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Gilde Jaardag 2022 Harderwijk
Uitwerking Workshops
De diverse workshops hadden als doel om te praten over de levensbestendigheid van de verschillende Gilden. Om
hierover te praten waren er een 3-tal workshops gedefinieerd te weten:
1. Workshop over de huidige activiteiten zoals wandelgidsen; Power; diverse lokale activiteiten voor ouderen;
mensen met beperkingen; minder bedeelden zoals kleine klusjes, computerhulp; lezingen etc..
2. Workshop over de projecten als Coach4you en Samenspraak waarbij aan de orde komen; moeten we hier
meer oog hebben voor de veranderende omstandigheden waarbij ook andere groepen in beeld komen voor
ondersteuning, maar ook, moeten we methodieken aanpassen aan deze omstandigheden.
3. Workshop over de financiële middelen voor nu en in de toekomst met een terugtredende overheid en hoe
werf je fondsen als alternatief voor projecten.
Vanuit de gevoerde discussies in de gevoerde workshops kwamen specifieke maar ook algemene punten naar voren.
In het algemeen bleek dat men wisselende kennis heeft van wat de verschillende Gilden zoal doen. Bij sommigen
kwam dit niet verder dan wandelen, terwijl anderen Gilden een redelijk uitgebreid aanbod/projecten hebben.
Dit vraagt duidelijk om meer communicatie van wat er zoal door Gilden wordt gedaan. Dit aanbod goed terug te
vinden op www.gilde-nederland.nl en via de leden inlog de Almanak te selecteren. Daar vindt iedereen wat er
aan activiteiten bekend is van de lokale Gilden. Het is zeer interessant om dit eens door te lopen en bij vragen
contact op te nemen met een Gilde waar u deze voor u interessante activiteit tegenkomt. Samensterk is hierbij
ons motto. Het is voor u ook interessant om op deze ledenpagina naar de geplaatste documenten te kijken. Doe
er uw voordeel mee.
Resume van de besprekingen in de workshops:

Workshop1
Workshop over de huidige activiteiten zoals wandelgidsen; Power; diverse lokale activiteiten.
. Een belangrijk punt kwam in de discussie naar voren: Waar staat het Gilde eigenlijk voor? De missie kennis
en kunde beschikbaar stellen aan anderen, wat bij de meeste Gilden zo is, is bij de aanwezigen niet allemaal
bekend.
. Een aantal deelnemers zien als enige activiteit wandelen en al zijn gradaties variaties als wandelen op afspraak, inloopwandelingen, lezingen met beelden over de lokale omgeving.
3. Overige discussiepunten zijn; De vrijwilliger van deze tijd is een andere dan 25 jaar geleden. Pensionado’s
maar ook jongeren willen iets doen voor de samenleving en zijn vaak goed geschoold.
4. De motivatie van een vrijwilliger.
5. In het algemeen is belangrijk wat de externe contacten van een Gilde zijn, waarbij je praat over mogelijke
stakeholders als een gemeente of sponsoren. Veel Gilden praten met beleidsmedewerkers terwijl de ingang
moet liggen bij de politiek. Hier speelt ook de grote van een gemeente een belangrijke rol.
6. Het aanbod van vrijwilligers is tijdelijk wat teruggelopen vanwege de aanpassingen van de pensioenwetgeving
en de Coronapandemie. Het aanbod zal naar verwachting de komende jaren weer toenemen.

Workshop 2
Een sterke formule van de Gilden is de 1-op-1 coachings-benadering zoals bij Samenspraak en Coach4you.
. Coach4you zorgt voor ondersteuning aan brugklassers. De meeste projecten zijn gericht op volwassenen en
Coach4you zorgt voor een aanvulling voor jongeren. Jongeren die het als gevolg van corona behoorlijk zwaar
hebben op sociaal en emotioneel gebied en door een persoonlijke coach een mooie basis kunnen leggen voor
hun schoolloopbaan.
. De taal-coaching zoals we die kennen bij SamenSpraak biedt mogelijkheden voor uitbreiding. Als voorbeelden
werden genoemd het Praathuis en het Taalcafe. Het samen drinken van een kop koffie/thee tijdens een gezellig gesprek is tevens heel sociaal. Bij dit project is het handig om te kijken naar welke voorzieningen er al zijn
binnen de gemeente. Zo valt er te denken aan een samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek.
3. De vraag of er kansen zijn om meer te betekenen voor maatschappelijk zwakkeren zoals alfabetisering, rekenen, begrijpend lezen, computervaardigheid en voorkomen van schooluitval zijn niet voorzien van een concreet antwoord. Wel is intensief gesproken over het inspelen op het krijgen van werk (=loopbaan coaching),
het zorgen dat kinderen met een ontbijt naar de basisschool gaan en het voorkomen van schooluitval (doelstelling Coach4you). Geen concrete uitwerking maar in de vorm van huiswerk meegenomen naar de Gilden.
4. De aanwezige vertegenwoordigers van de Gilden gaan zich intern beraden welke projecten in het kader van
coaching passend zijn en opgepakt kunnen gaan worden. De landelijke projecten zorgen voor de ondersteuning bij de opstart. Deze workshop kan gezien worden als bezinning op het huidige aanbod en de uitbouw
met projecten waarbij coaching centraal staat. Alle Gilden veel inspiratie gewenst.



Workshop 3
Workshop over de financiële middelen voor nu en in de toekomst
Verslag workshop Loopt de subsidie terug?
In deze workshop is uitgebreid aan de orde de financiering van de Gilde activiteiten. Afhankelijk van de activiteiten
zijn de diverse Gilden meer of minder afhankelijk van een subsidiebijdrage van de gemeente. De algemene trend
is wel dat er gekort is c.q. gaat worden op de jaarlijkse subsidie. Tevens is zichtbaar dat sommige activiteiten
uitgesloten worden van subsidie. Steeds meer subsidie wordt zogenaamd geoormerkt.
Uit de discussie kwamen de volgende punten naar voren:
. Het is van groot belang om goede contacten met de gemeente (wethouder en hoofdambtenaar) te hebben.Het
is van belang jaarlijks met beide te spreken. Hulpmiddel is het toezenden van het Gilde Magazine.
. Gilden moeten heel duidelijk maken wat hun activiteiten zijn en wat deze voor de gemeenschap betekenen en
bij projecten in het sociaal domein wat de besparingen voor de gemeente zijn doordat Gilde deze projecten
uitvoert.
3. Het is verstandig om niet of maar deels afhankelijk te zijn van subsidie. Het is van belang om naar eigen bronnen van inkomsten te zoeken.
4. Gilden kunnen in aanmerking komen voor de ANBI status. Het is wel van belang dat de statuten ANBIproef zijn
en dat er een klachtenregeling is.
5. De WMO verplicht de gemeente om een vrijwilligersbeleid te hebben. Subsidieregels moeten daarin worden
vermeld. Het is van belang om jaarlijks dit vrijwilligersbeleid in te zien c.q. op te vragen. Hierdoor kan een
Gilde beter inspelen op het gemeentebeleid.
6. Een alternatief voor de subsidie is om als Gilde zelf aan fondsenwerving te doen. Dit kan bij lokale- of bij landelijke fondsen. In het najaar zal Gilde Nederland een workshop Fondsenwerving organiseren.

Workshop Fondsenwerving
De meeste Gilden hebben financiële middelen nodig om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen genereert een activiteit zijn eigen middelen (bijvoorbeeld gidsen) maar een Gilde organiseert
ook activiteiten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn en waar al dan niet een kleine bijdrage van
betrokkenen wordt gevraagd, maar deze zijn vaak niet voldoende om voortkomende kosten te dekken.
Daarom organiseert Gilde Nederland op

DONDERDAG 3 NOVEMBER de workshop:

					

‘Fondsenwerving, Succesfactoren & Valkuilen’

In deze workshop worden onder andere de onderwerpen behandeld:
• Stappenplan
• Projectplan
• Elementen voor de case support
• Dekkingsplan
• Welke fondsen zijn er
• Case volledige donatieaanvraag
• De aanvraag voor donatie of subsidie
De workshop wordt gegeven door Rob Hoekstra.
Rob heeft veel ervaring in het aanvragen van fondsen bij Fondsen, Gemeente en Bedrijven.
De workshop is donderdag 3 november van 9:30 tot 12:30 uur in:
Wijkcentrum en Sporthal De Koppeling
De Clomp 1904
3704 KS ZEIST
Bij De Koppeling is voldoende parkeergegevenheid.
Bereikbaar met bus 74 vanaf station Driebergen/Zeist.
					
Aanmelden kan tot 25 oktober per email: robhoekstra@gilde-nederland.nl



Rondleidingen op begraafplaats
De begraafplaats op de Hogewal in
Woerden heeft een flinke opknapbeurt gehad en is sinds afgelopen
weekend weer toegankelijk voor het
publiek. Tijdens de Open Monumentendag kwamen er 245 bezoekers
naar de begraafplaats om het resultaat te bekijken, waarbij gidsen van
Gilde Woerden tekst en uitleg gaven.
De Algemene Begraafplaats op de Hogewal in Woerden is na jaren in verval
te zijn geraakt, gerestaureerd. Onder
kritisch toezicht van Monumentenzorg zijn de grafstenen opgeknapt en
zijn de oorspronkelijke sfeer en de natuur- en belevingswaarden van de historische begraafplaats behouden.
De wacht- en schaftkamers van de
grafdelvers zijn ingericht tot een kleine
tentoonstellingsruimte waar ook informatie is te zien over de graven en de
namen van wie er in de loop van de afgelopen twee eeuwen zijn begraven.
Dat dat voor oud-Woerdenaren een interessant gegeven is bleek wel uit de
enorme belangstelling tijdens de Open
Monumentendag. Menig Woerdenaar
vond informatie over een lang geleden overleden familielid. Ook voor de

De oude algemene begraafplaats geopend in 1829, is een rijksmonument en gebouwd op
een bolwerk van de voormalige vestingwal ‘Holle Bolwerk’

’Klassendag’, die al jaren voor scholieren uit groep 7 en 8, daags vóór Open
Monumentendag, wordt georganiseerd, was de belangstelling groot.
Omdat ook in de nabije toekomst veel
belangstelling wordt verwacht gaan de
gidsen van Gilde Woerden voorlopig elke
2e zaterdag van de maand van 13.00
tot 16.00 uur, rondleidingen organiseren. Ook de tentoonstellingsruimte is
dan geopend en vrij toegankelijk.

Buiten deze tijden is het mogelijk om,
bijvoorbeeld als onderdeel van een
Historische Stadswandeling, de begraafplaats te bezoeken. Reserveren
kan bij het VVV aan de Emmakade
(0348 745492) of bij Gilde Woerden
(www.gildewoerden.nl).
Kees de Kruif (pr), Gilde Woerden

Vrijwilligersmarkt in Zeist
Tijdens de Vrijwilligersmarkt van de
Vrijwilligerscentrale Zeist in het gemeentehuis op zaterdag 17 september was het een gezellige drukte.
Ruim veertig organisaties presenteerden zich met folders, flyers en banners
en gingen in gesprek met de bezoekers. Diverse organisaties zetten hun
‘deuren’ open en bezoekers konden
de sfeer proeven en ke nnismaken.
Ook Gilde Zeist was met de projecten
SamenSpraak, Coach4you en POWER
Veerkracht op Leeftijd van de partij.



Nieuwe workshop
Houtbewerken
‘t Gilde Haaksbergen heeft weer een nieuwe workshop. Op woensdagochtend
12 oktober en donderdagavond 13 oktober kunnen houtliefhebbers weer creatief aan de slag bij ’t Gilde te Haaksbergen met de workshop houtbewerken!
De deelnemers fabriceren een vogelvoederfles die bevestigd is op een massief
houten boomschijf van ongeveer 3 cm dik. Bevestigd op balkon of aan de schutting zal het straks een fraaie voederplek zijn voor onze gevleugelde vriendjes.
Inmiddels blijkt dat de workshop een succes is en al helemaal vol zit.
Ria Veldhuis, secretaris ‘t Gilde Haaksbergen

Nieuwe Woerdense verhalenroutes
In maart 2022 zijn de verhalenroutes in Woerden van start gegaan.
Woerden heeft dan 650 jaar stadsrechten en ter gelegenheid daarvan
zijn tijdens deze verhalenroutes verschillende hoogtepunten en wetenswaardigheden uit de geschiedenis
van Woerden verteld door de gidsen
van het Gilde Woerden.
Deze verhalenroutes waren een groot
succes en circa 120 personen, verdeeld over drie route-avonden, namen
deel aan de historische stadswandelingen. Het bestuur van het Gilde heeft
daarom besloten bij de afsluiting van
het gedenkjaar Woerden 650 jaar, de
verhalenroutes te herhalen.
Op vrijdagavond 14, 28 oktober, en
4 november kunnen liefhebbers weer
genieten van de verhalen die op verschillende locaties in de binnenstad
worden gehouden. Tijdens elke route
worden drie monumentale plaatsen
bezocht waar de deelnemers verhalen
horen die te maken hebben met die
historische plaats.

De routes starten steeds om 20:00 uur bij de toren van de Petruskerk en duren
ongeveer tot 22:00 uur, waarna de deelnemers een drankje wordt aangeboden
in Plein 7 aan het Kerkplein.
Margo van der Meer, Gildegids in Woerden, is initiator van deze routes en kan
alle Gildes in Nederland informeren over de opzet en uitvoering van deze succesvolle Gilde-activiteit. Margo is bereikbaar via tonmargo@hotmail.com
Kees de Kruif (pr), Gilde Woerden

Geheel nieuwe website
Service Gilde Roermond heeft sinds kort, in navolging van Gilde Nederland,
een nieuwe website www.servicegilderoermond.nl Het Gilde heeft daarbij gebruik gemaakt van het basisontwerp dat het webdesignbureau als platform voor
de Gilden heeft ontwikkeld en waarvan Gilde Nederland de ontwikkelkosten
voor zijn rekening heeft genomen. De website is daarmee ‘toekomstproof’.
Elk Gilde beheert zelf de vormgevingelementen en uiteraard de inhoud van de
website. Aanvullende modules behoren eveneens tot de mogelijkheden zoals
de integratie van een boekingsmodule, waarmee stadswandelingen kunnen
worden beheerd met het CMS en aangevraagd via de website, of een formulierenmodule, een nieuws- en activiteitenmodule.
Voor alle informatie en vragen neem je contact op met Jack Hageraats,
secretaris van Gilde Nederland: jackhageraats@gilde-nederland.nl


Afscheid Jos de Neve

als Coördinator SamenSpraak

Jos de Neve is tijdens de Midzomerborrel van Gilde Delft op woensdag
22 juni 2022 officieel uitgezwaaid als
Coördinator SamenSpraak. Jos heeft
haar taak als Coördinator al in december 2021 overgedragen aan Liesbet de Klerk, maar door corona was
het niet mogelijk om haar ten overstaan van veel vrijwilligers van Gilde
Delft ook officieel te bedanken voor
het vele werk dat zij heeft gedaan als
coördinator van SamenSpraak.
In 2016 werd Jos aangesteld als Coördinator; een functie waar zij zelf
op had gesolliciteerd, ook al was zij
toen al 80 jaar! Zij was al taalcoach,
kende de organisatie en wist dat het
een grote klus zou worden. Met grote
voortvarendheid heeft Jos zich op haar
taak gestort. Aan het eind van dat jaar
vroeg Jos om een evaluatie van haar
functioneren en kon het Bestuur volmondig reageren dat zij hoopten dat
Jos nog lang deze taak kon en wilde
vervullen. Zij heeft het uiteindelijk zes
jaar gedaan.
Coördinatie van SamenSpraak is een
intensieve klus omdat er veel wisselingen van taalvragers zijn. Daarnaast
heeft Jos de contacten met de taalcoaches geïntensiveerd. In ieder geval
éénmaal per jaar belde ze alle (ca. 40)
taalcoaches om te horen hoe het gaat
en zorgde ook voor een vervolg als actie nodig was.
Het onderhouden van contacten met
andere organisaties vraagt ook veel

Een klein kunstwerkje in de vorm van een bloem ...

tijd. In haar laatste periode heeft Jos
het initiatief genomen voor het organiseren van een Intervisiebijeenkomst
met alle taalcoaches. Door de coronaepidemie kon dit pas na haar coördinatorschap doorgang vinden.
Dat het werk van Jos niet onopgemerkt
is gebleven is o.a. tot uitdrukking gebracht door de toekenning in 2020
van de Power Award door de ‘Stichting
8 maart Delft’.
Een ander hoogtepunt in haar carrière
als coördinator was het op uitnodiging
van de gemeente Delft deelnemen aan

een internationale bijeenkomst van
taalaanbieders in Denemarken in januari 2019.
Gilde Delft is Jos de Neve zeer erkentelijk voor de grote zorgvuldigheid waarmee zij met mensen omging, haar kritische blik en grote inzet en positieve
instelling. De dank van het Gilde ging
gepaard met een klein kunstwerkje in
de vorm van een bloem die een blijvende herinnering vormt aan een periode van zes jaar coördinatorschap.
Anja de Groot,
Secretaris Gilde Delft

Zo zit het dus met Utrecht
en Sint Maarten
Begin november wordt zijn naamdag weer uitbundig gevierd: Sint Maarten, de Romeinse soldaat die het
tot bisschop van Tours bracht. Waarom zien we de kleuren van zijn bisschopsgewaad juist in Utrecht
zoveel terug, bijvoorbeeld in het stadwapen en in het logo van de stedelijke topvoetbalclub?
Tijdens deze familiewandeling (ook geschikt voor kinderen dus!) hoor je er alles over.
En wedden dat je verbaasd zult staan over de vele sporen die de beschermheilige hier
op gevels, deuren en lantaarns heeft nagelaten?
Sporen van Sint Maarten: Een familiewandeling van Gilde Utrecht op woensdag 9 november.



Het mag weer
Min of meer verlost van het covid-19
virus zagen de vooruitzichten voor
2022 er een stuk beter uit dan in
de afgelopen twee jaar. En die kwamen uit! Heel Nederland bleek een
inhaalslag te willen maken na twee
jaar waarin dingen die zo gewoon
waren nu ineens niet of mondjesmaat konden.
Het was ook voor onze gidsen een verademing om ‘gewoon’ hun hobby weer
te mogen oppakken en in Alkmaar mogen we nu al, met nog drie maanden te
gaan, terugzien op veel wandelingen,
waaronder heel bijzonderde wandelingen. Ik wil er een aantal uitlichten en
begin met wat wij drie jaar geleden al
hadden willen doen, maar waar het in
dit jaar pas van kwam: het organiseren
van de Landelijke Gilde Wandeldag.
Wat heerlijk om onze collega’s na zo’n
lange tijd weer te zien en te spreken.
Op woensdag 18 mei ontvingen wij
onze zusterorganisaties in de Grote
Kerk waar onze burgemeester Anja
Schouten onze gasten verwelkomde. In
het ochtendprogramma onder andere
een lezing door Peter Bitter, stadsarcheoloog van de Gemeente Alkmaar.
Uitermate boeiend!
Na de lunch werd er natuurlijk gewandeld onder leiding van onze gidsen
alvorens de afsluitende borrel te gebruiken. Heel bijzonder was ook dat
wij een week later Gilde Amersfoort
op bezoek kregen. Met 85 man (en
vrouw) sterk waren zij onze gasten.
Gemeentewerken
Onze lobby bij de Gemeente Alkmaar
waar ik vorig jaar al melding van maakte
wierp dit jaar zijn vruchten af. Men weet
ons meer en meer te vinden.
De inbreng van ons Gilde wordt gevraagd bij de invulling van het Welkomstgeschenk van de gemeente aan nieuwe
Alkmaarders. Na het ochtendprogramma mogen onze nieuwe stadgenoten
kiezen uit een bustoer door de Schermer, een boottocht over het Noord-Hollands kanaal of een stadswandeling. Op
elk van die onderdelen zijn onze gidsen
actief. Een mooie opdracht en omdat de
gemeente dit periodiek zal aanbieden
aan nieuwe bewoners een terugkerende
opdracht voor ons Gilde.

Op kleinere schaal: een wandeling in
opdracht van de Gemeente Alkmaar
die minder bedeelde kinderen uit de
wijk Overdie een zomercampus aanbiedt. Vijftien van hen zullen worden
ontvangen in het stadhuis en daar een
rondleiding krijgen. Gilde Alkmaar
wordt gevraagd de kinderen van de
campus naar het stadhuis te brengen
en onderweg te vertellen.
Weer de gemeente Alkmaar en er zit
nog meer aan te komen!
Wandeling Alkmaars Ontzet
Onze Ontzetwandeling is inmiddels vast onderdeel in het 8 Oktober
feestprogramma. In overleg met de
Ontzetvereniging planden wij die op
8 oktober zelf in omdat het één van
de weinige buitenactiviteiten was.
Omdat dit jaar weer zonder beperkingen Alkmaars Ontzet kan en zal worden gevierd hebben wij besloten de
Ontzetwandeling te lopen op zondag
2 oktober.
Een hekel aan nee verkopen
Meer en meer worden wij door organisaties benaderd om een stadswandeling te verzorgen waarvoor een meer
dan gemiddelde expertise en daarbij
-en vooral- inlevingsvermogen van de
gids(en) wordt gevraagd. Ik ben er als
coördinator ontzettend trots op dat
“onze ploeg” zoals ik ze altijd noem
beide in zich hebben. Waardoor wij tegen een aanvraag “Ja” kunnen zeggen
terwijl zij bij de overige aanbieders
van stadswandelingen nul op het rekest hebben gekregen.
Enkele voorbeelden:
•

•
•

•

Een wandeling voor 10 personen
die Nederlandse les volgen op A2niveau.
Een wandeling met een groep blinden en slechtzienden.
Een wandelingen voor Het Wereldcollege dat mensen met een beperkte kennis van de Nederlandse
taal voorbereid op het inburgeringsexamen. Mensen die oorlogsgeweld zijn ontvlucht en hopen in
Nederland een nieuw leven op te
bouwen. Geen eenvoudige opgave
voor onze gidsen maar wat mooi
om dit te mogen doen.
De meest recente. Op dinsdag

6 september krijgt Minke (haar
achternaam noem ik om privacy redenen niet), doof en rolstoelgebonden een rondleiding
door ons Gilde. Begeleidt door
professionals die met spraaktechniek de verhalen van onze
gids omzetten in tekst die zij
op een schermpje te zien krijgt.
Geboren in Alkmaar maar nu al 25
jaar woonachtig in Zandvoort voelt
het voor haar (ik citeer:) “weer net
als vroeger.”
Dag je uit
Zelf gidsen is leuk maar een rondleiding krijgen door één van onze eigen
gidsen door de Joodse Buurt in Amsterdam is natuurlijk heel bijzonder.
Frank Elzas had op onze najaarsvergadering al beloofd dat voor ons te willen
verzorgen en op dinsdag 5 april vond
dat plaats. Een prachtige, indrukwekkende wandeling en een heel gezellig
dagje Amsterdam.
Het jaar is nog niet om maar kan voor
mij, voor ons, al niet meer stuk!
Peter de Rover Stadsgids en
coördinator stadsgidsen
Gilde Alkmaar



Taalcoaching en praktijkopdrachten
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 gunstig 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.


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?
•
•
•

•

Het VUT-model is
een heel eenvoudig
stappenplan die je
als richtlijk kunt
gebruiken wanneer
je samen iets wilt...

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 bijvoorbeeld 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.
Het Begint Met Taal

AL AANGEMELD???

DIT WIL JE TOCH NIET MISSEN?

Workshop ‘Fondsenwerving, Succesfactoren & Valkuilen’
Donderdag 3 november van 9:30 tot 12:30 uur in De Koppeling, Zeist

Aanmelden tot 25 oktober via: robhoekstra@gilde-nederland.nl

Nieuwe columnist
Jack de Feyter vrijwilliger bij Gilde Alkmaar heeft er mee ingestemd om geregeld de column voor
het Gilde Magazine te schrijven. Jack die niet alleen een eigen website www.nul72.nl heeft met
informatie over zijn werkzaamheden is ook de auteur van ‘De Achterstraat’, een fictieve vertelling met de Alkmaarse binnenstad van als decor. Het verhaal speelt zich af in het laatste stuk van
de Achterstraat. Hoewel dit stukje binnenstad van Alkmaar op nog geen honderd meter van het
uitgaanscentrum ligt, is het een vergeten hoekje. Maar met zijn vlotte pen schets Jack de Feyter
aan de hand van sfeerbeelden een fraai beeld van het reilen en zeilen in de Achterstraat.


COLUMN

COLUMN

Taalmaten

Al enkele keren heb ik mijn taalmaat gemist. Dat wil zeggen,
we lopen elkaar mis: of hij heeft hoofdpijn, zoals de laatste
keer, of ik vergeet de afspraak. Hij appt me dan waar ik blijf.
Soms haast ik me dan naar onze afspraak. Een andere keer
spreken we af voor een week later. Het is niet anders.
Mijn taalmaatje komt oorspronkelijk uit Sardinië. Daar was
hij timmerman, hier is hij kok. Ik herinner me de Amerikaanse aanpak: kun je het niet, krijg je een schop - kun je
het wel, mag je blijven. Een jongen die ik daar ontmoette
had een onlinecursus als kok gevolgd. Hij werd aangenomen en mocht blijven.
De eerste jaren had mijn taalmaat werk in een pizzarestaurant, waar hij onder veel geschreeuw en gevloek moest
beulen om het tempo bij te houden. Nu werkt hij in een
voormalig klooster waar groepen worden ontvangen en de
sfeer ingetogen is. In verstilling wordt er gewerkt om de
gasten te verwennen. Hier is hij meer op zijn plek, ‘so to
speak’. Althans dat straalt hij uit. Zelden heb ik een aardiger persoon ontmoet; voorkomend en begripvol. Echt een
aanwinst in mijn ‘inner circle’. Want we zijn bevriend geraakt.
Nu zijn woonsituatie nog, want die is niet optimaal. Hij deelt
met zes andere mannen een flatje, waar hij een eigen kamer heeft. De keuken, het sanitair en nog wat zaken moet
hij delen met de anderen. Dat gaat goed, maar dit alles is

voor verbetering vatbaar. Langzaam krabbelt hij vooruit.
Daarin is de kennis van onze taal het belangrijkste punt.
Dat beseft hij als geen ander, vandaar zijn inspanning om
het Nederlands onder de knie te krijgen.
In het pizzarestaurant schreeuwden de koks Italiaans naar
elkaar, in zijn nieuwe omgeving zijn er priesters die hun
Italiaans op hem willen uitproberen. Die mensen zijn in
Rome opgeleid, vandaar. Voor het gemak gaat hij daarin
mee. Dat alles helpt dus niet bij het leren van onze taal.
Als alles rondloopt ontmoeten we elkaar in de bibliotheek
waar hij braaf op me zit te wachten als ik daar binnenval.
We nemen recepten door en de wijnen van zijn eiland.
Bovenal gaan onze ‘gesprekken’ over eten en drinken omdat dit ons beider interesse heeft. Ondergetekende had
zo’n twintig jaar een wijnwinkel, zodoende.
Mijn taalmaat leest een stukje voor uit een wijnschriftje:
‘Op het gebied van de wijnbouw worden op Sardinië grote
vorderingen gemaakt. De coöperaties streven ernaar om
kwaliteitswijnen te maken en letten daarbij minder op
kwantiteit. Men schroomt niet om experts van elders aan
te trekken en hun adviezen op te volgen. Met die instelling
gaat de wijnbouw op Sardinië een grote toekomst tegemoet
en inmiddels zijn hun wijnen wereldwijd bekend.’
Dat leest hij voor en zoekt dan op zijn telefoon naar moeilijke woorden die vertaald moeten worden.
Men schroomt niet = ‘uno non se tira indietro’ in het Italiaans. Die vertaling schrijven we in een schriftje als herhaling bij de volgende keer.
Jack de Feyter | www.nul72.nl

WAT BIEDT het lidmaatschap
van Gilde Nederland?
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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 GildeDag
Jaarlijkse Gilde WandelDag
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor Wandelcoördinatoren
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVol
Studiedagen voor coördinatoren SamenSpraak
Workshops
Regiobijeenkomsten
Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)
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