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Voorwoord 
Ondanks de vakantieperiode zit het team van 
Gilde SamenSpraak niet stil en is druk bezig 
met de invulling van het tweede halfjaar van 
2019. 
Waar moet men dan zoal aan denken: 
- De activiteiten in de Taaltuin. 
- De “Week van de Alfabetisering”  
   van 8 t/m 13 september in het Forum. 
- Organisatie van het PraatHuis. 
- Organisatie en programmeren van de   
   workshops/ cursussen voor de Taalmaatjes. 
- Organisatie van de Infobalie.  
   (We zoeken nog steeds uitbreiding van de  
   huidige baliebezetting!) 
- etc. etc. 
 
Ten aanzien van de ‘koffieperikelen’ kunnen 
we u helaas nog steeds geen goede 
ontwikkelingen melden. 
 
Deze zomer wordt er een nieuw Gilde 
opgericht, te weten: Gilde POWER. 
Yvonne Schols-Meijer treedt op als coördinator 
van dit Gilde. 
 
We wensen u wederom veel leesgenot met het 
vierde 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! 

 

 

  
  

zaterdag 19 oktober 2019, aanvang 15.00 uur in  

zaal L’Elephant bij:    

Scheglaan 12 

 

Jij en je partner zijn van harte welkom.  

Overigens, als je het leuk vindt om je taalmaatje mee te nemen, dan kan dat.  

 

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  

 

 
 
 

 
 



 

 

We nemen aan dat u inmiddels voldoende op de hoogte bent van onze 
argumentatie ter verdediging van het in stand houden van het koffiedrinken 
met de wethouder. 
Helaas heeft dit nog niet een gewenst resultaat of redelijk alternatief 
opgeleverd. 
Het enige alternatief waar de gemeentelijke ambtenaren mee kwamen was 
een speeddate-sessie van de wethouder met anderstaligen. Volgens ons 
een suggestie waaruit eens te meer blijkt dat men niets heeft begrepen van 
onze argumentatie. Een anderstalige gaat niets, of nauwelijks iets zeggen in 
een paar minuten met een, voor hem/haar vreemde bestuurder. Nog los van 
het feit dat een anderstalige vaak anders (met enige vrees en achterdocht) 
tegen een vertegenwoordiger van het gezag/ bestuur aankijkt.  

Desalnietemin hopen we 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. 

 

                   
            
  

     

 
*********************************** 
    Stichting Lezen & Schrijven wil graag nog even specifiek de 
                           Ik-wil-leren Campagne bij jullie onder de aandacht brengen.     
                           Deze campagne start in de aanloop naar de ‘Week van de  
                           Alfabetisering’ en zal daarna worden voortgezet.  
De campagne spreekt mensen aan op hun leerwens.  
In plaats van uit te gaan van een probleem (laaggeletterdheid) worden mensen op 
een positieve manier aangesproken: Wat zou jij nog willen leren? De leerwensen 
kunnen worden aangevinkt op www.ikwilleren.nl. Dat zijn heel concrete wensen 
die te maken hebben met de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en 
omgaan met computer en smartphone. Denk aan: solliciteren, werken met DigiD, 
de school van hun kinderen of gezonder eten. Via www.ikwilleren.nl kan een 
professional/ doorverwijzer of zij zelf hun leerwens en hun gegevens doorgeven. 
Aan de hand van de postcode worden aanmeldingen doorgegeven aan het 
dichtstbijzijnde Taalhuis. Het Taalhuis kijkt vervolgens samen met de persoon 
naar wat er mogelijk is met zijn leerwens binnen het cursusaanbod.  

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

Jan Iedema, 
Wethouder onderwijs en economie 



taal tussen het gRoen 

     

Taal in de Tuin is de zomerversie van het 
PraatHuis, dat normaal gesproken om de twee 
weken op donderdagmiddag in Meerzicht  
plaatsvindt. In de zomervakantie is het 
PraatHuis “wegens vakantie gesloten”, om in 
september weer met frisse moed te beginnen. 

Tijdens de zomervakantie waren er drie 
TaalTuinbijeenkomsten. 
Deze zijn succesvol verlopen.Op donderdag 
25 juli organiseerde medewerkers van het 
Praathuis de eerste bijeenkomst van ‘Taal in 
de Tuin’ in de wijktuin Hof van Seghwaert.  
 

Er was een rondleiding door de tuin onder 
leiding van Gilde Stadstuiniers en we hebben 
gepraat over Nederlandse spreekwoorden en 
gezegden onder leiding van Jeroen Kormelink, 
die zich serieus hierop had voorbereid.  
Een van de aanwezigen had ook een aardige 
tip voor informatie omtrent de oorsprong van 
gezegdes en spreekwoorden: 
https://historiek.net/taalgeschiedenis/ 

Ook heeft iedereen genoten van de prima 
verzorgde lunch. Ondanks de tropische 
omstandigheden was het een prettige en 
geslaagde  bijeenkomst.  

 
Op donderdag 8 augustus op de tweede 
bijeenkomst hebben we gesproken over 
Nederlandse gewoonten. Zoals de gewoonte 
dat het niet vanzelfsprekend is dat je mee eet 
als je op bezoek komt; er moet meestal eerst 
een afspraak gemaakt worden.  
Ook het feit dat jongelui vaak al samenwonen 
voordat ze getrouwd zijn.  
Afsluitend kwamen gewoontes uit de landen 
van de anderstaligen aan de orde.  

 
Enkele opvallende: 
Vietnam: het feest van Nieuwjaar op een 
andere datum en duurt 10 dagen. 
Sri Lanka: familie woont, kookt en eet samen. 
Iran: Nieuwjaar wordt daar gevierd op 21 
maart en heet: Noroez en duurt 15 dagen. 
Bruiloft zijn grootse feesten, soms wel 500 
gasten. Hele nacht feesten, eten , dansen. 
Hongarije: naamdag wordt gevierd i. p. v.  
de verjaardag; trakteren op werk en de buren. 



Suriname: je gaat op bezoek zonder 
afspraak. 
China: in tegenstelling tot Nederland, is er 
vrije verkoop op straat.    

Na de lunch kreeg iedereen de gelegenheid 
om zijn kunstzinnige aspiraties bot te vieren 
op het thema ‘kruiden en kunst’. 
Op bijgaande foto’s een kleine impressie. 
 

  

 

De laatste TaalTuinbijeenkomst was op 
donderdag 15 augustus. 
Toen stond er een Taalquiz op het programma 
met overheerlijke zelfgemaakte linzensoep 
van  Farah en Reza. 

Mira Laszlo las een gedicht voor, om de 
vrijwilligers die dit mogelijk hadden gemaakt te 
bedanken. 

Ter afsluiting bedankte Georgette Farah en 
Reza voor de overheerlijke linzensoep, de 
medewerkers van de Stadstuiniers voor de 
gastvrijheid en werden Bert Dekkers en zijn 
vrouw nog even vereerd met een kunstzinnige 
door Georgette gecreëerde fruitschaal, 
vanwege het feit dat zij in 2017 het initiatief 
hebben genomen voor  TaalTuin-
bijeenkomsten.   
Al met al weer een geslaagde activiteit van 
onze PraatHuis medewerkers in 
samenwerking met de welwillende 
medewerking van Gilde Stadstuiniers. 

Ook onze 
coördinator  

Hennie van de Graaf 
was kunstzinnig van 

de partij 

Een van de fraaiste  
eindresultaten 

vRijwilligeRs 
je hoeft ze niet te vRagen 
ze bieden zich spontaan aan 
om alle dagen in diensten 
van andeRen te staan 
niets is hun teveel 
steeds staan ze paRaat 
iedeR doet z’n deel 
met een lach op het gelaat 
ze staan eR niet alleen 
want samen zijn ze steRk 
klaaR vooR iedeReen 
met hun vRijwilligeRsweRk. 

Farah en Reza 
met hun 
zelfgemaakte 
linzensoep 



Het PraatHuis
 
 
 
Op donderdagmiddag 20 juni was er de 
laatste bijeenkomst in het PraatHuis.  
Deze bijeenkomst vertelde Roula Bakir 
interessante wetenwaardigheden over haar 
moederland Syrië. 

 
De in grote getalen aanwezige toehoorders 
werden op een zeer informatieve middag 
getrakteerd. 

Na afloop hebben we afscheid genomen van 
Joke en Anita. Roula werd door Georgette en  
Joke en Anita werden door Hennie, onze 
coördinator, in de bloemetjes gezet. 

 
 
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 tweede halfjaar 2019 geopend 
van 13.00-15.00 uur op de donderdagen 
5, 12 (extra) en 19 september   
3 en 17 oktober 7 en 21 november   
5 en 19 december 
   

 



Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 
 

Beste Taalmaatjes, 
 

“We gaan van start!” 

In onze laatste Nieuwsbrief heeft u het al 
kunnen lezen: we hebben een programma 
met cursussen annex workshops 
samengesteld. Wij vroegen u, ons te laten 
weten waar uw belangstelling naar uit ging 
en op welk tijdstip van de dag  u 
beschikbaar zou zijn. 

Een aantal van u heeft gereageerd en met 
hen gaan we op maandag 16 september 
2019 om 14.00 uur, op de locatie van 
Kenniscentrum B.O.S. Crown Business 
Center  
Boerhaavelaan 40 2713 HX  Zoetermeer, 
van start met de workshop  
‘Methodiek, hoe pak ik het aan?’  
We  hebben er ook een onderdeel 
‘Communicatie’ in ondergebracht. 

Velen hebben echter (nog) niet gereageerd.  
Daartoe stellen we u alsnog in de 
gelegenheid. 

1. Voor genoemde workshop zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
Uw reactie dient dan wel voor eind augustus 
binnen te zijn.  

2. Latere reacties zullen zo mogelijk worden 
gehonoreerd bij een volgend aanbod.  
Dit geldt ook voor andere 
cursussen/workshops uit het 
aanmeldingsformulier, dat wij voor alle 
duidelijkheid hierbij weer meesturen. 
Bij voorkeur aanmelden vòòr   
15 september 2019. 

Met vriendelijke groet,  
de werkgroep van Team Gilde 
SamenSpraak; 

Janni Marcusse, Adriaan van Dijk,  
Hennie van de Graaf en Gerard Wennen

U kunt zich nog inschrijven! 
Gilde SamenSpraak heeft op basis van signalen uit de groep Taalmaatjes, een heel 
programma van cursussen/workshops c.q. bijscholingsmomenten opgesteld, welke het 
komende maanden 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 zo spoedig mogelijk een reactie,  
indien mogelijk vòòr 15 september 2019. 



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:…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 



  
 

In  de week van 9 t/m 15 september organiseert het DigiTaalhuis  
‘De week van de alfabetisering’  in Zoetermeer. Zie ook: https://www.weekvandealfabetisering.nl/ 
Ook Gilde SamenSpraak is een van de taalketenpartners die in het programma participeert.

Op donderdagmiddag van 13 tot 15 uur 
organiseert Gilde SamenSpraak een extra 
PraatHuis met gratis koffie of thee. 
 
Donderdagavond 12 september is er een 
vrijwilligersavond van 18.30 tot 22 uur waar  
Gilde Zoetermeer vertegenwoordigt is op een 
van de informatiekramen en er worden van 
19.45 tot 21.15 uur twee workshops 
georganiseerd: 
  
-  Activerende werkvormen, 
   door Janita Volders  
-  Interculturele communicatie,  
    door Thomas Jansen  
 
Meld je voor 5 september voor één van de 
workshops via e-mail aan bij de coördinator 
van het Taalhuis, Yvonne Polman, 
yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl  

Er is beperkt plek en op=op dus wees er snel 
bij.  
Een interessante avond in het Forum! 
 
Op vrijdagavond 13 september verzorgt 
Gilde SamenSpraak de gehele avond met 
actieve bijdrage van:  
- Harrie Djojowikromo, 
   hij draagt Javaanse gedichten voor   
   begeleid door zijn gitaar. 
- Roula Bakir, 
   zij houdt een lezing over de Syrische  
   Cultuur 
- Jan van Vliet op piano en zijn Russische  
   taalmaatje Natalia van Domburg op dwarsfluit, 
   sluiten de avond muzikaal af.  

 
 

   
   
   
   
   

 
 

     
 
 
 
 
 

Meer  informatie over 
het  totale 
weekprogramma komt 
binnenkort op de 
website van het FORUM.

2019   
DURF! 



uitnodiging  
 

Met veel plezier nodigen we alle Taal voor het Leven-
vrijwilligers, en professionals die vrijwilligers ondersteunen 
en/of begeleiden, uit voor de Vrijwilligersdag op zaterdag 

16 november 2019 in Leiden.  
 
Ook jij bent van harte welkom!  
Dit jaar hebben we weer een inspirerend programma samengesteld. Zo zal jong schrijvers- talent 
Geert van Zandbrink (1998) een lezing verzorgen en hebben we een gevarieerd work- 
shopaanbod waardoor je jouw kennis kunt verbreden! En natuurlijk organiseren we deze dag ook 
om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Net als vorig jaar is de 
dag kosteloos en wordt er een heerlijke lunch verzorgd.  
Het programma  
09.30 uur Inloop  
10.00 uur Opening  
10.10 uur Lezing: Geert van Zandbrink  
10.50 uur Workshopronde 1  

12.05 uur Lunch  
13.15 uur Workshopsronde 2  
14.40 uur Verrassende afsluiting 
16.00 uur Einde 

 
We organiseren twee workshoprondes. We vragen je om in het registratieformulier aan te geven 
welke workshops je eerste, tweede én derde voorkeur hebben.  
Aanmelden kan via het registratieformulier: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VycEO-
kteEuN1rh7LM8V3vLb2L5ONYpJnW1tIlvAqBxUQVlOSDhJM1JBMDBIOFROMVVYTUtZVlpCRS4u 
Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!  
Locatie  mboRijnland   Bètaplein 18  2321 KS Leiden  
Voor vragen kun je terecht bij Geralda Otten via geraldaotten@lezenenschrijven.nl. 

Workshops  
Als taalvrijwilliger begeleid je een of meerdere mensen bij het leren (spreken, luisteren, lezen 
en/of schrijven) van de Nederlandse taal. De ene organisatie refereert naar deze taalleerders als 
‘deelnemers’, de ander noemt hen ‘cursisten’, ‘bezoekers’ of bijvoorbeeld ‘maatjes’. Hieronder 
gebruiken we de term ‘taalleerder’. Met taalleerder bedoelen we degene(n) die jij als 
taalvrijwilliger begeleidt.  
Ook balievrijwilligers zijn van harte welkom op de vrijwilligersdag. Naast het reguliere 
workshopprogramma bieden we een workshop speciaal voor balievrijwilligers, zie workshop 10 in 
het workshopprogramma.  

Workshop 1: Leesplezier staat voorop!  
Workshop 2: Alles over de inburgering  
Workshop 3: Intervisie als feedback   
   instrument  
Workshop 4: Hoe is het om een taal te leren?   
Workshop 5: Interculturele Communicatie  
Workshop 6: Een kijkje in je eigen keuken  
Workshop 7: Differentiëren in groepen  
Workshop 8: De kracht van herhaling  
Workshop 9: Contextgericht leren  
Workshop 10: Dat was een leuke ontmoeting  
     en een goed gesprek!  

Workshop 11: Grenzen stellen en  
     positionering van de vrijwilliger  
Workshop 12: Leren doe je (ook) zo!!  
Workshop 13: Spelen met taal  
Workshop 14: Taaltheater  
Workshop 15: Uitspraak NT2 – Verstaanbaar  
     spreken  
Workshop 16: Poëzie voor laaggeletterden  
Workshop 17: Advies over inzet  
     lesmaterialen  
Uitgebreide omschrijving van de workshops op de 
website van Gilde SamenSpraak. 



Een idee om met je taalmaatje te ondernemen!  

TIP: Recreatiekaart regiopark Buytenhout  

       
 
Het huidige mooie weer schept een heerlijke gelegenheid om er met uw taalmaatje er op 
uit te gaan.  
Heeft u regiopark Buytenhout al ontdekt?  
In dit natuur- en recreatiegebied valt van alles te beleven. 
Neem een kijkje bij een imker, bezoek de waterspeelplaats of maak een fietstocht en meer! 
Daarom is er een nieuwe recreatiekaart gemaakt, waarop u alle activiteiten in de omgeving 
kunt vinden. Haal de kaart gratis op bij het Stadhuis-Forum (Plein Vrije tijd), één van de 
wijkposten of stadsboerderijen, of download de kaart via 
www.zoetermeer.nl/recreatiekaart-buytenhout. 
 
Regiopark Buytenhout 
Dit is een prachtig groot aaneengesloten natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer, 
Pijnacker-Nootdorp en Delft. Verschillende groengebieden lopen hier naadloos in elkaar 
over: Buytenpark, Westerpark, Nieuwe Driemanspolder, De Balij, Bieslandse Bos, 
Dobbeplas en Delftse Hout. 
Er valt genoeg te beleven, en daarom besloten de gemeenten Zoetermeer, Delft, Pijnacker-
Nootdorp samen met Staatsbosbeheer deze kaart te ontwikkelen. 

 
 



nieuwe huisRegels foRum 
In het Forum is heel veel mogelijk. Maar we houden wel graag rekening met elkaar.  
Daarom zijn er huisregels. Deze zijn vernieuwd per 16 juli 2019. 

 



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. 

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.  



Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 


