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Voorwoord 
In onze vorige Nieuwsbrief meldden we al dat 
een werkgroep aan het oprichten waren, 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. 
De werkgroep heeft inmiddels een 
cursusprogramma in concept opgesteld. 
Verderop in deze Nieuwsbrief meer hierover 
en we bevelen dit programma ten zeerste bij 
onze Taalmaatjes aan!   
Ten aanzien van de ‘koffieperikelen’ 
kunnen we u helaas nog geen goede 
ontwikkelingen melden. 
Inmiddels is de nieuwe werkinhoud van de 
infobalie geëffectueerd. Daarbij zijn er twee 
nieuwe banners in gebruik genomen 
aansluitend op deze nieuwe werkinhoud.  
De bemensing van de balie kan nog uitbrei-
ding hebben en de huidige baliebezetting zal 
zich verder in dit nummer voorstellen.  
We vragen verder uw speciale aandacht voor 
een presentatie over Syrië door onze Roula 
Bakir op 20 juni, de laatste PraatHuismiddag 
voor de zomer. 
Tot slot: op de volgende pagina een 
aankondiging van onze Vrijwilligersmiddag. 
Noteer de datum alvast in uw agenda!! 
 
We wensen u wederom veel leesgenot met 
het derde nummer van 2019!       
Suggesties/ reacties zijn welkom! 
 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Vrijwilligersmiddag  
Gilde Zoetermeer op 19 oktober 2019 

 

ReseRveeR nu alvast uw agenda! 

 
Scheglaan 12  

 

  
 

Zoals we dit in het afgelopen jaar zijn begonnen, willen we als Gildebestuur ook 

dit jaar alle Gildevrijwilligers: klussers, stadsgidsen, taalmaatjes met hun 

anderstaligen, stadstuiniers en alle andere vrijwilligers die zo belangeloos de 

organisatie van Gilde Zoetermeer dragen en onderbouwen, bedanken voor hun 

niet-aflatende inzet voor de Zoetermeerse gemeenschap. 

Onder het genot van muziek, een drankje en een hapje willen we dat samen 

vieren op  

zaterdag 19 oktober 2019, aanvang 15.00 uur in  

zaal L’Elephant bij: 

 

 

Jij en je partner zijn van harte welkom. Een nadere uitnodiging volgt! 

 

Wil je je alvast aanmelden, dan kan dat door een mail te sturen naar 

notulist@gildezoetermeer.nl met de naam (namen) van de pers(o)on(en)  

die aanwezig zullen zijn. 

Met hartelijke groet, 

 

Namens het bestuur van Gilde Zoetermeer. 
 

    
 
 
 



 

 

 
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 stand te houden. 

Wij zijn van mening dat het een unieke gelegenheid is om anderstaligen in 
contact te laten komen met het plaatselijke bestuur. 
Ook voor het gemeentebestuur in de persoon van de betreffende wethouder 
kan uit eerste hand horen wat anderstaligen ervaren in hun gemeente 
Zoetermeer. Daarbij komen succesverhalen, maar ook vervelende 
ervaringen aan de orde.  In februari is er op het gemeentehuis een nader 
gesprek geweest een concrete oplossing zou er op korte termijn komen en 
ook zouden we onze argumenten kunnen onderbouwen in een persoonlijk 
gesprek met de wethouders. 
Beide toezeggingen zijn tot op heden niet ingelost. 

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

In het taalpartners overleg van begin juni hebben we onze treurnis 
uitgesproken over het niet nakomen van de toezeggingen en dat we nu al 
meer dan een half jaar verder zijn zonder uitzicht op een reëel alternatief van 
een van onze speerpunt activiteiten! 

We kunnen dus stellen dat onze inzet tot op heden nog geen enkel succes 
hebben. 

We hopen nog steeds van harte dat het wel gaat lukken en dat ‘het kind niet 
met het badwater’ wordt weggegooid! 

We blijven u op de hoogte houden. 

 

                   
            
  
     

 
Ingeborg ter Laak, 
Wethouder zorg, welzijn, sport en verenigingen 

Jan Iedema, 
Wethouder onderwijs en economie 



Gilde Zoetermeer op Westerparkdag. 

Op de achtste editie van de Zoetermeerse 
Westerparkdag kwamen volgens het 
Zoetermeers Dagblad, ondanks het frisse 
weer, tussen de 500 en 600 bezoekers.  
Het evenement voor jong en oud, dat 
plaatsvond van 12.00 tot 16.00 uur, werd ook 
dit jaar georganiseerd door IVN Zoetermeer 
en de Vrienden van de Natuurtuin.  
Meer dan 25 Zoetermeerse verenigingen en 
instellingen deden mee, zoals Rotaryclub 
Zoetermeer, Egelopvang Zoetermeer, Hof van 
Seghwaert, Gilde Zoetermeer en de 
Fietsersbond. Onder het driedubbele motto: 
Natuureducatie, Groene Recreatie en 
(Maatschappelijke) Duurzaamheid konden de 
bezoekers kennis nemen van wat Zoetermeer 
biedt aan mogelijkheden om gebruik te maken 
van de Groene Ruimte met nadruk op het 
Westerpark. Er waren rondleidingen en 
speciale activiteiten voor kinderen. 
 

Gilde Zoetermeer was met een kraampje wat 
ingericht was, door Gilde SamenSpraak en 
Gilde Stadsgidsen, present. 

 
 

De nieuwe banner werd meteen ingewijd. 
Ook waren er folders van Gilde Klussendienst. 
Vanwege de wind wel verankerd aan de 
kraam. 
 
Westerparkdag 2019 werd om 12 uur 
geopend door wethouder Jan Idema. 
Met veel enthousiasme werden er folders 
uitgedeeld en er werd ook genetwerkt met 
andere standhouders. Dat heeft een 
toezegging van de Rotaryclub Zoetermeer-
Zegwaart, bij monde van John Bakker, 
opgeleverd om samen met Piëzo rond 
Sinterklaas een Sinterklaas en zijn Pieten te 
ontvangen in Meerzicht.  
Het idee is om dan, speciaal voor de kinderen 
van anderstaligen, een Sinterklaasmiddag te 
verzorgen.  
Uiteraard moet dit idee nog verder uitgewerkt 
worden.  

        Met dank aan het Zoetermeers dagblad. 
  



 

Het PraatHuis
Verhalen in het PraatHuis. 

Op donderdagmiddag 6 juni verhaalde Lies 
Hoogland uit eigen werk en gaf ze een kleine 
cursus verhalen schrijven. 
Jeroen Kormelink heeft na afloop, nadat Lies 
voorzien was van applaus, dank en een 
bloemetje, veel leuke verhalen verzameld en 
gaat nog bedenken wat hij er mee gaat doen. 
Het was een zeer geslaagde voorlaatste 
middag voordat het PraatHuis met zomerreces 
gaat. Niet helemaal overigens; in juli en 
augustus organiseren wij de ZomerTaaltuin! 
 
Dondermiddag 20 juni zal Roula Bakir 
vertellen over haar moederland Syrië. 
 
Ons emailadres: 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 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 
   

Lies leest voor 
uit eigen werk 



 

 
In deze Nieuwsbrief willen we graag het Gilde 
Klussendienst aan u voorstellen. 
De vrijwilligers van Gilde Klussendienst 
verrichten kleine klussen in en om het huis voor 
inwoners van Zoetermeer met een smalle 
beurs. Veel anderstaligen hebben een smalle 
beurs. Daarnaast moeten ze niet in staat zijn 
het klusje zelf op te knappen. 
Voldoet de anderstalige aan deze twee criteria, 
dan kunnen ze aankloppen bij Gilde 
Klussendienst. 

Het uitvoeren van een klusje kost € 5,00 per 
uur. Dit is geen vergoeding voor de vrijwilliger, 
maar uw bijdrage aan de kosten van het 
gereedschap. Eventueel benodigd materiaal 
moet zelf aangeschaft worden.   

De klussen die door Gilde Klussendienst kun-
nen worden uitgevoerd zijn onder andere het 
ophangen van een schilderijtje, het repareren 
van een lade, het vervangen van een kraan-
leertje, schoonmaken wasmachinefilter enz. 
Verder kunnen er kleine elektra klussen, zoals 
het instellen van TV apparatuur, het ophangen 
van een lamp of het repareren van een snoer 
door Gilde Klussendienst gedaan worden. 
Naast de kleine klussen in huis kan Gilde 
Klussendienst ook kleine tuinklussen zoals het 
snoeien van een struik, het knippen van een 
heg of het maaien van een grasveld, uitvoeren. 

De vrijwilligers van Gilde Klussendienst doen 
dus uitsluitend kleine klusjes. De klusser heeft 
maximaal 2 uur de tijd hiervoor.  

Uitgangspunten: 

 Men is niet in staat de klus zelf uit te voeren 
of dit door iemand uit de omgeving te laten 
uitvoeren. 

 Men heeft een minimuminkomen, 
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, klein 
pensioen of alleen  AOW. 

 Grotere klussen zoals timmerwerk, schilder-
werk, behangwerk, vloerbedekking en/of 
laminaat leggen, reparatie aan elektrische 
apparatuur zoals wasmachines en televisies, 
buiten zonwering, zonneschermen, 
markiezen e.d. plaatsen en/of verwijderen, 
groot onderhoud tuinen, verwaarloosde 
tuinen opknappen of terrassen schoonmaken 
neemt Gilde Klussendienst niet aan. 

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening, 
bel dan op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 
uur met onze coördinator: 06 - 1997 1800. 
We kunnen niet altijd de telefoon opnemen. 
Spreek in dat geval even de voicemail in, dan 
bellen we u terug. 
Onze klussers zijn niet 40 uur per week 
beschikbaar. Er kan dus wat tijd zitten tussen 
uw vraag en het doen van de klus. 
 
Meer informatie vindt u op 
https://gildezoetermeer.nl 

 

Klussendienst 
 

Gilde Klussendienst zoekt klussers (M/V) 
Mogelijk is uw anderstalige een vakman, die werkzaamheden als boven omschreven zou 
kunnen uitvoeren. Gilde Klussendienst zit te springen om uitbreiding van haar bestand aan 
vrijwilligers. Zowel voor huis- als tuinklussen nemen ze geen klussen aan die meer tijd 
vergen dan 2 uur.  De klant betaalt een kleine vergoeding (5 euro per uur), die gebruikt 
worden om nieuw gereedschap aan te schaffen en eventuele vervoerskosten te dekken.  
De klusser krijgt wel een kleine vergoeding voor gemaakte autokosten (0,19 per km). 
Interesse? Neem contact op met Nel Jense, coördinator van het Gilde Klussendienst via 
telefoon 06-19971800.  



Een idee om met je taalmaatje te ondernemen! 

 MUSEUMMAATJE 
Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde 
bieden vluchtelingen gratis museumbezoek. 

Tot en met 31 december 2019 

Samen genieten van mooie voorwerpen, met elkaar praten over overeenkomsten en verschillen in 
culturen: dat is wat het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde met de nieuwe 
actie MuseumMaatje bieden. Vrijwilligers, taalcoaches, taalmaatjes, mentoren en vluchtelingen 
kunnen samen gratis een bezoek brengen aan deze drie musea. 
De drie musea nodigen mensen die gevlucht zijn en de vrijwilligers die hen begeleiden/coachen uit 
om elkaar hun eigen verhaal te vertellen of simpelweg te genieten van alle prachtige objecten. De 
drie musea tonen voorwerpen uit de hele wereld die stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen. 
Verhalen over universele menselijke thema’s zoals rouwen, vieren, versieren, bidden of vechten 
“De verhalen die de museumstukken met zich meedragen, vormen voor de vluchtelingen en onze 
vrijwilligers een mooie aanleiding om ervaringen uit te wisselen en de Nederlandse taal te 
oefenen.”       Dorine Manson, Vluchtelingenwerk 
Samen gratis naar het museum. Interesse? 
https://www.volkenkunde.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/museummaatje-1 
Heb je duurzaam contact met een nieuwkomer en wil je samen het museum bezoeken?  
Of ben je zelf een nieuwkomer en wil je je Nederlandse vrienden meenemen naar het museum? 
Vanwege de grote belangstelling kunnen wij op deze manier jouw aanvraag het snelst verwerken. 
Na het invullen van het formulier krijg je de vouchers toegestuurd of we nemen contact met je op. 

Tip: Wij adviseren je om minimaal een week voor het te plannen bezoek, de aanvraag in te 
dienen. Bij last-minute aanvragen is er geen garantie dat de vouchers op tijd aankomen. 

Vul het formulier in om je aan te melden voor MuseumMaatje 
https://www.volkenkunde.nl/nl/zien-en-doen/activiteiten/museummaatje-1 
Het museum is van dinsdag t/m zondag open tussen 10.00 - 17.00 uur. 

Het Tropenmuseum  
is een museum over mensen, gevestigd in een 
van de mooiste originele museumgebouwen 
van Nederland. 
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 
1092 CK, Amsterdam 
 
 
 
 
 

Het Afrika Museum  
is een museum over mensen, gevestigd in de 
bosrijke omgeving  
van Berg en Dal. 
Afrika Museum, Postweg 6 
6571 CS, Berg en Dal 
 
Het Wereldmuseum  
in Rotterdam is een museum over culturen in 
het heden en het verleden. 
Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam 



  

 

Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 

 

We presenteren u het concept programma! 
Beste Taalmaatjes, 

Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft Lions Zoetermeer op zaterdag 9 februari een Groot 
Zoetermeers Dictee georganiseerd. De opbrengst gaat gebruikt worden om de Taalmaatjes 
van Gilde SamenSpraak te ondersteunen. 
Deze opbrengst was boven verwachting en we zijn Lions Zoetermeer ook zeer erkentelijk. 

Gilde SamenSpraak heeft met dit geld en op basis van signalen uit de groep Taalmaatjes, 
een heel programma van cursussen/workshops c.q. bijscholingsmomenten opgesteld, 
welke het komende halfjaar plaats gaan vinden. 
Alle cursussen duren niet langer dan maximaal 3 uur en vinden plaats op een ochtend, 
middag, of avond (O / M / A). 
Op het formulier, op de volgende pagina van deze Nieuwsbrief, kunt u aangeven welke 
cursussen u wenst te volgen en op welk tijdstip. 
Afhankelijk van de response wordt er een definitief programma opgesteld. 
Ook als u niet wenst deel te nemen vernemen we dat absoluut graag. 
We willen dus van alle Taalmaatjes een reactie, indien mogelijk vòòr 15 juli 2019. 
 
Met vriendelijke groet, de werkgroep van Team Gilde SamenSpraak; 
Janni Marcusse, Adriaan van Dijk, Hennie van de Graaf en Gerard Wennen 

Telefoonronde Taalmaatjes  
In het kader van de gewijzigde opstelling van onze infobalie zullen alle Taalmaatjes in de 
komende maanden gebeld worden. Allereerst de sinds circa een jaar actieve Taalmaatjes en 
vervolgens ook de Taalmaatjes die al langer actief zijn. 

Wat is het doel van deze belronde: 
- Informatie verkrijgen hoe het Taalmaatje de koppeling ervaart, etc.. 
- Opschonen, actualiseren van onze bestanden. Kloppen onze gegevens nog? 

Beide doelen zijn belangrijk om succesvol te blijven opereren en kwalitatief goede 
koppelingen tot stand te brengen. 

U kunt ons ook werk besparen door het vragenformulier zelf in te vullen en te retourneren. 
Daartoe zal dit formulier separaat aan deze Nieuwsbrief per email aan u toegestuurd 
worden. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
 



Gaarne onderstaand formulier printen en invullen, of digitaal 
invullen en zo spoedig mogelijk retourneren. 
 
Naam:……………………………………………………….Telefoon:……………………………… 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………….. 

S.v.p. wensen aanvinken en doorhalen wat niet is gewenst (Ochtend/ Middag/ Avond) 

Startbijeenkomst:  
Deze bijeenkomst zou, bij voorkeur, iedereen bij moeten wonen, de volgende punten komen dan, 
“onder het genot van”, namelijk aan de orde:      O / M / A 
- Korte uitleg van onze bedoelingen 
- Ervaringen uitwisselen 
- Voldoet de koppeling aan mijn verwachting? 
- Voldoet de begeleiding van Gilde SamenSpraak en wat verwacht je van hen? 
- Aanvullende suggesties vanuit de doelgroep 

Cursusaanbod: 
Uit de volgende cursussen kunt u, naar behoefte, een keuze maken. 
- Culturele bewustwording         O / M / A 
- Effectief coachen bij tweedetaalverwerving      O / M / A 
- Oefenen met spreken en feedback       O / M / A 
- Omgaan met grenzen stellen;         O / M / A 
  * hoe geef je die aan,            
  * hoe ver ga ik met mijn begeleiding?        
- Uitspraak en intonatie         O / M / A 
- Wat is communicatie;          O / M / A 
   met aandacht voor bloemrijke taal en beeldspraak 
- Methodiek, hoe pak ik het aan?        O / M / A 

 
- Ik wens niet deel te nemen aan een cursus, reden:……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geef in de kantlijn aan in welke cursussen u geïnteresseerd bent en achter de cursus doorhalen 
welk dagdeel u niet kan. O= ochtend, M= middag, A= avond 
 
Dit formulier scannen en per email naar: samenspraak@gildezoetermeer.nl 

Of per post naar: Gilde SamenSpraak, Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER  
 
Of afgeven op woensdag- of vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur bij onze infobalie in het 
Forum op etage 2A.  
 
Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 



Infobalie stelt zich voor:
Zoals we reeds hebben gemeld worden de 
werkzaamheden van de infobalie aangepast. 

Tot op heden stond de balie uitsluitend 
opgesteld voor Gilde SamenSpraak. Nu de 
Vrijwilligers Centrale Zoetermeer een 
naamswijziging heeft ondergaan, ze heet nu 
Gilde Zoetermeer, hebben we deze wijziging 
aangegrepen om  ook de infobalie aan te 
passen. Onze infobalie staat nu opgesteld voor 
heel Gilde Zoetermeer. Dus alle Gildes kunnen 
gebruik maken  van de infobalie.  
Het foldermateriaal is daartoe uitgebreid en ook 
zijn er twee nieuwe banners ter ondersteuning  
aangeschaft. De ploeg waaruit  we de 
bemensing kunnen regelen is alleen nog wat 
klein. We zijn dus nog maar twee keer per week 
‘open’ en wel op woensdag- en vrijdagmiddag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Zodra onze ploeg 
mensen uitgebreid wordt, willen we ook de 
maandagmiddag een infobalie bemensen. 

De huidige ploeg bestaat uit de volgende 
personen:  

 Hanneke Ong,  
helaas is zij een paar maanden vanwege ziekte 
uit de roulatie. In noodgevallen zou ze wel een 
enkele keer in kunnen vallen.

 Harrie Djojowikromo, 
naast dat Harrie zich voor Gilde SamenSpraak 
verdienstelijk maakt achter de infobalie, heeft 
hij ook al meer dan eens opgetreden. Met zijn 
gitaar begeleidt hij zichzelf dan bij het opdragen 
van Javaanse gedichten. 

 Selima de Vries, 
zij is de nieuwste loot aan onze 
‘informatiebalieboom’ en heeft het 
enthousiasme om er veel van te maken.  

De volgende dames zou u ook aan kunnen 
treffen achter de infobalie. Normaliter zitten zij 
op ‘kantoor’, maar in voorkomende gevallen 
vallen zij ook achter de infobalie in. 

  
Antony Crama Juliette Martens-Hein 



wist u dat? 

De taal Farsi is niet verwant aan het Arabisch,  
maar familie van het Nederlands 
In Iran spreekt men Perzisch. Het is een heel oude taal en in Iran wordt het Farsi 
genoemd. Dezelfde taal spreekt men in Afghanistan en heet dan Dari. 
in Tadzjikistan spreekt men ook Farsi en daar heet het Tadzjieks. 
Ook in Bahrein, Irak, Oezbekistan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Pakistan en Oman 
spreken minderheden Farsi. 
De klemtoon in het Farsi ligt altijd op de laatste lettergreep. 

Veel mensen denken dat het Farsi verwant is aan het Arabisch, maar de taal is in 
feite familie van het Nederlands! Heel vroeger werd het Perzisch in spijkerschrift 
geschreven. Tegenwoordig hebben de Iraniër alleen hun schrift en religie gemeen 
met de Arabieren. Met het Frans, het Engels en het Nederlands behoort het 
Perzisch tot dezelfde Indo-Europese taalfamilie. 

Een aantal voorbeelden van leenwoorden tussen het Farsi en het Nederlands of 
omgekeerd: 
dokhtar  dochter 
madar  moeder 
barodar  broer 
pedar  vader, Frans: père, Latijn: pater 
setare  ster 
maah   maand 
behtar  beter 

Uit het Perzisch geleende woorden: bazaar, kiosk, jasmijn, karavaan. 

 
Zo zie je maar weer hoe verwant de wereldbevolking aan elkaar is. 
 
            Met dank aan Sima Zolfaghari 

Categorie Indo-Europese talen bevatten 
10 onder-categorieën: 

Albaanse talen 
Anatolische talen 
Armeense talen 

Balto-Slavische talen 
Germaanse talen 
Helleense talen 

Indo-Iraanse talen 
Italische talen 
Keltische talen 

Tochaarse talen 



Er zijn geen kosten verbonden aan de 
dienstverlening van het Leerwerkloket 

PeRsoonlijk 
ontwikkelbudget 
vooR iedeReen 

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een 
persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling 
aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een 
mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend 
certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is 
dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun 
loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de 
arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede 
Kamer.  
De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door 
digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en 
andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de 
arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven 
lang blijven ontwikkelen. Mensen die in een krimpberoep 
werken kunnen zich laten omscholen naar een nieuwe baan. 
Zij kunnen zo voorkomen dat ze op den duur ontslagen 
worden. Maar er zijn ook veel werkgevers die staan te 
springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals 
in de ICT-sector. Bovendien kan leven lang ontwikkelen 
mensen in zware beroepen helpen om van baan te wisselen 
en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te 
bereken.  
Nederland doet het internationaal gezien al goed op het 
gebied van leven lang ontwikkelen. Desondanks laat nog 
niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Het kabinet wil dat 
meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven 
lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale 
scholingsaftrek met het STAP-budget 
(Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Daarmee kunnen zo’n 
100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op 
een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per 
persoon.  
Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online 
aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke 
opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan 
opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na 
goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct 
uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager 
van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-
budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en moet 
tegelijkertijd misbruik tegengaan.  

Minister Koolmees: “Het is belangrijk dat mensen regelmatig 
nadenken over de toekomst van hun werk”.  
De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn 
helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van 
maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en 
werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en 
administratief medewerkers. Zij lopen het hoogste risico om 
werkloos te worden of langdurig te blijven. Om deze mensen 
te bereiken, kijken ministers Koolmees en 
Van Engelshoven of zij een laagdrempelig, onafhankelijk 
adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een 
loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke 
opleiding nuttig is voor hun carrière.  
Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de 
toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag 
gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden.  
Iedereen komt in aanmerking voor het STAP-budget. 

leeRweRkloket ZoeteRmeeR 
Zuidwaards 9, 2711HA , Zoetermeer 
Tel: 079- 3469797 
E-mailadres: zuidhollandcentraal@lerenenwerken.nl 
Openingstijden: maandag vanaf 10.00 tot 16.30 uur alle 
andere werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur 

Bel of mail voor een afspraak voor onze adviseurs: Berit 
Wijnstroot (maandag en dinsdag) / John Janssen 
(woensdag) / Luuk Pelser (maandag en vrijdag) / Maria 
Dionisio (donderdag) / Wil van Nassau (maandag en 
vrijdag). 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 Voorlopig programma 
 

 Elke dag, behalve het weekend, vrij bijwonen Nederlandse taallessen bij alle Piëzo-locaties 
 
 Woensdag 11 september:  
  - 12.30 – 13.15 uur Taallunch in het Forum met verhalenverteller Sahand Sahebdivani 
              Deelnemers (ouders en kinderen) nemen zelf wat lekkers mee. 
      13.30 uur start Sessie 1 
     14.45 uur start workshops Sessie 2. 
   
 Donderdag 12 september: 
  - 13.00 – 15.00 uur PraatHuis Gilde SamenSpraak in Wijkcentrum Meerzicht, gratis koffie 
  - 18.30 – 22.00 uur Taalvrijwilligers in het zonnetje  
     met workshops op twee locaties in het Forum + infokramen taalketenpartners. 
 
 Vrijdag 13 september: 
  -   9.30 – 11.30 uur Digi-Taalcafé met wat lekkers, taalbingo + infokraam taalketenpartners 
  - 19.00 – 22.00 uur ‘Taalleerders vertellen hun verhaal’  
     met intermezzo’s door Gilde SamenSpraak; 
    Harrie Djojowikromo draagt Javaanse gedichten voor begeleid door zijn gitaar. 
 
 
 
 
     
    
     Roula Bakir vertelt over de Syrische cultuur.  
 
     
 
 
 
     Jan van Vliet (piano) en Natalia van Domburg (fluit).  

 

2019 
DURF! 



KOMT U DISCRIMINATIE TEGEN? 
MELDEN HELPT! 

DISCRIMINATIE HIER MELDEN  

bel 0800-3218686 of mail naar klachten@stichtingidb.nl 

  
ZET EEN STREEP DOOR DISCRIMINATIE! 

 

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. 



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! 

 


