bier’ de stadsbewoners probeerden te verleiden om in de stad te blijven.
Zondagwandeling zonder inschrijving
Elke zondag is er om 11.00 uur een rondleiding vanaf
Domplein 9, voor de VVV. De kosten zijn € 8,- per persoon; U-pashouders/ kinderen t/m 12 jaar € 4,-.
Betalen kan bij de gids contant (gepast!), door middel van een QR-code (heeft de gids) of met de mobiel
bankieren app. (gids heeft nummer bankrekening).


Stop onnodige regeldruk
Na invoering van de privacywetgeving AVG en de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen is het
UBO-register de druppel voor veel
vrijwilligers in besturen om hun
werk nog goed te kunnen doen. In
brief aan vrijwilligersorganisaties
en goede doelen belooft minister
Kaag te gaan kijken hoe ze het met
name kleinschalige liefdadigheidsinitiatieven makkelijker kan maken.
Er is weinig vertrouwen dat dit snel
verbetering oplevert.
Nog lang niet alle goede doelen en vrijwilligersorganisaties hebben hun uiteindelijk belanghebbenden ingeschreven in het zogeheten UBO-register bij
de Kamer van Koophandel. UBO staat
voor Ultimate Beneficial Owner en het
register moet ervoor zorgen dat in
beeld komt wie er belanghebbend is
om te witwassen van crimineel geld en
terrorismefinanciering te voorkomen.
Volgens brancheorganisaties in het
vrijwilligerswerk is dit register het
foute middel en levert het vooral veel
kleine vrijwilligersorganisaties veel
extra werk op, maar ook onduidelijkheid en angst het fout te doen. Ook
redeneren de organisaties dat zij onterecht in de verdachtenbank zitten op
basis van een Nationale Risico Analyse
witwassen en terrorismefinancering.
In deze analyse bestempelen experts
enerzijds verenigingen en stichtingen als hoog risico, maar anderzijds
stellen zij ook dat het niet gaat om
Algemeen Nut Beogende Instellingen
en aanverwante organisaties die het
zich niet kunnen of willen veroorloven
deze status aan te vragen.
Witwassen aanpakken,
maar besturen ontzien
Intussen blijven de problemen toenemen. Kamerlid Rahimi: “Kleine
ondernemers hebben ook ernstige
problemen met het register. Het is
het best als er nu uitstel komt.” Kamerlid Stoffer ziet in zijn omgeving
besturen worstelen met een te kort
aan vrijwilligers: “We moeten witwassen aanpakken, maar daarbij besturen
van vrijwilligersorganisaties en goede
doelen zo veel mogelijk ontzien.” Weliswaar belooft Kaag te kijken waar
zij met name kleinschalige liefdadig-

De petitie staat op https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/
heidsinstellingen kan ontzien, maar
de ervaring leert dat dan andere kleine
vrijwilligersorganisaties zoals de sportvereniging, buurthuis of zangkoor vergeten worden. Op zijn vroegst wordt er
in september 2022 hiernaar gekeken.
Dat is voor veel vrijwilligersorganisaties waarschijnlijk te laat. Kamerlid Palland: “We moeten niet vergeten dat het
om meer gaat dan het UBO-register. De
druk neemt sowieso al jaren toe.”
Vrijwilligersorganisaties geven aan dat
de invoering van het UBO-register bovenop pas ingevoerde complexe wetgeving als de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) en de privacywetgeving AVG komt en dat het niet
zo is dat zonder deze nieuwe wetten

besturen niet al keihard aan het werk
waren om hun vrijwilligersorganisatie
goed te organiseren.
Onderteken de petitie!
Vrijwilligersorganisaties vragen de
Rijksoverheid in hun petitie om te
beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije
tijd doen, vaak naast betaalde baan of
zorgtaak. Graag zien zij dat de Rijksoverheid waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uitzondert van wet- en
regelgeving en hen zeker niet voor de
kosten op te laten draaien. Graag zien
zij dat het nieuw kabinet bij nieuwe
wet- en regelgeving kijkt wat in redelijkheid verwacht kan worden van
kleine vrijwilligersorganisaties.

Nieuw: De Studie-Taalcoach
Gilde De Ronde Venen start een nieuw
project: De Studie-Taalcoach. Ondersteuning bij een studie of opleiding voor mensen met Nederlands als tweede taal. Op
dit moment loopt er een pilot met een klein aantal coachkoppels.
Wanneer de pilot een succes wordt, zal de Studie- Taalcoach een vast onderdeel binnen Gilde De Ronde Venen worden.
Raquel Pena Alonso is aangesteld als de projectleider voor de Studie-Taalcoach.
Voor Raquel is Nederlands haar tweede taal, maar waarschijnlijk beter gezegd
haar vijfde, zesde of zevende taal... want ze is een waar talenwonder.
Meer informatie via info@gildedrv.nl
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Geheel vernieuwde website
Gilde Nederland heeft sinds kort
een geheel vernieuwde website die
nu voldoet aan de eisen die onder
andere Google stelt, zoals veilige
functionele en dynamische HTMLwebpagina’s die compatible zijn
met alle moderne internetbrowsers,
waarmee de website klaar is voor de
toekomst.

www.gilde-nederland.nl
www.gilde-nederland.nl
www.gilde-nederland.nl

Responsieve
Het is nu ook een responsieve website die zich aanpast aan het medium
(desktop, laptop, tablet, smartphone)
dat de bezoeker gebruikt. Daarnaast
is een CMS (Content Management
System) geïmplementeerd zodat de
website gemakkelijk onderhouden
kan worden, zelfs door meerdere personen. Bovendien kan daarmee ook de
meta-informatie voor SEO (zoekmachineoptimalisatie) beheerd worden.
Naast de belangrijkste activiteiten,
SamenSpraak, Coach4you, POWERVoL
en Wandelen&Meer is er een archief
met bijna alle Gilde Magazines en een
overzicht van de aangesloten Gilden
met hun NAW-gegevens, het aantal
vrijwilligers en de belangrijkste activiteiten. Er is ook een Ledenportaal,
met belangrijke documenten zoals
modelstatuten, jaarverslagen, werkmethodieken, de Eregalerij, logo’s in
verschillende formaten en een uitgebreide Almanak.
Basisontwerp voor leden
Gelijktijdig heeft het bureau een basisontwerp van deze website als platform voor Gilden ontwikkeld, waarbij
elk lid niet alleen zelf de vormgevingelementen (zoals logo, kleuren en lettertype) kan beheren, maar uiteraard
ook de inhoud van de website. Gilde
Nederland neemt de ontwikkelkosten
voor zijn rekening.
Aanvullende modules zoals een reserveringssysteem voor wandelingen behoort tot de mogelijkheden.
Voor alle informatie en vragen kun je
contact opnemen met Jack Hageraats,
secretaris van Gilde Nederland via
jackhageraats@gilde-nederland.nl
Wij horen graag jullie feedback!
www.gilde-nederland.nl
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Hoe kun je bij taalcoaching met
praktijkopdrachten werken?
Als taalvrijwilliger probeer je natuurlijk zo goed mogelijk aan te
sluiten op de oefenvraag van de
nieuwkomer(s) die je coacht. Allerlei ondersteuningsmateriaal helpt
je daarbij, zoals e-learnings, webinars en oefenmaterialen zoals
SpreekTaal. Daarnaast gebruik je
vast ook je eigen creativiteit. Wij
denken graag met je mee! Vandaag
de vraag: hoe kun je bij taalcoaching
met praktijkopdrachten werken?
Wat is het nut van praktijkopdrachten?
Voor nieuwkomers is het belangrijk
dat ze de nieuwe taal ook echt in de
praktijk gaan gebruiken. Ook al spreken ze nog maar weinig Nederlands,
ze moeten wel boodschappen doen,
naar de huisarts of de tandarts gaan en
overleggen met de leerkracht van hun
kind. Die praktijk moet eigenlijk altijd
in beeld zijn: de blik van jou en je taalmaatje is gericht op buiten. Praktijkopdrachten zijn daarbij een krachtig middel. Met je taalmaatje oefen je vóór die
praktijk en in die praktijk. Je oefent met
van alles wat hij of zij echt nodig heeft,
in een veilige laboratoriumsituatie. En
je laat je taalmaatje ook de stap naar
die praktijk zetten: gaan oefenen met
de taal in het dagelijks leven.
Er zijn nog meer redenen om met
praktijkopdrachten te werken. We zetten er drie op een rij.
1. Mensen leren door ervaringen,
door dingen te doen en te experimenteren
Dat geldt ook voor taal: ook daar moet
je mee experimenteren. En dat kan
in een praktijkopdracht: Nederlandse
woorden en zinnen gaan leven en worden verbonden met de echte ervaring.
Die beleving stimuleert dat ze onthouden worden, dat ze worden opgeslagen
in het langetermijngeheugen. Ze gaan
van de ‘inbox’ naar de ‘harde schijf’.
2. Praktijkopdrachten vergroten de
kennis van de Nederlandse samenleving
Deelnemers komen met allerlei facetten van de samenleving in aanraking,
ook met situaties die ze misschien nog
vermijden en die ze niet kennen. Dat
helpt bij de integratie en is ook gun-

stig voor de taalontwikkeling. Want je
leert een taal het beste in een context,
een situatie waarin die taal gebruikt
wordt.
3. Praktijkopdrachten stimuleren de
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen
Deelnemers ervaren dat ze zich al
kunnen redden, dat ze kunnen roeien
met de riemen die ze hebben. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde en
de eigen regie, en daarmee ook de
motivatie.
Je hebt vast ideeën genoeg om met
praktijkopdrachten aan de slag te
gaan. Maar hoe pak je dat nu het beste
aan? Hier volgt een serie tips.
1. Zorg voor zinvolle, realistische
praktijkopdrachten
Dat zijn opdrachten waar je taalmaatje
echt iets aan heeft; die passen bij zijn
of haar leefsituatie. Bespreek samen in
wat voor situaties de nieuwkomer terecht komt en wanneer hij of zij Nederlands nodig heeft. Laat je taalmaatje
bijvoorbeeld een week beschrijven en
pik daar dan een situatie uit die zich
leent voor een praktijkopdracht.
Drie voorbeelden:
. Fatiha gaat met het OV naar haar
werk. Ze is bezig met het leren
van de tijden van de klok. Een
praktijkopdracht kan zijn: Ga naar
buiten en vraag aan een voorbijganger hoe laat het is. Loop naar
een bus-/ tramhalte of station in
de buurt en kijk hoe laat de eerste

.

.

bus/tram/trein vertrekt.
Juba werkt als kamermeisje in een
hotel. Ze wil wat meer contact
kunnen maken. Een praktijkopdracht kan zijn: Luister een dag
heel goed naar de mensen in het
hotel. Wat hoor je? Wat zeggen ze
allemaal? Schrijf 10 zinnen op of
neem ze op met je telefoon. Neem
deze zinnen mee naar huis. Spreek
die zinnen zelf na. Oefen daarna
met een ander. Jij zegt de zinnen
en de ander reageert. Draai daarna de rollen om: de ander zegt de
zinnen en jij reageert.
Murat doet vrijwilligerswerk in een
Repaircafé. Hij praat weinig met
zijn collega’s; hij is onzeker over
zijn taal. Een praktijkopdracht
kan zijn: Ga eens bewust bij een
collega staan. Knoop een praatje
aan. Vraag bijvoorbeeld naar het
weekend of geef een compliment
over hoe hij of zij iets gerepareerd
heeft.

2. Kies opdrachten die niet te moeilijk zijn, maar ook niet te makkelijk
Te moeilijk is demotiverend en slecht
voor het zelfvertrouwen, maar van te
makkelijke opdrachten leer je weinig.
Er mag best wat stress en uitdaging bij
komen kijken. Sterker nog: als iets je
raakt, is dat gunstig voor het onthouden. Emoties versterken de ervaring.
Het moeten zoeken naar woorden en
zinnen haalt bovendien aanwezige
kennis naar boven en motiveert je om
verder te leren.
>>>
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Joke Brouwer ontving Gouden Gildespeld
Gilde Walcheren nam 11 mei afscheid van dé secretaris Joke Brouwer. Zij kreeg
die dag de gouden Gildespeld opgespeld door Jack Hageraets van Gilde Nederland. We zullen als Gilde Walcheren Joke zeer gaan missen. Joke was de
spin in het web van Gilde Walcheren en de dieselmotor van het dagelijks bestuur. Tot groot verdriet dwong de gezondheid haar te stoppen met dit werk.
Uit handen van Ria Braakman, voorzitter van Gilde Walcheren ontving haar man Frans
de bloemen en Joke een bon. Als nieuwe secretaris spreek ik Joke met enige regelmaat
en met veel plezier maakt ze nog vier keer in een jaar de Nieuwsbrief voor ons.
Ria Geerse, secretaris Gilde Walcheren

>>>
3. Bereid de opdrachten samen voor
Geef een opdracht vooraf voldoende
aandacht; dan is de kans op het slagen van de uitvoering het grootst en
heeft hij het meeste rendement. Aandacht maakt een opdracht ook betekenisvoller. Wat kun je doen?
• praat samen over verwachtingen:
wat lijkt je taalmaatje moeilijk/
makkelijk en leuk/minder leuk?;
• wissel informatie uit over de situatie en de kennis van de wereld
die erbij komt kijken;
• oefen met de taal die de nieuwkomer nodig heeft: maak samen een
lijstje van woorden en handige
zinnen, oefen met de zinnen en
doe bijvoorbeeld een rollenspel;
• laat je taalmaatje bedenken hoe
hij of zij het gaat aanpakken: Wanneer ga ik het doen? Waar? Moet ik
van tevoren nog wat regelen? Etc.
Je kunt dit ook met een groepje nieuwkomers voorbereiden. Ze kunnen elkaar
dan vragen wat ze graag willen leren
en wat ze nog moeilijk vinden. Dit kan
drempelverlagend werken. Ook kunnen
ze van elkaar leren als er bijvoorbeeld
rollenspellen gedaan worden.
4. Laat je taalmaatje de opdrachten
zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren
Ga alleen mee of geef een steuntje in
de rug als dat echt nodig is. Dat kan
zeker wel als de opdracht goed gekozen en voorbereid is. En, zoals hierboven bij tip 2 staat: een beetje spanning is eigenlijk wel gunstig. Begeleid
je een groepje nieuwkomers? Laat ze
dan de opdracht eventueel met een
andere nieuwkomer samen doen.
5. Kijk een volgende keer terug op
de opdrachten
Terugkijken versterkt de beleving en
stimuleert het onthouden. Ook motiveert het tot een vervolg: je gaat bij-

voorbeeld verder oefenen met dingen
die je nu moeilijk vindt en zet een volgende stap. Wat kun je doen?
• bespreek simpele, logische vragen. Wat heb je precies gedaan?
Hoe is het gegaan? Wat ging goed
en wat minder goed? Wat kun je
een volgende keer anders doen?
Wat zijn de resultaten? Wat voor
opdracht wil je een volgende keer
doen?
Als je een groepje nieuwkomers begeleidt, dan kunnen ze dit ook in tweetallen doen:
• laat ze een minipresentatie geven.
• laat ze in een soort logboek bijhouden wat ze gedaan hebben en
hoe dat is gegaan.
Het VUT-model
Tip 3, 4 en 5 vormen samen een invulling van het zogenaamde VUT-model:
vooruitkijken - uitvoeren - terugkijken.
Een handig onderwijskundig model dat
je kan helpen om lijn aan te brengen in
de activiteiten. Het mooiste is als je dit
als een cyclisch model hanteert: van de V
ga je via de U naar de T en bij de T ga je
ook weer naar de V: je kijkt vooruit naar
wat je de volgende keer gaat doen.

Vier de successen!
Het is heel belangrijk om met je taalmaatje te evalueren wat er goed is
gegaan bij een praktijkopdracht. Dit
vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie om door te gaan met oefenen,
experimenteren en leren. Werk je met
een groepje nieuwkomers, laat ze dan
vooral hun successen met elkaar delen. Zo kunnen ze elkaar stimuleren
bij het uitvoeren van nieuwe praktijkopdrachten. Dit alles bevordert
weer hun integratie in de Nederlandse
maatschappij.
Dit artikel maakt deel uit van een reeks.
Lees ook onze adviezen over hoe oefen
je de uitspraak met je nieuwkomer, hoe
ondersteun je een nieuwkomer die nog
geen of nauwelijks Nederlands spreekt,
het NT2-lesboek van de nieuwkomer
gebruiken, voorlezen uit kinderboeken, grammatica behandelen, waarom
praten bij taalcoaching beter is dan
grammaticaregels leren.
Het Begint Met Taal

Gilde Utrecht vierde 900 jaar stad met:

DAG VOOR DE STAD
Zondag 12 juni was het stralend weer
met vooral ’s middags een goed bezochte ‘Dag Voor De Stad’ van 11.00
tot 16.00 uur in de Bibliotheek op de
Neude. Enthousiaste rondleiders en
andere vrijwilligers presenteerden op
deze ‘Dag Voor De Stad’ onder andere stadswandelingen, korte lezingen,
een filmpje over taalactiviteiten en
konden bezoekers de speciale ‘Utrecht
900 jaar stad puzzeltocht’ aanschaffen of de feesteditie van het boekje
‘Gilde Utrecht onthult geheimen van

de stad’. Fraaier had Gilde Utrecht
zich de viering van 900 jaar Utrecht
niet kunnen wensen.
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Repair Café twee keer per maand open
Met ingang van 16 juli gaat het Repair Café van Gilde
Haaksbergen ook op de 3e zaterdag van de maand
open. Bezoekers kunnen er terrecht voor reparatie van
kapotte gebruiksgoederen, van fiets tot boormachine
en van klein meubilair tot kinderspeelgoed.
Het is ook mogelijk gereedschap en/of tuingereedschap te
laten slijpen. Het Repair Café is nu twee dagen per maand
open van 09:00 tot 12:00 uur. De reparatie is gratis, maar
een gift is altijd welkom.
We zien dat steeds meer mensen hun kapotte spullen willen laten repareren, dit uit milieu oogpunt of omdat ze het
jammer vinden om hun goede spullen, waar vaak maar een
kleinigheid aan stuk is, weg te gooien. Door de toenemende drukte en ook omdat niet iedereen in de gelegenheid
is om op woensdagmorgen naar het Repair Café te komen
zijn wij nu ook eenmaal in de maand op zaterdagmorgen
open. Een kopje thee/koffie staat altijd klaar.

WAT BIEDT het lidmaatschap
van Gilde Nederland?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale website met Ledenportaal
Contacten met alle lokale Gilden, Gilde Nederland, SamenSpraak,
Coach4you, POWERVoL, Wandelen & Meer
Vijf keer per jaar het digitale Gilde Magazine
Facebookpagina
Centraal aanspreekpunt voor lokale Gilden
Centrale activiteitenkalender/jaarkalender
Huisstijl met ondersteuning
Ondersteuning bij (bestuurs)problemen
Ondersteuning bij publiciteit/promotie
Ondersteuning bij het opzetten van een nieuw Gilde
Ondersteuning op het gebied van wetgeving
Ondersteuning voor:
• SamenSpraak
• Coach4you
• POWERVoL
• Wandelen & Meer
Jaarlijkse Gilde Jaardag
Jaarlijkse Gilde WandelDag
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor Wandelcoördinatoren
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVol
Studiedagen voor coördinatoren SamenSpraak
Forumbijeenkomsten
Regiobijeenkomsten
Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)

Gilde Magazine
is een uitgave van Gilde Nederland
Stichting Gilde Nederland
Buitenweg 319
3602 XC MAARSSEN
M: 0651271417
Website: gilde-nederland.nl
E-mail: info@gildenederland.nl
Facebook: gildenederland
Hoofdredactie/Opmaak:
Hans Ursem
hansursem@xs4all.nl
Eindredactie en vormgeving:
Hans Ursem
Met bijdragen van:
Coach4you
PowerVoL
Digitale media
Gilde Alkmaar
Gilde Amersfoort
Gilde Nederland Gilde Den Haag
Gilde Utrecht
Gilde Haaksbergen
Gilde Zeist
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