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Voorwoord 
 
Veel initiatieven in deze lente! 
Nieuwe naam: Vrijwilligers Centrale Zoetermeer heet 
voortaan: Gilde Zoetermeer. 
Tevens draait sinds begin april een aangepaste website en 
hebben we nieuwe emailadressen. 
Centraal email adres: samenspraak@gildezoetermeer.nl 

Coördinator Gilde SamenSpraak: 
co_gss@gildezoetermeer.nl 
Adjunct Coördinator Gilde SamenSpraak: 
adjco_gss@gildezoetermeer.nl 

Begeleiders Nederlandse Taalmaatjes: 

begeleiders@gildezoetermeer.nl 
Begeleiders Anderstaligen: 
anderstaligen@gildezoetermeer.nl 
PraatHuis: praathuis@gildezoetermeer.nl 
  
Ook zijn we druk bezig om een werkgroep op te richten die 
tot taak heeft om iets voor de Nederlandse Taalmaatjes te 
organiseren in het kader van uitwisselingen van ervaringen 
en het aanreiken van “gereedschap” om de begeleiding 
nog succesvoller te maken. 
 
Ten aanzien van de ‘koffieperikelen’ kunnen we u helaas 
nog geen goede ontwikkelingen melden. 
 
De vacature pagina van de Nieuwsbrieven heeft 
verschillende reacties opgeleverd. Resultaat tot nu toe: 
twee notulisten; één voor Gilde SamenSpraak en één voor 
het bestuur van Gilde Zoetermeer. Daarnaast heeft een 
dame toegezegd dat ze onze Infobalie team wil komen 
versterken. De taak van de infobalie wordt binnenkort ook 
aangepast. 
Deze staat dan niet meer uitsluitend voor Gilde 
SamenSpraak opgesteld maar voor alle Gilden.  
Er blijven echter nog voldoende vacatures over om te 
vullen. 
Verder hebben we leuke activiteiten in ons PraatHuis 
gepland. Daarover verder in dit nummer meer. 
We wensen u wederom veel leesgenot met het tweede 
nummer van 2019!       
 

Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Internationale Vrouwendag 

Vrijdag 8 maart vond op het Stedelijk 
College Zoetermeer weer de viering 
van Internationale Vrouwendag plaats. 

Door Stichting 8 maart Internationale 
Vrouwendag werd een mooi 
programma gepresenteerd, met 
medewerking van diverse dansgroepen 
van Dansschool Devotion, 
zangeressen Suzanne Sanders, Mirjam 
van der Beek,  DJ Sweetie en harpiste 
Emma Penningnieuwland. 

Door Wethouder Ingeborg ter Laak 
werden de "Heldinnen van Zoetermeer" 
in het zonnetje gezet.  

Diverse standhouders presenteerden 
zich, waaronder ook Gilde 
SamenSpraak.  
Voor de inwendige mens werd goed 
gezorgd door de verschillende 
multiculturele hapjes die door 
vakkundige kokkinnen waren bereid. 
De avond werd bekroond met een 
spetterend optreden van superster 
Gitty Pregers, die o.a. in de Lion King 
meespeelt. 

 

Wethouder  

Ingeborg ter Laak 

Roula Bakir, Juliette Martens en Mildred Nahar 

achter de Gilde SamenSpraak tafel 



 

 

 

In december kregen we bericht van de gemeente, dat men deze traditie opnieuw ‘tegen het 

licht willen houden’. Gilde Zoetermeer is onmiddellijk met argumenten gekomen om deze 

unieke activiteit. In februari is er op het gemeentehuis een nader gesprek geweest en in 

maart stond het op ons initiatief op de agenda van de vergadering van taalpartners. 

Tot op heden kunnen we nog niet stellen dat onze pogingen succes hebben. 

We hopen nog steeds van harte dat we wel succes hebben en dat ‘het kind niet met het 

badwater’ wordt weggegooid! 

We houden u op de hoogte. 

                   

            

  

     

 

We ontvangen verschillende berichten van 

Taalmaatjes over de ‘tegoedbonnen’. 

“Bestaan ze nog?”, “Waar kan ik ze krijgen?”, 

“Vroeger kregen we ze toegestuurd”. 

Wat is het geval. Sinds we in de loop van 

2018 de Nieuwsbrief, uit kostenoverwegingen, 

niet meer per post rondsturen maar digitaal 

verspreiden, hebben we de tegoedbonnen ook 

niet meer verstuurd. 

Daarbij komt, dat we inmiddels de bodem van 

“het potje” (waaruit de tegoedbonnen werden 

betaald) in zicht hebben. Om met het restant 

aan gelden langer door te kunnen gaan, 

hebben we besloten om niet 4x per jaar, maar 

2x per jaar tegoedbonnen te verzilveren. 

 

Deze bonnen zijn te downloaden op de 

website: 

https://gildezoetermeer.nl/tegoedbon-voor-

taalmaatjes-1e-halfjaar-2019/ 

Ook kunnen ze afgehaald worden bij onze 

informatiebalie op etage 2A in het Forum op 

de dagen en uren dat de balie bezet is. 

Het inleveren kan bij dezelfde balie gebeuren, 

of per post opsturen aan ons postadres. 

 

 

Waarvoor kunt u de tegoedbon gebruiken? 

Deze tegoedbon kunt u gebruiken om samen 

een kop koffie te drinken, een bezoek aan een 

museum te brengen, een (woorden)boek 

kopen, een ritje met RR, ergens iets eten, etc. 

etc.    Kortom: samen iets doen. 

 

Denk er aan dat u bij het insturen/ afgeven 

van de bon uw volledige IBAN-nummer en de 

juiste naam met initialen vermeld. 

Ingeborg ter Laak, 

Wethouder zorg, welzijn, sport en verenigingen 

Jan Iedema, 

Wethouder onderwijs en economie 
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Westerparkdag in Zoetermeer! 

Activiteiten voor jong en oud! 
De organisatie van de Westerparkdag, IVN en de Vrienden van de Natuurtuin, kunnen ook 

dit jaar weer de populaire dag in de natuur organiseren. De financiën zijn rond, ook met 

dank aan de Zoetermeerse Rotaryafdelingen, en de aanvragen voor subsidie en 

vergunning zijn verstuurd. 

 

De 8e editie van de Westerparkdag wordt gehouden op zondag 19 mei. Het evenement wordt 

dit jaar, na het grote jubileumfeest van afgelopen jaar, weer iets kleiner en gaat terug naar de 

kernbegrippen Westerpark, natuur(educatie) en (maatschappelijke) duurzaamheid.  

Er komen weer vele activiteiten en kraampjes 

voor bezoekers, bezoeken van de 

Westerparkdag blijft gratis.  

Interessant om met uw Taalmaatje te bezoeken.  
    

   

http://www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-zoetermeer


Het PraatHuis

 
Voorlichtings Praathuismiddag. 
Op donderdagmiddag 7 maart organiseerden 
wij in samenwerking met ProDemos een 
voorlichtingsmiddag over de laatste 
Provinciale Staten en 
Waterschapsverkiezingen. 
Op de volgende pagina een verslag hierover. 
  
Op donderdag 18 april hebben we Jeroen 
Kormelink aan de aanwezigen voorgesteld. 
Jeroen gaat vooralsnog Georgette het 
komende halfjaar ondersteunen bij de 
activiteiten en het programma van het 
PraatHuis. 
 
Zoals in het Voorwoord al vermeld is, is het 
emailadres van het PraatHuis vernaderd. 
Het nieuwe emailadres luidt: 
praathuis@gildezoetermeer.nl 
 

  
 

Ons team kan nog versterking gebruiken 

van een aantal enthousiaste vrijwilligers.  

Dit met het oog op uitvallers in verband 

met ziekte of vakantie.  

Voelt u zich geroepen om ons team met 

enthousiaste vrijwilligers te versterken, 

meldt u zich dan bij ons. 

 

  

Het PraatHuis  
is het eerste halfjaar 2019 nog geopend 
van 13.00-15.00 uur op 2 en 16 mei en  
6 en 20 juni.  

In juli en augustus  
18 juli   10.45-14.15 
8 en 15 augustus  10.45-14.15 
22 augustus  10.45-14.15 Afsluiting 
 
Tweede halfjaar: 
5 en 19 september  3 en 17 oktober 
7 en 21 november  5 en 19 december 
   
5 en 19 

mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl
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ProDemos op bezoek in het PraatHuis 

 

Op donderdag 7 maart maakte ProdDemos, in 

de persoon van Stella Letschert, haar 

opwachting in ons PraatHuis. 

Zij gaf gedurende een uur een verhelderende 

presentatie over de Nederlandse politiek en 

de komende verkiezingen. 

Afsluitend was er ruime gelegenheid tot het 

stellen van vragen. 

Deze werden beantwoord door een drietal 

Zoetermeerse politici. 

Voor D66: fractievoorzitter en raadslid 

Gernand Ekkelkamp.  

Voor de PvdA: vicefractievoorzitter en raadslid 

Susanne Bout, voorheen ook actief als lid van 

de Provinciale Staten. 

Voor de VVD: raadslid Sabin Jahan, tevens 

kandidaat voor de Provinciale Staten. 

Veel onderwerpen kwamen tot drie uur aan 

bod, zoals: milieu, OV, verantwoordelijkheden  

Provinciale Staten en het Waterschap, 

belastingen, waterhuishouding, wie mogen er 

stemmen, etc. 

Er werd ook flink gediscussieerd en daaruit 

bleek dat iedereen een eigen invalshoek 

heeft. 

Opvallend was de mening van een 

anderstalige dat men in Nederland zo langs 

elkaar leeft. 

Als excuus zag hij dat het klimaat hier vrij kil is 

vergeleken bij het klimaat in zijn moederland. 

Er zouden meer plekken moeten zijn als het 

PraatHuis, waar iedereen met iedereen praat 

onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Al met al was het een gezellige en leerzame 

middag met bijna 30 toehoorders. 

Stella, Gernand, Susanne en Sabin werden 

hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en 

inbreng en ze keerden huiswaarts met een 

fleurige bos bloemen. 

  

  



 

 

Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 

 

Opbrengst Lions actie gaat goed besteed worden! 

Op een zonnige maandagmiddag hadden Taalmaatje Adriaan van Dijk, Hennie van de Graaf 

en Gerard Wennen een goed gesprek over de besteding van de Lions actie. 

Deze samenkomst had als doel om een werkgroep op te richten die plannen gaat smeden 

om de, door de Lions actie ‘Het Groot Dictee Zoetermeer’ gegenereerde gelden ten behoeve 

van onze Taalmaatjes, te besteden. Ook Richtje en Klaas Leerlooijer namen deel aan dit 

gesprek.

Tijdens het gesprek bleek overduidelijk dat 

Adriaan, Richtje en Klaas veel ervaring hebben 

in het begeleiden van anderstaligen. Dat is ook 

precies de reden dat we ze uitgenodigd 

hadden. 

Deze Lions actie heeft opgeleverd: 

 5000 euro, te besteden aan educatieve 

acties t.b.v. de Taalmaatjes. 

 Een cursus voor 8 personen bij B.O.S. 

 Het eenmalig gebruik van een lokaliteit in de 

Meerpolder. 

Richtje en Klaas willen bij nader inzien geen 

zitting nemen in de op te richten werkgroep. 

We zoeken nog een of twee gegadigden die 

hierin willen investeren en willen aansluiten. 

Adriaan, gaat vooralsnog met Hennie en 

Gerard plannen uitwerken ter verhoging van de 

kwaliteit van de Taalmaatjes. 

 

Allereerst richten we ons op de nieuwe 

Taalmaatjes die afgelopen jaar actief zijn 

geworden en later ook op de wat oudere 

Taalmaatjes.     

 

 

Aandachtspunten: 

 Grenzen bepalen en hoe geef je die aan. 

‘Hoe ver ga je met je begeleiding?’ 

 Het uitwisselen van ervaringen. 

 Verwachtingspatronen; ‘Komen mijn 

verwachtingen uit?’, ‘Voldoet de koppeling 

aan mijn verwachting?’ 

 De begeleiding van Gilde SamenSpraak en 

wat verwacht je van hen. 

 PraatHuis. 

 Welke ideeën komen er verder uit de groep 

Taalmaatjes. 

        

In de Nieuwsbrieven en op de website 

houden wij u verder op de hoogte van de 

uitgebroede plannen.  

 

Mocht u op dit moment al suggesties 

hebben, dan zien we die graag van u 

tegemoet! 

              Hennie van de Graaf en Gerard Wennen 

 

Adriaan van Dijk 



  

Taalmaatjes; vragen of problemen? 

Blijf er niet mee rondlopen! 

Bij de Begeleiders Nederlandse Taalmaatjes kan je hiermee terecht  

per mail: 

samenspraak@gildezoetermeer.nl of begeleiders@gildezoetermeer.nl 

per telefoon:  

Telefoon: 06-17469128;  op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

per post:  

Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER 

of persoonlijk:  

Gilde SamenSpraak Infobalie in het Forum,  

infobalie op etage 2A op het Stadhuisplein 1 

op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Taalmaatjes kunnen gebeld worden door een van onze 

baliemedewerkers. 

Aan de hand van een, door de begeleiders van de Nederlandse Taalmaatjes 

samengestelde, vragenlijst zullen zij vragen stellen over het reilen en zeilen met uw 

Anderstaligen. 

 

 

Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep 

Via een email ontvingen wij begin dit jaar een verzoek voor Nederlandse taalhulp van 

een afgestudeerd studente uit Polen die Nederlandse Filologie heeft gestudeerd.  

Zij zoekt iemand die in het Nederlands wil communiceren  

via Mail en/ of Skype. 

Nederlandse Filologie = kennis van het historisch Nederlands. 

Reacties s.v.p aan:  adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
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Taalhulp, maar nog zo veel meer… 
Artikel overgenomen van een van de andere Gilden in Nederland. 
 
 
Enkele maanden geleden ben ik een 
paar keer op bezoek geweest bij een 
gezin dat als vluchteling uit een van 
de armste Afrikaanse landen in Nederland 
terecht was gekomen. 
Ondanks het behalen van het 
inburgeringsexamen liet de beheersing van de 
Nederlandse taal veel te wensen over: 
het Nederlands spreken werd niet 
gepraktiseerd en dan wordt de drempel 
alleen maar hoger.  
 
Het lukte om daar een goede taalcoach naar 
toe te krijgen, waar de mensen al snel 
vertrouwen in hadden. 
Vorige week is de echtgenoot van de 
taalcoach plotseling overleden; ons 
migrantenstel (laten we ze in het vervolg 
Denzell en Safia noemen) ontvangt 
de in Nederland gebruikelijke rouwkaart met 
daarin de uitnodiging aanwezig te zijn bij de 
crematie. 
 

 
 

Zo gebeurde het dat ik een kwartiertje 
voor de aanvang van de crematie in de 
wachtruimte te midden van een schare 
familie en vrienden van de overledene 
stond, toen Denzell en Safia onwennig 
en met gezichten, die hun nervositeit 
duidelijk lieten zien, binnenkwamen. 
Onze blikken kruisten elkaar en ik zag 
direct een beetje opluchting. 
Tijdens het wachten voordat we de 
aula in konden, kwamen de vragen: 
- waar gaan we dadelijk naar toe,  
- wat gebeurt er dan,  
- wat is crematie, is dat anders dan begraven, 
enz.  
 
Gelukkig hadden we ruim de tijd zodat ik 
Denzell en Safia enigszins een indruk kon 
geven waar we naar toe gingen en wat 
daar zou gaan gebeuren.  
We zijn bij elkaar gaan zitten en toen aan het 
einde van de samenkomst iedereen werd 
uitgenodigd afscheid te nemen bij de 
kist en een bloem op de kist te leggen, 
zijn wij gedrieën dat gaan doen, waarna 
wij met de familie en vrienden naar de 
condoleanceruimte zijn gegaan; op hun vraag 
heb ik ze vervolgens nog uit kunnen leggen 
wat ons begrip condoleance inhoudt. 
Toen daarvoor de gelegenheid was, 
zijn wij gedrieën gaan condoleren. 
 
Voor ons Nederlanders lijkt het bijwonen 
van een crematie zo’n natuurlijk en vertrouwd 
gebeuren. Maar we realiseren ons niet altijd 
dat dit voor mensen, die uit zo’n totaal andere 
cultuur komen, een buitengewoon 
beklemmend ritueel is.                
Wanneer ik als taalcoach deze mensen in 
dergelijke omstandigheden een beetje steun 
kan geven en zie wat dit voor hen betekent, 
ben ik daar heel blij mee. 
 
Faceboekbericht Gilde De Bevelanden 
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Nieuwe Wet inburgering  

pas in 2021 van kracht 

 Op vrijdag 15 
februari berichtte 
Minister Koolmees 
de Tweede Kamer 
dat de nieuwe 
inburgeringswet op 
1 januari 2021 
ingevoerd wordt.  
De startdatum van 1 
juli 2020 blijkt te 
ambitieus. In de Kamerbrief staat o.a. dat er 
geld vrij komt voor de ‘ondertussengroep’. 
Goed nieuws voor taalcoaching: Bij de invulling 
van het persoonlijk Plan Inburgering en 
Participatie (PIP) wordt deelname aan 
taalmaatjestrajecten expliciet genoemd als 
mogelijkheid. 

Taalcoaching onderdeel van PIP 
In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de 
regie over de nieuwe Wet inburgering. 
Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een 
brede intake en een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP). Hierin worden 
afspraken gemaakt over de thema’s 
inburgering, participatie, ontzorgen en 
begeleiding. Bij de invulling van het PIP kan 
o.a. gedacht worden aan deelname aan een 
taalmaatjestraject, zo staat te lezen in de brief 
van de Minister. Dit is goed nieuws voor 
taalcoaching. Het Begint met Taal pleit er 
namelijk voor dat taalcoaching door vrijwilligers 
– als bewezen effectieve vorm van non-formele 
educatie – opgenomen wordt in de 
Inburgeringswet, met de daarbij horende 
financiële voorzieningen. Door als gemeente 
formele educatie altijd te verbinden met 
taalcoaching leren inburgeraars de 
Nederlandse taal sneller, hebben zij meer 
contacten met Nederlanders en versnelt hun 
participatie naar onderwijs en de arbeidsmarkt.  

Goed taalonderwijs op school én veel oefenen 
in de praktijk met taalvrijwilligers helpt 
nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee 
te doen. Deze combinatie van leren is een 
uitkomst, vooral voor nieuwkomers die 
nauwelijks Nederlanders spreken. “Eerst voelde 
ik me gevangen, ik kon niemand verstaan.  

Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een 
vrouw uit Syrië. Ook voor vrijwilligers is 
taalcoaching belangrijk: “Dankzij de 
taalcoaching kan ik toch een beetje oma zijn, 
en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een 
oma in Nederland.” 

Ondertussengroep en pilots 
Voor de groep inburgeraars die onder de Wet 
inburgering 2013 valt – de ‘ondertussengroep’ – 
komt een extra regeling. Gemeenten krijgen 
extra middelen van het Rijk om hen goed te 
kunnen ondersteunen. In 2019 en 2020 komt 
hier 20 miljoen euro voor vrij (totaal 40 miljoen). 
Ook komen er middelen vrij om pilots uit te 
voeren en onderzoek te verrichten. 

Downloads: 
• Kamerbrief Veranderopgave Inburgering 15-2-
2019 
• Bestuurlijke afspraken inburgering VNG en 
SZW 
• Taalcoaching verankeren in de inburgerings-
wet – Het Begint met Taal – 3-1-2019 
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuwe-wet-
inburgering-in-2021-van-kracht/ 

Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht 
Op vrijdag 15 februari berichtte Minister 
Koolmees de Tweede Kamer dat de nieuwe 
inburgeringswet op 1 januari 2021 ingevoerd 
wordt. De startdatum van 1 juli 2020 blijkt te 
ambitieus. In de Kamerbrief staat o.a. dat er 
geld vrij komt voor de ‘ondertussengroep’. 
Goed nieuws voor taalcoaching: Bij de invulling 
van het persoonlijk Plan Inburgering en 
Participatie (PIP) wordt deelname aan 
taalmaatjestrajecten expliciet genoemd als 
mogelijkheid.
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Vacatures 
 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
Coördinator Gilde SamenSpraak (M/V) 

De Coördinator leidt het functioneren van 

het team in goed banen, belegd maan-

delijks een teamoverleg en zit deze voor. 

Ook vertegenwoordig je het Gilde in het 

bestuur en naar buiten. Je bent een 

meewerkende en coachende teamspeler. 

Je hebt goede communicatieve 

eigenschappen, je bent sterk in het 

organiseren van praktische zaken en je 

bent een representatieve vertegenwoor-

diger voor Gilde SamenSpraak. Je draagt 

zorg voor een prettige samenwerkende 

werksfeer en regisseert communicatieve/ 

PR activiteiten.    

PraatHuis medewerkers (M/V) 

Ze werken in teamverband, op dit moment 

tweemaal per maand, gedurende twee uur 

op de donderdagmiddag. Ze ontvangen de 

bezoekers, verzorgen de aankleding, de 

catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) 

(M/V) 

Zij begeleiden één-op-één anderstaligen 

om ze op een hoger niveau Nederlandse 

taal te brengen. Dit kan op vele manieren. 

Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 

Het geeft veel voldoening en waardering! 

 

 

 

Baliemedewerkers (M/V) 

Tweemaal per week (we streven naar 

driemaal) is onze balie een middag bemand 

door de, volgens het rooster dienstdoende, 

baliemedewerker. Men verstrekt dan 

informatie en noteert eventuele vragen. 

Reageren? 

Gilde SamenSpraak, Plein Educatie & Ontwikkeling 

Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 

E-mail:  samenspraak@gildezoetermeer.nl 

Gilde Zoetermeer, https://gildezoetermeer.nl 

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag verder in. 

Secretariaat (M/V) 

Het secretariaat is driemaal per week bezet. 

Het verwerkt de post, de telefoon, de 

intakegesprekken en koppelingen. Verder 

zijn ze achtervang voor de informatiebalie. 

Kortom: ze fungeren als de centrale spil. 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures. Laat u niet weerhouden om hierop te reageren. 

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd! 
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