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Beste lezer, 

Het tweede nummer in deze onstuimige 
herfst is middels de electronische snelweg 
op uw beeldscherm verschenen. 
Helaas nog steeds een coronacrisis, terwijl 
de vooruitzichten weer somberder zijn. 
Dat heeft ook zo zijn uitwerking op onze 
activiteiten. 
 
Ons PraatHuis heeft daar onder andere onder 
te lijden. Het PraatHuisteam heeft helaas 
geen voldoening gekregen van hun intensieve 
voorbereidingen van het programma voor de 
komende maanden en waren genoodzaakt 
hun geplande activiteiten voorlopig op te 
schorten. 
 
In de rubriek Covid-19 zullen jullie een artikel 
kunnen lezen van de door de regering 
gestarte campagne ‘Aandacht voor elkaar’. 
Tot slot een artikel over Jobhulpmaatjes die 
migranten hulp gaan bieden bij het vinden van 
werk. 

 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief in 
goede gezondheid kunt lezen. 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak. 
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Gilde SamenSpraak

 
Nu we in het vierde kwartaal van dit jaar zijn aangekomen kunnen we wel zeggen dat 
het een bijzonder, anders dan ander jaar is geworden. En het ziet ernaar uit dat we nog 
wel even geduld moeten hebben voor we weer in ons “gewone” doen zullen zijn. We 
moeten met elkaar nog een tijdje volhouden en de moed erin houden. 
In het in deze Nieuwsbrief opgenomen artikel uit Dagblad Trouw met de titel:  
“Hoe houden we de moed erin?” worden ons vele goede tips aangereikt! 
Volhouden als Taalbegeleiders met je Anderstalige, volhouden als PraatHuisteam, nu 
we toch hebben moeten besluiten het PraatHuis tijdelijk te stoppen. Volhouden als  
geheel SamenSpraak team. We hebben veel vergaderd met behulp van Zoom, in de 
zomer konden we heel goed terecht  in de Hof van Seghwaert om buiten in de tuin te 
vergaderen. En natuurlijk veel via de mail en de telefoon! Want contact houden met 
elkaar is belangrijk. Natuurlijk over ons werk, maar ook over blijde en soms verdrietige 
gebeurtenissen. 
De Begeleiders vanuit kantoor hebben de afgelopen periode veel Taalbegeleiders en 
Anderstaligen gebeld en er zijn gelukkig ook weer veel nieuwe koppels gemaakt! 
Contact houden en dank je wel zeggen hadden we graag samen met de Taalmaatjes 
en vrijwilligers van de  andere Gilden en het Bestuur van Gilde Zoetermeer gedaan in 
november bij Dekker met een gezellig samenzijn. We houden het tegoed! 
Voor het team van Gilde SamenSpraak, we zijn nu met 15 mensen, was een 
trainingsdag met als thema ‘omgaan met veranderingen’ in kannen en kruiken, maar 
moest afgelopen week toch tot een later moment worden uitgesteld. 
Voor de Taalbegeleiders willen we graag, net als vorig jaar, een gezellige intervisie 
bijeenkomst met lunch organiseren waarin het gaat over ons werk en waar we elkaar 
beter leren kennen. 
Kortom plannen genoeg, maar we moeten nog even geduld hebben! Volhouden en de 
moed erin houden  gaat beter als je regelmatig contact hebt met elkaar. 
 
Graag horen we hoe het gaat met jullie als Taalmaatjes en je Anderstalige in deze 
maanden. Lukt het om elkaar te spreken en te zien? Hoe houden jullie contact met 
elkaar? Wat kunnen we vanuit het SamenSpraak team voor jullie betekenen?  
Graag horen we van jullie. En natuurlijk is er altijd tijd voor een gesprek en stellen we 
het ook op prijs copy voor de Nieuwsbrief te ontvangen. 
Voor nu blijf gezond en probeer er de moed in te houden! 
 

Hartelijke groet 
Hennie van de Graaf 
( coördinator Gilde SamenSpraak)  
 
 

 
 

 



 

Zo houden we de moed 

erin tijdens de tweede 

coronagolf 

Met de tweede golf van de coronacrisis spoelt 
er ook flink wat somberheid door het land. 
Hoe houden we perspectief? Vier raadgevers 
aan het woord. 
Niemand weet wanneer er een einde komt aan 
deze heftige periode, zei premier Rutte in de 
Tweede Kamer. “Dat is lastig en het wordt steeds 
lastiger. De coronamoeheid slaat toe, zeker nu 
de dagen korten en ons leven zich weer meer 
achter de voordeur gaat afspelen.” Er zal, zei 
Rutte, nóg meer gevraagd gaan worden van de 
mentale weerbaarheid van mensen. 
Hoe houden we de moed erin? Die vraag dringt 
zich op nu de coronacrisis in een nieuwe fase is 
beland, van uitzichtloosheid, van nieuwe 
beperkingen, en van een nog altijd troebel zicht 
op een vaccin. 
Filosoof Lammert Kamphuis vertelt over een 
experiment dat een antwoord op die vraag in zich 
draagt: “Psychologen zetten eens drie groepen 
mensen onderaan een berghelling.  
De mensen uit de eerste groep stonden er in hun 
eentje, de mensen uit de tweede groep mochten 
een vriend meenemen, en aan de derde groep 
werd gevraagd om aan vrienden te dénken.  
De groepen kregen de vraag: hoe steil denk je 
dat de helling is? De eerste groep, die er alleen 
voor stond, schatte de berg het steilste in.” 
Onze denkbeelden 
De les uit dat experiment, zegt Kamphuis:  
“Het leven lijkt minder zwaar wanneer je mensen 
om je heen hebt die je steunen. Maar vooral, zeg 
ik de stoïcijnse filosoof Epictetus na: het is niet 
de situatie die ons verwart, het zijn onze 
denkbeelden erover.” 
Kijk daarom naar wat er ondanks de beperkingen 
nog wél kan, zegt sociaal psycholoog Madelijn 
Strick van de Universiteit Utrecht. “En dat is best 
veel. Ik herken natuurlijk dat deprimerende 
gevoel van terugval en sombere uitzichten.  
Maar een positieve blik helpt om dat gevoel af te 
zwakken.” 
Dat positieve kan zelfs gevonden worden in de 
beperkende maatregelen zelf, zegt Thomas 
Quartier, benedictijner monnik en hoogleraar 
rituele studies aan de Radboud Universiteit.  
 

“Neem het thuiswerken. Je in je eigen huis 
terugtrekken – zeg ik als monnik – hoeft niet 
zonder meer negatief te zijn. Het kan ook een 
weldaad zijn. Maar natuurlijk, dat is lastig. Ik 
merk het aan mijn studenten. Tijdens de 
lockdown zeiden ze: ik heb zeeën van tijd en ik 
verzuip erin. Mijn advies: eerbiedig de getijden 
van de dag. Markeer de ochtend, middag en 
avond, door op gezette tijden een eindje te 
wandelen of te mediteren. Dan kunnen er 
momenten van bezinning ontstaan. En zie de 
ruimte die er in je agenda ontstaat als vrijheid, 
als een kans om nog eens goed te kijken naar de 
prioriteiten die je stelt. Als dat eerder in de 
lockdown niet gelukt is, zie deze beperkingen 
dan als een herkansing.” 
Trainen in geduld 
De coronacrisis biedt een kans om ons te trainen 
in geduld, zegt Kamphuis. “Ik moest denken aan 
de documentaire ‘The rumble in the jungle’, over 
de historische bokswedstrijd uit 1974 tussen 
Mohammed Ali en George Foreman. In de eerste 
ronden van dat gevecht werd Ali te grazen 
genomen. Maar dat bleek tactiek, om Foreman af 
te matten. Daarna kwam Ali uit de touwen en 
sloeg Foreman knockout. Dat kunnen wij nu ook 
doen: geduldig de klappen incasseren, erop 
vertrouwende dat we uiteindelijk het virus zullen 
verslaan.” 
Strick wijst op de rol die humor kan spelen om de 
moed erin te houden. “Tijdens de eerste 
coronagolf stond het internet vol met grappen 
over handen wassen, thuiswerken, de angst voor 
hoestende mensen. Uit mijn onderzoek blijkt dat 
die grappen ervoor zorgden dat mensen zich 
minder somber voelden, minder gestrest, 
bezorgd en verveeld.” 
Bovendien, zegt Strick, is humor bij uitstek een 
sociale activiteit.  

Beeld Sjoerd van Leeuwen 
 



 

“Doordat er grappen worden gemaakt over wat 
ons overkomt, vindt er een vorm van onderlinge 
afstemming plaats.  
Wat vinden we hiervan? Waar kunnen we met 
z’n allen om lachen? Het heeft een 
ordenend effect.” 
Maar investeer zeker ook in echt sociaal contact, 
zegt hoogleraar sociale psychologie Paul van 
Lange van de Vrije Universiteit. “Vitamine S, 
noem ik het. Je hebt de mensen uit je nabije 
omgeving nu meer nodig dan ooit tevoren. Uit 
onderzoek weten we dat één-op-één-contacten 
een grote rol spelen in ons welzijn. Ga daar met 
die mensen uit je nabije omgeving mee aan de 
slag. Dat kan prima zonder de coronaregels te 
overtreden. Ga met een vriend op het terras 
zitten, maak een belafspraak. Of nog beter: ga 
wandelen. Als je wandelt hoef je elkaar niet aan 
te kijken, waardoor je geneigd bent om veel meer 
met elkaar te delen. 

”Lees ook:   
Lessen van kloosterlingen en kluizenaren:  
‘In afzondering leven, als dat het allerergste 
is’ 
Hoe doe je dat, minder naar buiten gaan, en 
anderen weinig kunnen zien? Hoe leef je goed 
alleen en wat kun je doen om het leven met 
anderen in een kleine ruimte beter aan te 
kunnen? Deze zuster, monnik en kluizenaar 
delen hun lessen over zelfquarantaine. 
Dit is de invloed van corona op onze mentale 
gezondheid 
Wat doet de coronacrisis met onze mentale 
gezondheid, en welke invloed hebben we daar 
zelf op? Twee deskundigen vertellen erover, en 
geven tips.    BRON: Trouw oktober 2020 

                        
 
 
 

PraatHuis  
Helaas is er nu een droevige mededeling. Door de sterk toenemende 
dreiging van een besmetting door het Corona-virus gaat het PraatHuis 
tijdelijk dicht. We wachten tot de regering weer aangeeft dat het veiliger is 
geworden en dan gaan we snel als mogelijk is weer open. Tot die tijd blijft 
het Team bezig met de voorbereidingen en zodra het weer kan krijgen 
jullie van ons bericht. Als je zelf op de hoogte wilt blijven, kijk dan 
regelmatig op onze website www.gildezoetermeer.nl. 
 
We hebben in september op jullie zitten wachten: 2 lange middagen. Er was een tegenvallende 
opkomst. We vroegen ons af: Waarom? We hadden genoeg maatregelen getroffen. We willen 
alleen maar heel graag met jullie praten. Er waren wel Nederlandstaligen gekomen, maar het 
PraatHuis is er juist speciaal voor jullie! 
Is er een speciale reden waarom jullie thuisblijven? Doen we soms iets niet goed? Willen jullie 
dat we het anders gaan/moeten doen? We zouden daarom graag van jullie willen weten 
waarom jullie het PraatHuis nog niet bezocht hebben. We willen dat doen met behulp van een 
enquête, een lijstje met mogelijkheden om makkelijker te kiezen.  
Was de reden: 
a - Ik durf vanwege het Corona-virus (nog) niet te komen; 
b - Ik was op vakantie; 
c - Ik vind het niet gezellig meer; 
d - Ik was ziek/besmet; 
e - Ik wil praten over andere thema’s. 
 
We zouden graag zien dat jullie ons eenvoudig een korte email sturen.  
Bijvoorbeeld: mijn reden is a of b, c, d, e of een combinatie hiervan.   
Ons emailadres is nog steeds: praathuis@gildezoetermeer.nl. 
 
Blijft allen gezond en we hopen jullie spoedig weer te kunnen ontmoeten. 
Namens het Team PraatHuis,  
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees.  

Stelt u prijs om vooraf een uitnodiging met 

themavermelding voor de PraatHuis middag per 

email te ontvangen? 

Meld dit dan per email bij Cees van Gein: 

praathuis@gildezoetermeer.nl 

https://www.trouw.nl/nieuws/lessen-van-kloosterlingen-en-kluizenaren-in-afzondering-leven-als-dat-het-allerergste-is~b18744a3/
https://www.trouw.nl/nieuws/lessen-van-kloosterlingen-en-kluizenaren-in-afzondering-leven-als-dat-het-allerergste-is~b18744a3/
https://www.trouw.nl/nieuws/dit-is-de-invloed-van-corona-op-onze-mentale-gezondheid~b7195557/
https://www.trouw.nl/nieuws/dit-is-de-invloed-van-corona-op-onze-mentale-gezondheid~b7195557/
http://www.gildezoetermeer.nl/
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De Taalmaatjes aan het woord: 

Dank voor de toezending van de Nieuwsbrief van GSS. 
Ook ik zoek naar alternatieven om het contact met mijn taalmaatje in stand te houden. 
We spreken elkaar geregeld via IMO (een soort Skype), ik maak oefeningen die ik naar 
haar verstuur via Telegram (een soort WhatsApp maar dan veiliger) en aankomende 
week leggen we Google Meet uitgebreid op de testbank.  
In de Nieuwsbrief las ik bij "Tips voor online taalcoaching" over Extranet. Ik had daar 
nog nooit van gehoord en ook de genoemde SpreekTaal-modules, SpreekTaal-boekjes, 
taalriedels en Spreektaal1 en 2 zeggen me helemaal niets. Op de site blijkt dat je een 
gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt en dat ik die kan aanvragen bij de 
aangesloten organisatie. Bij deze aan jullie dit verzoek: kunnen jullie voor mij de 
toegang regelen zodat ik daar eens rond kan kijken en eventueel kan downloaden?                                                                
Bij voorbaat mijn dank, ik hoor het graag. 
Ik vind het trouwens onhandig dat links naar websites niet zijn onderstreept in de tekst 
van de Nieuwsbrief. Ik kwam er eigenlijk bij toeval achter dat er links in de tekst verstopt 
zitten.            DvS 
Uiteraard hebben we dit meteen opgelost en DvS geïnformeerd. 
Voortaan kunnen alle Taalbegeleiders, als ze willen, gebruik maken van deze 
mogelijkheid. 

Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV    

Wachtwoord      :  SamenSpraak2020  

Via de website Het begint met Taal  wijst het zich vanzelf. 
www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
    
Na een moeizame taalmaatje-jaar vanwege Corona, zijn mijn Bulgaarse Taalmaatje en 
ik gestopt. Niet alleen vanwege Covid-19, maar ook omdat ze hoogzwanger is. 
De toekomst lijkt met een mogelijkerwijs 2e golf onzeker en gezien mijn leeftijd heb ik 
besloten te stoppen met Taalmaatje. 
Ik heb dit ruim 10 jaar gedaan met alle plezier en ben daarbij altijd gesteund door Lies 
Hoogland, die ik daarvoor zeer hartelijk bedank. 
Het ga jullie goed, zeker in deze Corona-tijd.       DH 
 
Dat we niet uitsluitend positieve reacties krijgen bewijst onderstaand uittreksel van een 
reactie: 
Dank voor de nieuwsbrief. Ik ben aangesloten omdat ik taalmaatje ben. 
…….. Ik vind de brief lastig leesbaar. Zoveel informatie in diverse lettertypes, kleuren, 
foto’s, cartoons, quotes. En dat allemaal in meer of mindere mate leesbaar. 
…….. De toegankelijkheid van de informatie is niet op orde. Iemand met een visuele 
beperking kan deze brief niet lezen. 
…….. De vorige en de huidige nieuwsbrief bevatten beeldspraak. In de vorige 
nieuwsbrief stond bijv. “geestrijk vocht”. Sowieso een wat ouderwetse uitdrukking. 
…….. Dus, ja, ik ontvang m graag, maar lees m niet graag.   LvG 
Uiteraard hebben we op deze reactie inhoudelijk gereageerd. 
 
 
 

http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/


 

   Nieuws   Informatie   Tips 
 

In onze vorige EXTRA Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds actueel 

zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden. 

Adviezen: www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 

Meer informatie is te vinden op: rijksoverheid.nl/coronavirus 

Kabinet start campagne om elkaar te helpen tijdens corona

Premier Mark Rutte en minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge in 
Den Bosch het startsein gegeven 
voor een campagne die mensen 
aanspoort elkaar aandacht te geven 
en stil te staan bij het verdriet dat het 
coronavirus heeft veroorzaakt.  
Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', 
worden mensen opgeroepen elkaar door 
de tweede golf heen te slepen. 

Rutte en De Jonge namen in Den Bosch 
het voortouw, waar ze spraken met tien 
Brabanders die corona tijdens de eerste 
golf van dichtbij hebben meegemaakt.  
De premier wilde aanvankelijk een 
nationale dag van bezinning organiseren 
om stil te staan bij de invloed die het virus 
op de samenleving heeft gehad.  
Nu blijkt dat de epidemie nog niet voorbij 
is, wil het kabinet ook aandacht voor 
problemen die in de tweede golf alleen 
maar groter worden, zoals eenzaamheid 
en werkloosheid. 

Renske de Kleijn uit Herpen is een van de 
mensen die met Rutte en De Jonge sprak. 
Haar vader kreeg corona en belandde op 
de ic.  
"Het kwam goed, maar het was wel heftig. 
Ook voor mijn twee kleine kinderen."  

Ze vindt het belangrijk om te delen wat de 
epidemie doet met jonge kinderen en hun 
(groot)ouders, maar ook hoe je elkaar kunt 
helpen.  
"Nu we in de tweede golf zitten wordt de 
maatschappelijke teneur negatiever.  
Ik vind het mooi om aandacht te besteden 
aan positieve initiatieven." 

Het kabinet wil dat acties op lokaal niveau 
van de grond komen.  
Op de website www.aandachtvoorelkaar.nl 
worden de komende maanden initiatieven 
verzameld.  
 
Een aantal acties, zoals een 
theatervoorstelling voor ouderen in 
Gelderland en een bloemlegging bij 
herdenkingsplekken voor 
coronaslachtoffers in Overijssel staat al op 
de site. Volgens een woordvoerder van de 
overheid moeten de voorbeelden lokale 
partijen en burgers "inspireren" om zelf iets 
op te zetten.

 

 

 

http://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

  
 

In deze rubriek tippen we jullie over leuke uitstapjes welke u kunt ondernemen 
met uw Taalmaatje. 

Stamtafel voor Zoetermeerders in het Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor iedere laatste zondag van de maand organiseert de Zoetermeerse bibliotheek in 
het Forumcafé van 14.30 tot 15.30 uur de Stamtafel. De Stamtafel is een 
laagdrempelige ontmoetingsplek in het Forum, van Zoetermeerders door 
Zoetermeerders. Heb jij een boek geschreven en of ben je helemaal gepassioneerd 
over jouw hobby, (vrijwilligers)werk of totaal iets anders? Kom daarover vertellen 
/presenteren aan de Stamtafel. Opgave hiervoor is heel simpel, stuur een mail naar 
sjemoeel.brauckman@bibliotheek-zoetermeer.nl en een medewerker van het Forum 
neemt zo snel mogelijk contact met jou op. 
 

“Het Begint met Taal” 

Corona houdt Nederland in de ban. Welke tips hebben wij als “Het Begint met Taal”  
voor vrijwilligers en deelnemers? Je leest het hier. 

Tips voor vrijwilligers 
Ben je 1-op-1 taalcoach of coach je een groep? Wij raden aan: 

 Vind op de website van het RIVM de laatste stand van aanbevelingen en 
maatregelen om in acht te nemen. 

 Overweeg je digitale alternatieven voor je taalactiviteiten? Lees hieronder meer over 
handige tools. Houd wel rekening met de digi-vaardigheid van je taalmaatje(s). 

Alle Taalbegeleiders kunnen, als ze willen, gebruik maken van de mogelijkheden 
van het EXTRANET van “Het begint met Taal” 

Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV    

Wachtwoord      :  SamenSpraak2020  

Via de website Het begint met Taal  wijst het zich vanzelf. 
www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84772184&_hsenc=p2ANqtz-8KpS8tpu16ioHKQ60eAiFll-qEwDLI_hVPrkK_Y3B8VlPNdsdVDPFY4HLHg7ZOCVs7Sf0hJKJ6u6rkSM3N7ZaAuRMFW98TZe1TmgrQU_uDABlUZ1U&_hsmi=84772184
http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/


 

 Laat je deelnemer(s) eventueel zelf oefenen. Verwijs ze naar de sites die onder kopje 
‘extra oefen materiaal voor nieuwkomers’ staat (op deze pagina). Leg goed uit hoe 
deze sites gebruikt moeten worden. 

 Onderhoud het contact met je taalmaatje(s) door korte telefoontjes en What’s-App-
berichtjes om hun sociaal isolement niet te vergroten. 

Tips voor online Taalcoaching: 

 Via extranet kun je alle online SpreekTaal modules downloaden. Kies een thema 
van Spreektaal die aansluit bij de interesse van je maatje(s). Achterin het Spreektaal 
boekje vind je de begeleidershandleiding. In plaats van het afspelen van de 
audiofragmenten leest de taalcoach de zinnen hardop voor. Laat je maatje luisteren, 
oefen met elkaar de zinnen en probeer gesprekken te voeren. Geef aan welke 
luisteroefeningen van SpreekTaal, zoals taalriedels, ze kunnen beluisteren 
op SpreekTaal 1 of SpreekTaal 2. 

 De StartKrant! biedt een aantal gratis leesboeken en verschillende StartKranten. 
De StartKrant! kun je tijdens de online taalcoaching gebruiken, doordat je met elkaar 
afspreekt beide een artikel te lezen. Vraag je maatje waar het artikel over gaat en 
vraag welke woorden hij of zij moeilijk vindt uit. Praat met elkaar over het onderwerp. 

 Speciale oefentips voor jou en je beginnende deelnemer op niveau A0-A1 vind je bij 
Taal Doet Meer. Lees op de website van Taal Doet Meer hoe je de oefentips kunt 
inzetten tijdens de online taalcoaching. 

 Op afstand.vernieuwenderswijs.nl vind je tips over afstandsleren, het lesgeven op 
afstand aan groepen. Vertaal de ‘onderwijs’tips hierbij naar jouw coach-situatie, je 
bent immers geen docent. 

Extra oefenmateriaal voor nieuwkomers: 

 Op DigLin is een digitale alfabetiseringsmethode voor anderstalige jongeren en 
volwassenen. Geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en 
korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid. 

 Je vindt handige oefeningen op verschillende niveaus op NT2-Taalmenu. 
 Bekijk televisieprogramma’s op Net in Nederland (met Arabische, Engelse en 

Nederlandse ondertiteling). 
 Vind een overzicht van alle naslagwerken en oefenstof op de site van de Onze Taal. 
 Bekijk de filmpjes van het Online Taalhuis van Biblionet Groningen. 
 Volg het De Schoor Klare Taal Corona Journaal uit met taal tips. 
 Duolingo is een app waarop je spelenderwijs de taal kunt oefenen. Er komen 

verschillende onderwerpen aan bod en je ontwikkeling wordt bijgehouden. Tip: je 
kunt accounts aan elkaar koppelen zodat je elkaars voortgang kunt bekijken. 

 Quizlet is een programma waarmee je online woordenschat kunt oefenen. Je kunt 
zelf een woordenlijst maken, die je kunt delen met deelnemers. De deelnemers 
kunnen er verschillende spelletjes mee doen om de woorden te leren. 

 De website Oefenen.nl, de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en 
internet. 

 

 

https://www.hetbegintmettaal.nl/extranet/coordinatoren/
https://www.hetbegintmettaal.nl/extranet/coordinatoren/#Download
https://www.hetbegintmettaal.nl/portfolio-items/spreektaal-1/
https://www.hetbegintmettaal.nl/portfolio-items/spreektaal-2/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona
https://www.taaldoetmeer.nl/2020/05/04/taalcoaching-voor-taalniveaus-a0-a1/
https://afstand.vernieuwenderwijs.nl/
https://open.diglinplus.nl/
https://nt2taalmenu.nl/
https://www.netinnederland.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/nederlands-als-tweede-taal
https://www.youtube.com/channel/UC9CbfPhnXKFpqvaYbS5Z92Q
https://www.youtube.com/channel/UCX7mtXKCT9MzZKpnPIYuVaA
https://nl-nl.duolingo.com/
https://quizlet.com/nl
http://www.oefenen.nl/


 

JobHulpMaatjes gaan migranten helpen met iWIN 
Zoetermeerse JobHulpMaatjes volgden een extra training. Ze leerden hoe ze nieuwe 
Nederlanders kunnen begeleiden in hun zoektocht naar werk. ‘We hopen dit najaar te starten 
met de eerste iWIN-JobGroup die alleen voor migranten is. Als je na lange procedures dan naar 
werk kunt gaan zoeken, is hulp daarbij hard nodig’, aldus de maatjes. 
JobHulpMaatje Peter vertelt: ‘We 
organiseren nu drie jaar JobGroups in 
Zoetermeer. Na het draaien van een 
JobGroup met ‘Nederlandse’ 
werkzoekenden èn statushouders, 
bleek dat zij de JobGroup niet goed 
konden volgen. Er is een taalbarrière, 
een andere achtergrond en ze kennen de 
Nederlandse arbeidsmarkt onvoldoende. 
Ook mensen die hier naartoe zijn 
verhuisd willen we zo goed mogelijk 
begeleiden naar werk, vrijwilligerswerk of 
een opleiding.’ 
iWIN - JobGroup voor migranten  
Speciaal voor migranten is een aangepast hand- en werkboek samengesteld: iWIN –‘IK Werk in 
Nederland’. Deze aanpak biedt extra stappen en extra tijd in vergelijking met een gewone JobGroup. 
De maatjes vinden het geweldig dat er 28 maatjes opgeleid zijn om in heel Nederland mee aan de 
slag te gaan. Naast Zoetermeer start deze JobGroup binnenkort ook in Gouda, Zwolle, Amersfoort, 
Zeewolde en Rhenen. 
Leer werk zoeken 
Het doel van de JobGroup ‘IK Werk in Nederland’ is niet het leren solliciteren. Wel leer je hoe je jezelf 
kunt presenteren en hoe de Nederlandse werkvloer werkt: Hoe ga je met collega’s om, hoe stel je 
jezelf voor en hoe gedraag je je. Ook maak je kennis met LinkedIn en sociale media. In Zoetermeer 
zijn meer initiatieven gericht op migranten en JobHulpMaatje is met deze specifieke insteek daarop 
een aanvulling. 
Start 17 november 
De JobGroup Ik werk in Nederland start op dinsdag 17 november in Zoetermeer. De training is gratis 
en duurt vijf weken. Er zijn tien bijeenkomsten in het Forum (Stadhuis). Heb je interesse? Meld je aan. 
Stuur een mail naar info@jhm-zoetermeer.nl of schrijf je in via de website  
https://jhm-zoetermeer.nl 
Thema’s iWIN 
De bijeenkomsten worden gegeven aan de hand van de volgende thema’s: 
Stap 1: Wie zijn wij?  Stap 2: Wie ben ik?  Stap 3: Wat heb ik geleerd? 
Stap 4: Waar sta ik nu?  Stap 5: Wat wil ik?  Stap 6: Wat kan ik? 
Stap 7: Hoe zoek ik?  Stap 8: Hoe vertel ik iets? Stap 9: Dit ben ik en dit kan ik! 
Stap 10: Hier ben ik!   
Iedere stap heeft een vaste opbouw: 
Welkom en leerdoel: In elke bijeenkomst starten we met uitleg over de stappen en het doel. Een 
bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. 
Huiswerk bespreken: Door het maken van een opdrachten bereid jij je goed voor op de bijeenkomst. 
Groepsgesprek: Tijdens de bijeenkomst ga je samen met andere werkzoekenden aan de slag. Dit 
gaat op een ontspannen manier, maar dat betekent niet dat jij niets doet op een bijeenkomst. Je leert 
goed naar jezelf kijken, maar helpt ook anderen. 
Verdieping: Bij de Verdieping maken we een opdracht die past bij de stap die we nemen. 
Huiswerk: Om thuis nog na te denken over de bijeenkomst, krijg je een opdracht mee. Soms maken 
we die in de bijeenkomst, maar het kan ook zijn dat je dit thuis moet doen. 
Wat hebben we geleerd: We kijken terug op deze bijeenkomst, wat hebben we geleerd. 
Napraten: We willen je nog helpen bij vragen. 
Inlichtingen: Flip Bakker, coördinator JHM-Zoetermeer (06 2468 9649)    Bron: Streekblad oktober 2020 
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Tot slot enkele gedichten en  

‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

  
    

 
 

 

Corona 
Virus dat je bent 

wat niemand kent. 
Er is een tijd van komen 

en er is een tijd van gaan. 
Want ik geef mijn hand 
niet meer aan de jouwe. 

Ik geef mijn hoest 
niet meer aan jou. 

Ik neem ontsmettingszeep 
dat jij als virus niet weet. 

Ik neem de afstand 
waarmee jij ons niet hebt in jouw 

greep. 
Met mijn hand blijf ik uit mijn 

gezicht, 
zo help ik je lelijke hoest om zeep. 

Wij krijgen je klein, 
wij doen jou pijn, 

lelijk virus dat je bent! 
Door de maatregelen die er zijn, 

krijg jij ons niet zomaar klein. 
 
 


