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Onze Identiteit en ons Imago. Nu én Straks.

Eén van de drie missie doelstellingen van Gilde Nederland is, zoals vastgesteld in de Raad van Afgevaardigden van 2�-5-
20�5: Een tastbare bijdrage leveren aan “Naamsbekendheid van de lokale Gilden”. (Naast ontwikkeling en functioneren 
van de lokale Gilden).

Inmiddels kunnen we, bijna 2 jaar later, vaststellen dat de Nederlandse maatschappij “onbehaaglijker” is geworden. Ook 
de richting waarin onze maatschappij gaat, is omkleed met steeds meer onzekerheid. Daarbij is de hoeveelheid informa-
tie die op ons allen afkomt alleen maar verder toegenomen. En zal blijven toenemen.
Toekomstige ontwikkelingen inschatten is meer dan ooit een hachelijke onderneming. Toch lijken tenminste 2 zaken die 
voor ons van belang zijn wel duidelijk:

Het tekort en de behoefte aan persoonlijke aandacht nemen toe
Onderscheidend vermogen via de media wordt steeds moeilijker

Uit bovenstaande is dan de conclusie te trekken dat “een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van de lokale 
Gilden” nagenoeg onmogelijk is via centrále acties. Het lijkt daarom verstandig om ons als Gilde Nederland te 
beperken tot ondersteuning van lokále acties.

De keuze voor lokaal wordt des te logischer wanneer je de verschillen tussen de bestaande Gilden ziet, maar ook de 
verschillen tussen de (organisatie van) de verschillende gemeenten en haar instellingen.

Wanneer je kiest voor lokaal, dan geeft dat bijzonder veel vrijheid. Je kunt je perfect aanpassen aan het aanbod en de 
vraag uit jouw gemeente. 

Echter: Het zou niet getuigen van wijsheid wanneer iedereen het wiel opnieuw uitvindt en het vervolgens ook nog zelf 
gaat maken. 

Daarom hebben we als Gilde Nederland een pamflet opgesteld met als ondertitel:  “Gildevrijwilligers delen ken-
nis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht”. Dit pamflet vormt wat ons betreft de basis van onze veranderende 
identiteit en imago. Het pamflet is opgesteld door goed te kijken naar de successen van de verschillende Gilden en te 
kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien is het pamflet gelezen door een flink aantal mensen die 
niet wisten waar Gilde voor stond. Unaniem was de reactie: Nu snap ik wat het Gilde is!

Het is aan de lokale Gilden om te bepalen of en hoe dit pamflet ingezet wordt. Wij zien het enerzijds als onze basis 
identiteit, boodschap en leidraad (zo zou het lokaal intern ook gebruikt kunnen worden) -onze profilering dus-, maar an-
derzijds zou het ook gebruikt kunnen worden om te overhandigen aan iedere (!) geïnteresseerde. Dus van een mogelijk 
nieuwe vrijwilliger tot de gemeente en de redactie van het plaatselijke blad aan toe.

In dit pamflet is alles wat goed was behouden, maar hebben we een aantal aanscherpingen gedaan:

Naast het woord “Gilde” wordt nu ook veelvuldig de naam “Gildevrijwilligers” gebruikt. De reden hiervoor is dat je 
de naam Gilde versterkt door er het woord vrijwilligers aan toe te voegen. Je weet dan nog niet onmiddellijk om wat 
voor vrijwilligers het gaat, maar wel dat het om een vrijwilligersorganisatie gaat die vermoedelijk iets met bouwen te 
maken heeft. Bovendien heeft het woord “vrijwilligers” iets sympathieks en er is momenteel veel aandacht voor (de 
rol van) vrijwilligers.
In de ondertitel voegen we toe: “Met tijd en aandacht”. Dat is niet alleen iets wat we kunnen en willen bieden, maar 
tevens iets waar een sterk groeiende behoefte aan is, gekoppeld aan een dalend aanbod. We worden meer: Niet al-
leen kennis, maar ook aandacht.
We benoemen onze paradepaardjes én zeggen er bij dat de naam “Gilde” soms ontbreekt én vertellen dat er nog veel 
meer is én dat er sprake is van verschillen en diversiteit.
We vertellen dat we géén hulpverleners zijn, maar wél samen bouwers.
We leggen de nadruk op lokaal
We vertellen waarom we de naam Gilde gebruiken
We roepen concreet meerdere doelgroepen op zónder beperking in leeftijd of achtergrond
We spelen echt in op behoeftes bij bijvoorbeeld gemeentes en individuen en maken hen gesprekspartners. Niet al-
leen bieden wij iets aan, maar ook: “Heb je ergens behoefte aan waar wij sámen……..”
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In het pamflet hebben we gekozen voor je/jouw. U kunt natuurlijk ook kiezen voor u/uw
Dit pamflet is complementair aan de bestaande flyer. Bij de volgende druk van de flyer zullen een paar kleine aanpas-
singen doorgevoerd worden
Het pamflet is tevens de vinden op het besloten gedeelte van onze website

1.
2.

3.

Bekende Gilde-activiteiten (waarbij de naam ‘Gilde’ soms weggelaten wordt) zijn:
Stadswandelingen
Rondleidingen
Het project ‘Gilde SamenSpraak’. Taalmaatjes die individuele begeleiding geven
Het project  ‘Coach4you’. Individueel mentoraat voor brugklassers 
Het project ‘Power, veerkracht op leeftijd’

     

Maar er is natuurlijk veel meer. En dat verschilt per Gilde.

Gildevrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de lokale woon-, leef-, werk- en leer-
omgeving en aan het welzijn van de burgers door middel van bewustwording, kennisoverdracht en verbete-
ring van vaardigheden, zonder een ‘hulpverlener’ te zijn.

Waarom de naam Gilde? In het verleden waren er in bijna iedere stad Gilden waar een vak geleerd werd en de 
kwaliteit van dat vak bewaakt werd. Zo waren er Gilden voor kuipers, brouwers, metselaars etc. Leerlingen, gezellen 
en meesters bouwden daar samen aan hun specifieke vaardigheden. Men leerde van elkaar! En dat is precies wat 
Gildevrijwilligers ook doen. Samen leren en samen bouwen. Met de aandacht van een vakman.

Wil je deelnemen aan een activiteit?
Wil je Gildevrijwilliger worden?
Is er in jouw gemeente geen Gilde maar zou je dat wel willen?
Mis je een activiteit?

Alles, ook over Gildevrijwilligers en Gilde-activiteiten in jouw gemeente, vind je op www.gilde-nederland.nl

Aandacht, erkenning en waardering. En vakmanschap natuurlijk.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gildevrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht.

Tenslotte is het goed om te zeggen dat dit pamflet tot stand is gekomen na raadpleging van alle regiovergaderingen en 
de raad van afgevaardigden van december 20�6. Er is geluisterd en gepraat en op basis daarvan zijn we op dit pamflet 
uitgekomen. Een pamflet waarmee we ons zowel intern als extern profileren en wat hopelijk als basis dient voor vele 
lokale successen.

Rob Franse, robfranse@gilde-nederland.nl
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10 jaar Coach4you
Het landelijke project voor brugklascoaches Coach4you viert dit jaar haar �0-
jarig jubileum. Het gaat hierbij om de begeleiding van kinderen die kwetsbaar 
zijn door leer- en gedragsproblemen of door onrust thuis. Na een succesvolle 
pilot in Zeist besloot Gilde Nederland in 2007 met steun van het Oranje Fonds 
het project ook in andere steden van de grond te krijgen. Circa 400 zeer betrok-
ken vrijwilligers zorgen nu jaarlijks in �8 steden voor de goede landing na de 
sprong van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. ‘Met anderhalf uur 
aandacht per week valt er een wereld mee te winnen’, zegt Hemmie Oudsen, 
één van de enthousiaste coaches die in de afgelopen negen jaar vier leerlingen 
heeft begeleid. Elk traject loopt tussen de �2 en �8 maanden.

maar zijn moeder bleef lange tijd 
sceptisch. Het contact met school was 
enorm belangrijk. Coach zijn bleek niet 
zomaar een ‘vrijwillig bijbaantje’. Af en 
toe had hij ook de mediation-taak om 
meer begrip te kweken tussen de men-
tor van de leerling en diens moeder.

Hemmie’s derde pupil was een jongen 
met ADHD, die snel overprikkeld was 
en dan enorm boos kon worden. Werk 
leren plannen hoefde niet. Dat had hij 
laten zien en het had hem toegang tot 
het tweetalig VWO gegeven. Zowel leer-
ling als ouders waren zeer gemotiveerd 
om mee te doen met Coach4You en 
het derde begeleidingstraject ‘verliep 
als een zonnetje’. Hemmie leerde hem 
hoe hij zich kon verschuilen onder een 
denkbeeldige kaasstolp, als zijn boos-
heid zo groot werd, dat hij niet effec-
tief op zijn omgeving kon reageren. 
‘Langzaam zag ik hem rustiger worden 
en hoe de contacten met zijn leeftijd-
genoten verbeterden.’ Toevallig kwam 
ik hem laatst, na jaren, weer tegen. Het 
ging heel goed met hem. Dat maakte 
me ontzettend blij en trots.’

‘Eind vorig jaar heb ik mijn vierde en 
laatste traject afgesloten. Een zware 
bevalling, de jongen had ADHD, As-
perger en was game-verslaafd.’ Hem-
mie voegt er opgelucht en trots aan 
toe: ‘Maar het gaat hem nu goed.’ 
In het begin verliep hun contact erg 
moeizaam… tot Hemmie besloot om 
te gaan wandelen. ‘Daar bovenop die 
lange dijk gebeurde het. In een lange 
uitdagende dans van voor en achter 
me lopen kwam de jongen uiteindelijk 
naast me lopen. Ik had zijn vertrou-
wen.’ Daarna hebben ze wekenlang 
samen gewerkt aan de renovatie van 
een speelgoedshovel. Veel geduld 
en complimenten hebben de jongen 
structuur en zelfvertrouwen gegeven.

Terugkijkend zegt Hemmie over zijn 
coachwerk. ‘Ik heb mijn leerlingen 
veel kunnen bijbrengen. Op hun beurt 
hebben ze mij veel geleerd. Misschien 
ben ik er wel een mooier mens door 
geworden’

Ook coach worden? Ervaring met coa-
chen is mooi meegenomen maar geen 
vereiste. Affiniteit met de doelgroep 
en goed kunnen luisteren zijn belang-
rijke vaardigheden. Voor meer infor-
matie over de mogelijkheden kun je 
contact opnemen met één van de �8 
Coach4you projecten. 
www.coach4you.org

‘Ik wil het allerbeste uit mijn 
 leerling halen’
‘Het meegeven van een positieve en 
actieve werkhouding aan jonge men-
sen, heb ik altijd belangrijk gevonden’, 
zegt Hemmie Oudsen. Hij deed dat als 
docent tekenen en handenarbeid en 
na zijn pensionering als coach bij Coa-
ch4You Zutphen. ‘Als het fundament 
goed is dan kun je er in de rest van je 
leven van alles bovenop bouwen!’ En 
om jonge mensen zo’n ondergrond te 
geven zette hij graag zijn kennis en 
kunde in. Hij heeft veel gevraagd van 
‘zijn’ vier jongens. Het waren afwis-
selend uitdagende en gemakkelijke 
coachtrajecten’ stelt hij vast, ‘maar de 
rode draad is steeds dat ik graag het 
allerbeste uit het kind wil halen!’

‘Bij de eerste leerling die ik begeleidde, 
doorliep ik een steile leercurve. Lesge-
ven is toch echt anders dan coaching.’ 
Het eenoudergezin met vier kinderen 
en grote sociale achterstand vroeg veel 
aandacht, maar de begeleiding van 
Hemmie’s leerling nog meer. Welke 
hobbels er ook waren, de familie vroeg 
hem na anderhalf jaar of hij de volgen-
de periode ook coach wilde worden van 
het jongere zusje. Maar de basisschool 
die haar zou moeten aanmelden, vond 
dat andere kinderen uit haar klas de 
begeleiding harder nodig hadden. Dus 
dat ging niet door.

Een andere uitdaging was er bij de be-
geleiding van de tweede pupil. Met de 
dyslectische jongen klikte het goed, 
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Jongerenproject Taal & toekomst-
perspectief van start
Taal & toekomstperspectief is een 
pilotproject voor jonge nieuwko-
mers (16-25 jaar) die hun kansen op 
de arbeidsmarkt willen vergroten. 
De pilot wordt vanaf januari 2017 
uitgevoerd door Het Begint met Taal 
en vier vrijwilligersorganisaties: 
Taal doet meer (Utrecht), Stichting 
Piëzo (Zoetermeer), Gilde Samen-
Spraak Leiden en Bibliotheek Oost-
land (Pijnacker, Nootdorp). De jon-
geren gaan 25 weken lang met een 
coach aan de slag. In januari volg-
den 50 jongerencoaches ter voorbe-
reiding de coachtraining. “Zin om nu 
echt aan de slag te gaan,” reageer-
den veel coaches na afloop. Binnen-
kort vinden de eerste groepsbijeen-
komsten voor de jongeren plaats, 
georganiseerd door Jinc! De impact 
van deze pilot wordt gemeten door 
Foursteps. Na de pilot wordt dit 
project uitgerold over meer vrijwil-
ligersorganisaties. Meedoen met de 
uitrol? Lees verder hoe je je kunt 
aanmelden. 

Kansen vergroten
Uit onderzoek van STOOF blijkt dat 
jongeren en werkgevers vaak een an-
der beeld hebben dan werkgevers van 
de soft skills die nodig zijn bij werk. 
Ook blijkt dat jonge nieuwkomers 
minder makkelijk aan de slag komen 
met werk of studie. De coaches van 
Taal & toekomstperspectief zorgen 
ervoor dat de drempels tot studie en 
werk lager worden. Dat betekent voor 
iedere deelnemende jongere iets an-
ders, hun persoonlijke leervraag is 
leidend. Denk aan taalondersteuning, 
jezelf leren presenteren, een goed CV 
opstellen, een opleiding vinden die bij 

je past, of leren netwerken. Het traject 
is maatwerk, de leervraag van de jon-
gere is leidend. Tijdens de groepsbij-
eenkomsten van Jinc wisselen de jon-
geren uit: Waar loop jij tegenaan? Hoe 
presenteer jij jezelf? Welke houding 
neem je aan als je een gesprek met 
een collega voert?

Door wie ben jij geïnspireerd?
Op alle vier locaties zijn coaches ge-
traind door Merlijn Slothouber – van 
Oortmerssen en Gea Harhar. Vragen 

als: Door wie ben jij geïnspireerd? En 
waardoor kwam dat? maar ook het 
kwaliteitenspel en verschillende ca-
sussen uit de praktijk kwamen aan 
bod. Met nieuwe kennis, de reader, 
het coachplan en de informatie in de 
Facebookgroep zijn de coaches begin 
februari vol energie van start gegaan. 
25 weken lang spreken de coaches on-
geveer �-2 uur per week met de jon-
gere af om aan hun persoonlijke leer-
doel te werken. Zo vergroten de jonge 
nieuwkomers hun toekomstkansen.

Landelijke uitrol
Na de pilot wordt het project in het na-
jaar van 20�7 landelijk uitgerold, om-
dat nog veel meer jonge nieuwkomers 
staan te springen om hun kansen te 
vergroten op de arbeidsmarkt. Ben je 
geïnteresseerd in de uitrol en aange-
sloten bij Het Begint met Taal? Stuur 
een mailtje naar eline@hetbegintmet-
taal.nl o.v.v. ‘Uitrol Taal & toekomst-
perspectief’ dan nemen we contact 
met je op.

Gilde De Ronde Venen heeft sinds afgelopen zomer een wandeling 
ontwikkeld door het oude dorp van Vinkeveen dat vooral bekend staat 
als watersportplaats. 

Maar in voorgaande eeuwen is dat water eerst verdwenen door de vervening 
en vervolgens is er, na het afgraven van het veen, een watersportgebied ont-
staan. De wandeling voert langs de meest historische delen van de gemeente. 
Het wandelverhaal is vooral het verhaal van de ontwikkeling van het veenge-
bied midden in de randstad. De wandeling duurt tussen �,5 uur en 2 uur. 
Zie voor meer informatie website: www.gildedrv.nl/wandelen

Wandelen in Vinkeveen
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In de voorste rij, als derde rechts van Ko-

ning Willem Alexander: Elham Beyranvand 

Nejad.

Heel bijzondere Naturalisatiedag 
voor ons taalmaatje Elham Nejad
Op donderdag 15 december 2016 
werden in Den Haag zo’n 50 nieuwe 
Nederlanders genaturaliseerd. In dit 
bijzondere geval  - het was de tiende 
keer dat de landelijke Naturalisatie-
dag werd gehouden - was ons staats-
hoofd daar zelf bij aanwezig. Op de 
website van het Koninklijk Huis is 
nog altijd deze foto te vinden met in 
de voorste rij van de kijker gezien 
als derde rechts van Koning Willem 
Alexander: Elham Beyranvand Nejad 
(31). Zij was tot oktober vorig jaar 
binnen SamenSpraak Den Haag het 
taalmaatje van Gilde Vrijwilliger Jo-
han Steenbakkers (74). ‘Elham was 
erg blij en trots dat ze nu de stap 
naar het Nederlanderschap kon 
zetten’, zegt haar taalcoach desge-
vraagd.

In 20�� kwam Elham vanuit haar ge-
boorteland Iran naar Nederland. Na-
dat zij eerst haar bachelors diploma 
aan de universiteit van Teheran had 
behaald volgde zij een masterstudie 
biomedische wetenschappen aan de 
universiteit van Leiden. Binnenkort 

De heer Steenbakkers meldde zich vier 
jaar geleden bij SamenSpraak nadat 
hij over ons project in een huis-aan-
huisblad had gelezen. Zelf heeft hij 
trouwens ook een multiculturele ach-
tergrond. Geboren op Curaçao ging 
hij in Nederland studeren en werd 
daarna –  als biochemicus – benoemd 
tot wetenschappelijk onderzoeker aan 
de universiteit. Hij kreeg toen steeds 
meer interesse in het functioneren van 
universiteitsbibliotheken wat uiteinde-
lijk leidde tot een directiefunctie bij de 
Koninklijke Bibliotheek.

Willem Koole

hoopt zij daar te promoveren op een 
nieuwe techniek voor de behandeling 
van baarmoederhalskanker die daar 
wordt ontwikkeld.

Johan heeft niet alleen gedurende een 
jaar als haar taalcoach gefungeerd, 
maar onderhoudt ook na de formele 
afsluiting nog geregeld contact met 
haar. Dat doet hij ook met twee van 
zijn drie andere vroegere taalmaatjes 
waaronder een Amerikaanse die blij is 
dat zij in Nederland mag blijven. Hij 
wist Elham ook nog te helpen bij het 
verkrijgen van het benodigde formu-
lier om straks niet in Den Haag, maar 
in Leiden te gaan stemmen zodat zij dit 
vanuit haar werk kan doen. ‘Zij wil hoe 
dan ook gaan stemmen. Het hele jaar 
dat ik wekelijks met haar omging gaf 
zij al blijk van een enorme interesse in 
de manier waarop onze Nederlandse 
democratie en de staatsorganen wer-
ken. Soms moest ik dingen opzoeken 
om haar gedetailleerde vragen te kun-
nen beantwoorden. Ik heb daardoor 
zelf ook weer wat geleerd’.

Raad van afgevaardigden najaar 2016
Twee keer per jaar houdt de lande-
lijke Gilde-organisatie een bestuur-
lijk overleg. De plaatselijke Gilden 
zijn daar vertegenwoordigd aanwe-
zig. De vertegenwoordigers worden 
vastgesteld in een eerder gehouden 
regionaal overleg.

Service Gilde Landgraaf was op 8 de-
cember gastheer voor de vergadering 
van de Raad van Afgevaardigden. Jan 
Bonten heten alle afgevaardigden van 
harte welkom met Limburgse vlaai en 
koffie kon de vergadering starten. De 
agenda was behoorlijk van omvang. Al-
lereerst werd per acclamatie Rob Fran-
se benoemd als bestuurslid van Gilde 
Nederland. De nota van het bestuur 
over Identiteit en Imago in de toe-
komst 2.0 en het pamflet Gildevrijwil-
liger werden zoals ook al in de diverse 
regiovergadering uitvoerig besproken 
De Raad van Afgevaardigden konden 
zich vinden in de strekking van de 
nota. Een verder uitwerking zal in de 

volgende vergadering worden gepre-
senteerd. Daarna werd de nota intro-
ductiebijeenkomst nieuwe bestuursle-
den en coördinatoren besproken. Ook 
deze nota kon de instemming hebben 
van de raad. De raad deed de sugges-
tie om de introductiebijeenkomst een 
onderdeel van de landelijke Gildedag 
te maken.
De nota inzake de Gildedag 20�7 
kwam aan de orde. De raad, de regio 
gehoord te hebben, gaf de voorkeur 
aan � landelijke bijeenkomst en geen 
4 deel bijeenkomsten. Gilde Nederland 

zal horende deze wens een landelijke 
Gildedag in het najaar gaan organise-
ren. De penningmeester merkt op dat 
in de begroting uitgegaan is van 4 lo-
kale bijeenkomsten bij de Gilden met 
zeer lage kosten. De kosten van een 
landelijke dag zijn aanzienlijk hoger. 
De raad gaat hiermee akkoord.
Van de vergadering zijn uitgebreide 
notulen gemaakt en deze zullen naar 
alle Gilden worden gemaild zodat deze 
in de bestuursvergadering van de lo-
kale Gilden kan worden besproken.

Service Gilde Landgraaf verzorgde 
naast de vergaderlocatie een uitste-
kende lunch en na de vergadering 
een rondleiding in het Kunstcentrum 
Kasteel Strijthagen waaronder de 
beeldentuin van de Russische kunste-
naarsfamilie Taratynov. Alexander Ta-
ratynov is een succesvol beeldhouwer 
en zijn vrouw Katja een getalenteerde 
schilderes

Rob  Hoekstra
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Gilde SamenSpraak Leiden e.o. wint 
de Vrijwilligersprijs 2017 Leiderdorp!

Burgemeester Laila Driessen (rechts) 

van de gemeente Leiderdorp overhandigde 

de vrijwilligersprijs 2017 aan Inge 

Sasburg van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. 

Foto: J.P. Kranenburg

Burgemeester Laila Driessen reikte 
de prijs uit tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente Leiderdorp in 
het atrium van het gemeentehuis. Het 
Gilde kreeg de cheque van 800 euro 
voor de steun aan anderstaligen in Lei-
derdorp. Inge Sasburg, voorzitter van 
Gilde SamenSpraak Leiden e.o., nam 
de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs in 
ontvangst. 

Nieuw initiatief Gilde Zutphen
Na maanden van voorbereiding 
heeft een enthousiaste groep vrij-
willigers onder de vlag van Gilde 
Zutphen op 2 februari dit jaar het 
Praathuis Zutphen geopend. Het is 
een wekelijkse ontmoetingsplaats 
voor mensen die Nederlands willen 
spreken, maar een andere moe-der-
taal kennen. Op basis van een verge-
lijkbaar taalniveau spreken bezoe-
kers en begeleiders zoveel mogelijk 
Nederlands in kleine groepjes en 
soms een-op -een.

Zelfvertrouwen en plezier
Centraal staan de spreekvaardigheid 
en het persoonlijk contact. Daarbij kun-

nen thema’s, activiteiten en diverse taal 
ondersteunende materialen worden ge-
bruikt, afhankelijk van de voorkeur en 
mogelijkheden van de bezoeker. Het 
uiteindelijke doel is om anderstaligen 
meer zelfvertrouwen en plezier te laten 
ervaren in het Nederlands, zowel in so-
ciale als in zakelijke situaties.

Vrijwilligers
Het Praathuis is nu al een succes. Door 
het groeiend aantal bezoekers is men 
dan ook dringend op zoek naar collega-
vrijwilligers. Het Praathuis is wekelijks 
geopend op donderdag van 9.�0 tot 
��.�0 uur in het Rode Kruisgebouw, 
Van Drinenstraat 4, Zutphen.

19 mei: Landelijke Gilde Wandeldag
De jaarlijkse Landelijke Gilde Wan-
deldag is dit jaar in Roermond. 
Roermond is naast Standenstad, Bis-
schopsstad, Kloosterstad, Cuypers-
stad, Garnizoensstad, Pelgrimsstad 
of Hanzestad, ook voormalig hoofd-
stad van het gewest Gelre. 

Roermond voldoet in veel opzichten 
nog altijd aan deze omschrijvingen, 
getuigen de 299 Rijksmonumenten 
en vele bezienswaardigheden. Het be-
looft in ieder geval een interessante, 
boeiende, aangename en leerzame 
dag te worden die geheel in het teken 

staat van Pierre Cuypers, Roermonds 
beroemdste zoon en grootmeester 
van de neogotiek. 

Vanaf �0.00 uur worden de deelne-
mers in het Roermondse Stadhuis ver-
welkomt. Na de ontvangst is er een 
lezing in de �4e-eeuwse laatgotische 
Caroluskapel. Aansluitend is de lunch 
in ’t Paradies waarna de stadswande-
ling volgt. Het afsluitende hapje en 
drankje is in de voormalige bolletjes-
bajes, Hotel ‘Het Arresthuis’. 
De uitnodigingen zijn inmiddels ver-
stuurd. Roermond. Stad van Cuypers.
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POWER: een inspirerende uitdaging
Het project POWER Veerkracht op leeftijd startte per oktober 2016 haar 
derde jaar ; inmiddels doen veertien organisaties mee. Komend jaar laten 
we in Gilde Magazine steeds twee lidorganisaties aan het woord over hun 
ervaringen met POWER. 

 
veel te doen  en wij willen dat door dit 
nieuwe initiatief in De Ronde Venen 
(nog) meer senioren een bewuste keus 
voor een activiteit gaan maken.”

Tips
Anja en Anton geven aan andere orga-
nisaties die met POWER willen starten 
als tips mee:

blijf aan de weg timmeren met 
folders en artikelen en netwerken 
in eigen omgeving blijft heel be-
langrijk.
persoonlijke contact, een persoon-
lijke uitnodiging voor deelname 
aan workshops  of projectgroep 
werkt het beste
twijfelt uw lokale groep of PO-
WER iets is in binnen uw eigen 
gemeente bel of mail dan gerust 
met Anja: telefoon 06-�448��48 
of anjavanrijswijk@hotmail.com.

POWER in een notendop
POWER ondersteunt ouderen bij het 
maken van keuzen door ouderen bij 
elkaar te brengen die willen investeren 
in persoonlijke groei, sociale netwer-
ken en zinvolle activiteiten. Zij geven 
en/of volgen inspiratieworkshops. De 
begeleiders daarvan krijgen een trai-
ning Handreiking. Deelnemers  kun-
nen na de workshops doorgaan in een 
POWER-kring. Zo ontstaat een lokaal 
POWER-netwerk. POWER Nederland on-
dersteunt organisaties die meedoen: 
zie www.powernederland.nl  

Anja van Rijswijk

•

•

•

Positief effect van (te) kleine groep 
POWER workshops.
Voorzitter Peter Niemantsverdriet van 
Gilde Ede bezocht op �0 juni 20�5 de 
Ontmoetingsbijeenkomst POWER in 
Zutphen en raakte geïnspireerd door 
het gedachtegoed van POWER. Hij 
ontmoette bij het Netwerk Maatschap-
pelijke Organisaties Ede Anja van Rijs-
wijk, die een burgerinitiatief was ge-
start over het  ‘nieuwe ouder worden’ 
(www.denieuweoudere.nl) en samen 
namen ze deel aan de training najaar 
20�5. Daarna vond Anja, inmiddels 
projectleider, een tweede lid voor haar 
projectgroep. De projectgroep presen-
teerde zich in Ede bij diverse organi-
saties en tegelijkertijd pakten ze de 
werving voor de workshops op. De lo-
kale kranten, de Edese radio en Ede TV 
hebben aandacht gegeven. Eind okto-
ber rondden zij de eerste serie work-
shops af met vier deelnemers. Anja: 
“In het voorjaar hebben we de work-
shops niet door laten gaan vanwege te 
weinig deelnemers. In het najaar be-
sloten we de workshops ondanks (we-

derom) het geringe aantal deelnemers  
toch door te laten gaan om ook zelf 
ervaring op te doen en de opgegeven 
deelnemers niet weer teleur te stellen. 
Onze ervaringen zijn zeer positief, in 
een kleine groep raak je heel intensief 
met elkaar in gesprek. Voor elke bij-
eenkomst kregen de deelnemers een 
thuisoefening waardoor iedereen wat 
te vertellen had tijdens de bijeenkom-
sten. Het leverden hen en ons nieuwe 
inzichten op. De deelnemers waren 
zeer tevreden en zijn daarna samen 
verder gegaan als wandelgroep.” 

Goede ondersteuning is belangrijk
Gilde De Ronde Venen was al in 20�4 
betrokken bij de opzet van POWER. 
Najaar 20�5 konden zij Anton Teunis-
sen, voormalig bedrijfsopleider, als 
projectleider POWER verwelkomen.  
Net als Anja stapte hij naar de lokale 
omroep om POWER onder de aandacht  
te brengen. Anton vindt dat “De Hand-
reiking POWER en de folders er gede-
gen uitzien en dat geeft vertrouwen 
om het project te trekken. Er is bij ons 

Gilde Ede Gilde De Ronde Venen 
i.s.m. welzijnsstichting
Tympaan-De Baat

Lid POWER Vanaf najaar 20�5 Winter 20�5

Projectgroep
Twee leden.
Deelname aan trainingen  
najaar 20�5

Vier leden.                                                      
Deelname aan trainingen  
voorjaar 20�6

POWER-workshops
�e serie gestart in najaar 
20�6

�e serie gestart �0 januari 
20�7 in Abcoude
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 - Advertorial in weekblad �roermond -

Naar ‘t café om beter Nederlands te leren 
Door Johan de Wal 

Roermond – Taal is het toegangs-
kaartje tot onze samenleving. In het 
TaalCafé van de Roermondse biblio-
theek leren mensen beter Nederlands 
spreken. De belangstelling is groot. 
Alleen de taalzwakkere Nederlanders 
laten het vooralsnog afweten. 

Het project is in december door 
De Bibliotheek Bibliorura gestart 
in samenwerking met Service Gilde 
Roermond, dat via het project Sa-
menSpraak ‘taalmaatjes’ koppelt 
aan taalcoaches. Daarnaast zijn er 
diverse hulporganisaties betrokken, 
zoals VluchtelingenWerk Roermond, 
dat weer eigen taalcoaches heeft. 
Toch is het niet zo overgeorgani-
seerd als het lijkt. Cindy Tholen van 
Bibliorura: “Het is eigenlijk heel sim-
pel: heb je een taalachterstand, dan kun je hier elke tweede donderdag van de maand tussen �0.00 en �2.00 uur met 
anderen je Nederlands oefenen. Zo leer je de taal beter spreken en kun je nieuwe mensen ontmoeten.” 

Het concept werkt, zo blijkt uit de bezoekersaantallen. Trok de eerste sessie in december nog �2 mensen (van wie 
2� met een taalachterstand), vandaag, tijdens de bijeenkomst van februari, zijn dat er alweer 5 meer. In de afgeladen 
Gabriël Gorriszaal wordt druk gepraat, soms met een spel Lingo, een verkiezingskrant of een thematisch kaartspel 
als aanleiding. 

Gratis 
We schuiven aan bij Sunay Arkel uit Turkije. Zij woont 2� jaar in Nederland. Na aankomst kwam het er niet van om 
Nederlands te leren, sinds haar scheiding in 200� moet ze wel. Intussen zit ze 7 jaar in de ouderraad van basisschool 
De Zonnewijzer en ze doet vanaf 2007 vrijwilligerswerk bij Wel.kom. 
Vandaag is Sunay voor het eerst bij het TaalCafé. Ze vermaakt zich prima. “En de koffie en thee zijn gratis hahaha.” 
Twee tafels verderop treffen we Thuvaraka Devi Thurai Singam uit Sri Lanka. Selvi, zoals ze wordt genoemd, woont 
�� jaar in Nederland en volgt eens per week taalles in Zalencentrum De Donderie. Ook bezoekt ze twee keer per 
week de bibliotheek. 

Hartelijk 
Selvi moet Nederlands leren, vindt haar puberdochter. Zij schaamde zich dood toen haar moeder werd gevraagd naar 
de kleur van een appel, de juiste kleur niet kon noemen en daarom maar de kleuren begon op te lepelen die ze wel 
kent: zwart, bruin… Daar kan Selvi dan weer hartelijk om lachen.

Ook vanuit haar werk wordt taalonderwijs aangemoedigd: “Ik werk bij Sekisui. Daar spreek ik Nederlands en Engels 
door elkaar.” Selvi lacht. “Twee maanden geleden was er daar die grote brand, en toen kon ik niet goed zeggen wat 
ik wilde. Er is niets gebeurd, maar ze hebben wel gezegd dat ik beter Nederlands moet leren.” 

Welkom 
De meeste bezoekers vanmorgen, zijn buitenlandse vrouwen. Er zijn ook een paar mannen van niet-Nederlandse 
afkomst. Het lijkt daarmee een activiteit voor allochtonen, maar schijn bedriegt, vertelt Paul Monod de Froideville 
van Service Gilde Roermond. “We hebben in Roermond zo’n 6.000 taalzwakkeren van Nederlandse afkomst en ook 
zij zijn in het TaalCafé van harte welkom!” Paul denkt dat onbekendheid de reden is waarom deze groep tot nu toe 
ondervertegenwoordigd is. Cindy: “Aan de andere kant: deze mensen kunnen zich vaak goed redden in spreektaal en 
hebben vooral moeite met begrijpend lezen, dan heb je minder aan een TaalCafé.” 

Misschien komt het doordat veel van dit soort initiatieven binnen zijn, oppert Cobie Berghuis-Post. Zij heeft daarom 
onlangs met drie buitenlandse vrouwen het project ‘SamenBuiten’ opgezet. Taalzwakkeren gaan daarbij in groepjes 
stad en natuur verkennen. “Meer informatie op de site van Service Gilde Roermond.” 
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Symposium ‘De meerwaarde van 
oudere vrijwilligers’
Prof. Dr. Lucas Meijs presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘De oudere vrijwilliger beschouwd’ dat hij in 
opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS heeft verricht. Lucas Meijs is hoogleraar Volunteering, Civil 
Society and Businesses aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Op het symposium 
dat gehouden werd op 10 februari  in het Engels Meeting & Conference te Rotterdam, waren 92 deelnemers, waar-
onder de voorzitter van Gilde Nederland, Henk de Kort.

De belangrijkste conclusies van het 
onderzoek, door Lucas Meijs zelf be-
schreven als ‘een tocht door het Ne-
derlandse vrijwilligerswerk’, passeren 
de revue. Belangrijke kanttekening: 
Mantelzorg is niet in het onderzoek 
meegenomen, omdat er bij het verle-
nen van mantelzorg eerder sprake is 
van verplichting dan van vrijwilligheid 
en omdat mantelzorg doorgaans bin-
nen het eigen gezin of de eigen fami-
lie wordt verleend.
49 procent is vrijwilliger
Maar liefst 49 procent van alle Neder-
landers boven de �8 jaar doet vrijwil-
ligerswerk, vrijwel gelijk verdeeld over 
mannen (5�%) en vrouwen (49%). Een 
substantieel deel van de mannelijke 
vrijwilligers doet dat werk in KNVB-
verband. (Voetbal)
Het hoogste percentage vrijwilligers 
bevindt zich in de leeftijdscategorie 
�5-45 jaar. Dat komt doordat men-
sen in die leeftijdsgroep doorgaans 
een grote betrokkenheid hebben bij 
de school en/of de sportclub van hun 
kinderen. Maar als ook het aantal uren 
dat vrijwilligers gemiddeld draaien 
wordt meegerekend, blijkt dat oudere 
vrijwilligers (45-plussers) gemiddeld 
veel meer vrijwilligerswerk verrichten.
De totale economische waarde van het 
vrijwilligerswerk in Nederland (ruim � 
miljard uren per jaar) bedraagt volgens 
Meijs ruim 5,2 miljard euro op jaarba-
sis als elk uur vrijwilligerswerk op 5 
euro wordt gewaardeerd. Als die uren 
gewaardeerd zouden worden op basis 
van het minimumloon of het gemid-
delde uurloon, loopt de waarde zelfs 
op tot ruim 20 miljard, volgens een 
publicatie van De Nederlandse Bank 
uit 20�0. Oudere vrijwilligers nemen 
daarvan een groot deel voor hun re-
kening. In waarde al gauw � tot 2 pro-
cent van het Bruto Nationaal Product 
(BNP), zo schat Meijs. De conclusie dat 
oudere vrijwilligers goud waard zijn, 
is daarmee gerechtvaardigd.
De waarde van vrijwilligerswerk uit-
drukken in geld, is overigens ietwat 
merkwaardig, zo merkt Prof. Meijs 

op. ‘Want het kenmerk van vrijwilli-
gerswerk is nu juist dat het niet be-
taald wordt’. Dat neemt niet weg dat 
de waarde van oudere vrijwilligers 
voor de samenleving enorm is. Naast 
het grote aantal uren dat ze draaien 
brengen ze namelijk ook veel levens-
ervaring en contextervaring mee. Een 
ander aspect dat niet wordt meege-
nomen in het BNP, is de waarde van 
het vrijwilligerswerk voor de vrijwilli-
gers zelf. Vrijwilligerswerk doen geeft 
status, een zinvolle invulling van de 
agenda en helpt bij het bestrijden van 
eenzaamheid. Dat laatste is volgens 
Meijs voor veel ouderen een belang-
rijke drijfveer om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan of te blijven. Met name 
na de pensionering. ,,Voor de pensio-
nering bepaalt de agenda hoeveel vrij-
willigerswerk er gedaan wordt. Na de 
pensionering bepaalt het vrijwilligers-
werk vaak de agenda”.

Verdringing
Meijs stipt aan het eind van zijn be-
toog ook een politiek beladen vraag-
stuk aan. Vrijwilligerswerk wordt vaak 
in een adem genoemd met het gevaar 
dat vrijwilligers beroepskrachten kun-
nen verdringen in organisaties. In de 

praktijk blijkt dat nogal mee te vallen. 
Vrijwilligers en beroepskrachten zijn 
in veel organisaties niet zomaar uit-
wisselbaar en vullen elkaar vaak goed 
aan, elk vanuit een eigen rol. Maar 
het gevaar van verdringing is groter 
in professionele organisaties die door 
vrijwilligers ondersteund worden, dan 
in een organisatie die geheel uit vrij-
willigers bestaat.
Prof. Meijs besluit zijn presentatie met 
het tonen van een tweetal spreuken. 
De eerste is van de legendarische Ne-
derlandse econoom Jan Tinbergen, de 
tweede is van hemzelf.
Tinbergen: ‘Van de verdeling komt de 
winst’
Meijs: ‘Van de oudere vrijwilliger de 
waarde’

Gastspreker 
Joost van Alkemade NOV
Joost van Alkemade (Vereniging Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk) stipt in zijn inleiding aan dat we 
leven in een land van mensen die het 
samen zelf organiseren. Het doen van 
vrijwilligers werk is ‘een reis van ge-
lijken’. “Je kiest zelf uit met wie je het 
samen doet.”

>>>
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Voor vrijwilligers zelf is het werk van 
groot belang voor de eigen sociale 
contacten en voor de status. “Door 
vrijwilligerswerk te blijven doen, blijf 
je verhalen vertellen. Een verhaal heb-
ben en er over kunnen vertellen, is be-
langrijk.” Daarnaast helpt vrijwilligers-
werk om je te blijven ontwikkelen en 
geeft het invulling aan je agenda en 
je leven.
Van Alkemade ziet geen groot gevaar 
van verdringing van beroepskrachten 
door vrijwilligers. Het vaak gebruikte 
spookbeeld van een werkgever die ie-
mand ontslaat en hem of haar als vrij-
williger weer terugvraagt voor hetzelf-
de werk, is volgend de NOV-directeur 
niet erg realistisch. “Zo’n werkgever 
is verkeerd bezig. En er zijn gelukkig 
ook weinig werknemers die daaraan 
mee willen werken”.
Organisaties waarin zowel beroeps-
krachten als vrijwilligers actief zijn, zijn 
volgens hem eerder als een hybride 
auto. “Die hebben twee motoren die ver-
schillende brandstoffen gebruiken, ver-
schillende functies hebben en meestal 
op andere momenten werken.”

Het vergrijzen van vrijwilligers kan 
ook problemen opleveren, zo schetst 
Van Alkemade. Soms zijn oudere 
vrijwilligers niet meer in staat goed 
te functioneren en zijn ze zich daar 
niet voldoende van bewust. Iemand 
in zo’n situatie laten doormodderen, 
is geen optie. Dat frustreert andere 
vrijwilligers. “Ook afscheid nemen van 
een vrijwilliger die niet meer voldoet, 
hoort erbij. Het is belangrijk om op 
tijd en respectvol afscheid te nemen 
van verouderde vrijwilligers.”
Wilma Schrover, directeur van KBO 
Brabant, signaleert een belangrijke 
trend. Niet alleen worden vrijwilligers 
gemiddeld steeds ouder, maar ze zijn 
ook gemiddeld steeds hoger opgeleid. 
Het vinden van vrijwilligerswerk wordt 
voor wat lager opgeleiden steeds 
moeilijker omdat ze moeten concur-
reren met kandidaten die hoger opge-
leid zijn. Het is verklaarbaar op grond 
van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Schrover: ”We stellen met zijn allen 
steeds hogere eisen aan alles. Dat 
geldt ook voor de eisen die we aan 
vrijwilligers stellen.”

Tot slot volgde een paneldicussie en 
discussie met de zaal.  
Het belang van (oudere) vrijwilligers 
kan volgens een deelnemer in de zaal 
niet genoeg onderstreept worden. “Als 
alle oudere vrijwilligers in Nederland 
zouden afspreken op allemaal op een 
bepaalde dag hun taken neer te leg-
gen, komt alles tot stilstand en wordt 
het een grote puinhoop in heel Neder-
land.” Het is een vaak gehoorde op-
merking als het gaat om de waarde en 
het belang van vrijwilligers. Maar ook 
een onmogelijk te realiseren experi-
ment, ze vertelt Wilma Schrover. KBO 
Brabant heeft het ooit willen uitprobe-
ren in een van de honderden afdelin-
gen. “Niemand wilde meedoen.”
Diverse deelnemers zetten vraagte-
kens bij de berekening van de econo-
mische waarde van vrijwilligers werk. 
NOV-directeur Alkemade: “De waarde 
die je er als vrijwilliger zelf aan be-
leeft, staat centraal. Zodra je het in 
geld gaat uitdrukken, wordt het con-
traproductief.”

Verslag: Hans Gertsen, foto: Peter Farla.

>>>

Taalmaatjes in concert!
 
In het kader van het taal- en integra-
tieproject van Gilde Samenspraak 
Zoetermeer ondersteunt Jan van 
Vliet al enige tijd anderstaligen bij 
het leren van de Nederlandse taal. 
Als ‘taalmaatje’ begeleidt hij de uit 
Rusland afkomstige Nathalia van 
Domburg die inmiddels in Neder-
land woont en met een Nederlander 
is getrouwd. Deze samenwerking 
had een bijzonder concert tot ge-
volg!

Nathalia werkt aan een project dat tot 
doel heeft inwoners van Zoetermeer 
in contact te brengen met Russische 
stadgenoten en zo culturele uitwisse-
ling tussen de beide groepen te be-
vorderen. In dat kader werd op zon-
dagmiddag �2 maart in het CKC een 
muzikale aftrap gegeven. Nathalia is 
een begenadigd fluitiste die aan het 
conservatorium van St. Petersburg is 
afgestudeerd. Zij heeft aan haar Taal-
maatje gevraagd voor deze gelegen-
heid haar nu eens niet op taalgebied 
te begeleiden maar op de piano. Dat 
was niet tegen dovemans oren ge-

zegd. Al snel was er een aantrekkelijk 
programma samengesteld met wer-
ken van Russische en Nederlandse 
componisten. De Nederlandse piano-
composities werden door Jan van Vliet 
uitgevoerd.
Het recital bestond uit: Air (Bach), twee 
delen uit Franse suite (Bach), Andante 
voor fluit en piano (Terschak), deel 
uit ‘Suite pour piano’ (Hengeveld), 

Andante voor fluit (Albinoni), Partita 
Rhytmique (Hengeveld),Memory uit 
‘Cats’ (Lloyd Webber), Prelude in cis 
voor piano (Rachmaninoff), Vocalise 
voor fluit en piano (Rachmaninoff), � 
dansen voor piano (Jurriaan Andries-
sen), Nocturne no.� opus posthuum 
(Chopin).

Lies Hoogland
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Deze column gaat over netwerken. 
Het leuke van het woord netwerken 
is dat je het op twee manieren kunt 
gebruiken namelijk als meervoud 
van netwerk en als werkwoord. In het 
laatste geval kun je er ook leuk mee 
spelen. U weet misschien al waar ik 
naar toe wil: “Het is net werken”.

Netwerken als vorm van menselijke 
organisatie zijn al zo oud als de mens-
heid. Families en stammen vormen 
vanouds de belangrijkste netwerken 

Column Netwerken die nog betrekkelijk nieuw 
zijn en zich voortdurend ontwikke-
len. Voor de Gilde Vrijwilliger gaat 
het vooral om de vraag: “Hoe geef ik 
vorm aan mijn vrijwilligerswerk op een 
manier die het beste bij mij past, mij 
het meest bevredigt en bovendien de 
beste resultaten oplevert?” Die vraag 
is alleen maar te beantwoorden door 
middel van contact met collega’s. Col-
lega’s binnen hetzelfde project, col-
lega’s binnen het eigen Gilde en col-
lega’s binnen de vele Gilden die deel 
uitmaken van Gilde Nederland.

Digitalisering van de maatschappij en 
sterk toegenomen mobiliteit maken 
het netwerken steeds gemakkelijker. 
Waren we vroeger naast het persoon-
lijke contact bij het netwerken aan-
gewezen op  het gebruik van brief en 
telefoon, nu hebben we ook nog eens 
het gemak van mailverkeer en sociale 
media. Als we dat willen kunnen we 
zelfs met meer dan een persoon tege-
lijk aan de Skype.

Willem Koole

in het menselijk leven. Net zoals de 
scholen bij de vissen, de zwermen bij 
de vogels, de volken bij de bijen of de 
kolonies bij  de mieren, waarvan we 
nog steeds maar gedeeltelijk weten 
hoe ze werken. Het enige wat we daar-
van eigenlijk weten is dat ze buitenge-
woon efficiënt werken met behulp van 
communicatie, een onderwerp dat ik 
hier al eerder aan de orde stelde.

Gilde Vrijwilligers vormen ook mense-
lijke netwerken, lokaal en nationaal. 


