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Voorwoord 

Terugblikkend op 2021 springt ook weer de impact van het tweede eerste jaar van de Corona (COVID-

19) pandemie in het oog. Gebleken is dat ook onder deze moeilijke omstandigheden Gilde 

Zoetermeer (verder het Gilde genoemd) op veel fronten actief bleef.  

 

De beperkende maatregelen vanuit de overheid hebben in meer of mindere mate hun uitwerking op 

alle activiteiten van het Gilde gehad. Belangrijke delen van het jaar zijn van overheidswege de meeste 

fysieke samenkomst activiteiten stilgelegd. Vooral gilde SamenSpraak, het PraatHuis (onderdeel van 

gilde SamenSpraak), gilde Stadsgidsen, gilde Power en de Informatiebalie in het Stadhuis Forum 

werden hierdoor getroffen.  

Veel activiteiten werden met behulp van digitale middelen (telefoon, mail en Zoom) zoveel mogelijk 

voortgezet en zelfs uitgebreid. Dit gold met name voor de bestuurlijke activiteiten, gilde SamenSpraak 

en vooral gilde SamenSterker. 

  

Gilde SamenSpraak is veruit het grootste van de zes gilden. Ook in 2021 bleef het werven van 

taalbegeleiders en het koppelen aan anderstaligen prioriteit.  

In de rustigere periodes is door het team van gilde SamenSpraak intensief gewerkt om het adressen 

bestand, conform AVG, op te schonen. Gilde SamenSterker heeft hierbij ondersteuning verleend. 

Zie verslag gilde SamenSpraak verderop. 

 

Gilde Stadsgidsen is inmiddels een vertrouwd beeld in de meer historische delen van Zoetermeer. 

Maar ook in de landelijke omgeving worden diverse activiteiten ondernomen lopend of per fiets, koets 

of boot. Met uitzondering van enkele goed bezochte  ‘Corona-proof’ wandel- en fietstochten hebben 

de activiteiten gedurende 2021 vrijwel geheel stilgelegen.  

Zie verslag gilde Stadsgidsen verderop. 

 

Ondanks de beperkingen draaide gilde Klussendienst een goed jaar met zelfs weer een beetje groei 

ten opzichte van 2020. Zie verslag gilde Klussendienst verderop. 

 

In 2019 is gestart met de workshops van gilde Power, dat zich met name richt op reflectieve training 

van (interne en externe) 55+ vrijwilligers in Zoetermeer. Het ‘Power concept’ is een trainingsmodel 

van de landelijk organisatie Gilde Nederland.  
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Hoewel gilde Power in 2020 enthousiast begonnen is, werd begin maart al snel duidelijk dat de 

Corona-beperkingen fysieke samenkomsten in 2021 onmogelijk zouden maken.   

Een nieuwe planning voor 2022 is in voorbereiding. Zie verslag gilde Power verderop. 

 

In 2021 heeft gilde SamenSterker een verdere vlucht gemaakt. Onverwacht veel vrijwilligers uit 

diverse vrijwilligersorganisaties, hebben deelgenomen aan de cursussen Teamdesk en Wordpress.  

Het gebruik van Zoom, als communicatie platform, blijkt voor deze cursussen uitstekend te 

functioneren en zal in 2022 worden voortgezet. Zie verslag gilde SamenSterker verderop. 
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Bestuurlijk 

 

In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in statutaire samenstelling van het bestuur.  

 

Het meerjarig beleidsplan (2020-2022) is gedurende een uitgebreide team-dag van het Bestuur en 

Gilde-coördinatoren nogmaals kritisch beoordeeld en zonder amenderingen geaccordeerd.  

 

De toegenomen eisen vanuit de nieuwe WBTR zijn intensief gecontroleerd en leverden geen 

noodzakelijk wijzigingen op voor de Statuten, het Huishoudelijke Reglement en/of de  Beleidsplannen. 

In dit kader is besloten dat alle bestuursleden en Gilde coördinatoren ook VoG-gecertificeerd moeten 

zijn.  

 

Alle documenten en informatie zijn op de website gepubliceerd.  

Zie voor meer informatie: https://gildezoetermeer.nl/welkom-bij-gilde-zoetermeer/  

 

 

Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties 

Met Piëzo blijft een goede samenwerking duurzaam. Met Piëzo delen gilde SamenSpraak, gilde 

Klussendienst en gilde Stadstuiniers volop activiteiten en vrijwilligers. 

Binnen de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning en de Stuurgroep Digi-Taalhuis worden vanuit het 

Gilde bestuur en gilde SamenSpraak actieve bijdrages geleverd. 

 

Doordat het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) het gilde Stadsgidsen als 

‘buitendienst’ van het HGOS heeft geadopteerd, is samenwerking met  het HGOS in 2021 voortgezet.  

 

De activiteiten van gilde SamenSterker zijn, naast eigen gildevrijwilligers, ook gericht op alle andere 

vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. In 2021, het tweede jaar van gilde SamenSterker, hebben 

verschillende vrijwilligers van Zoetermeerse organisaties aan de cursussen deelgenomen.  

 

Het Gilde heeft de DBflex-licentie (Teamdesk RBS systeem) overgenomen van de heer Jense en kan 

dit tegen kostprijs beschikbaar stellen aan vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. Op dit moment 

maken vijf vrijwilligersorganisaties hiervan gebruik. Daarnaast is het teamdesk RBS ook voor de 

https://gildezoetermeer.nl/welkom-bij-gilde-zoetermeer/
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Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning ontwikkeld en onder een separaat toegekende subsidie in 2022 

uitgerold. 

 

Vrijwilligerswaardering, een Corona feestje 

Ook in 2021 hebben veel vrijwilligers zich weer belangeloos ingezet voor een sociaal Zoetermeer en 

het Gilde vond het belangrijk om hen ook dit jaar weer een blijk van waardering te geven.  

Net als in voorgaande jaren wilde het Gilde een gezellige bijeenkomst organiseren om al haar 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  

De organisatie daarvan was al vergevorderd en de wethouder Ingeborg ter Laak had toegezegd een 

bijdrage te leveren.  

Als gevolg van COVID-19 bleek echter in oktober geen veilig Corona-scenario te realiseren voor een 

samenkomst met een verwacht aantal van 80 tot 120 vrijwilligers van de diverse gilden. 

Naast en tegelijkertijd met de vrijwilligerswaardering van Zoetermeer-voor-Elkaar (de sport drinkfles) 

is in een Gildeberaad besloten om dit jaar aan de 55 gildevrijwilligers (exclusief de taalbegeleiders)  

een Gilde paraplu cadeau te geven.  

Hoewel de kleine geschenkjes met zeer veel waardering werd ontvangen, hoopt het Gilde in 2022 

weer een gezellige samenkomst  met vrijwilligers te kunnen organiseren. Het Gilde hoopt dat de 

wethouders Ingeborg ter Laak en Jan Idema ook dan, afhankelijk van de Gemeenteraadsverkiezingen 

in maart, in de gelegenheid zullen zijn om daarbij aanwezig te zijn. 

 

Financieel 

Mede door de verlaagde activiteit in fysieke vergaderingen (=vervangen door Zoom), is de financiële 

exploitatie van 2021 met een bescheiden positief saldo afgesloten.  

 

In overleg met de gemeente Zoetermeer is het subsidiebudget van 2021 voor gilde Power als geheel 

doorgeschoven naar 2022. Dit is in de subsidieaanvraag voor 2022 meegenomen.  

 

Daar het subsidietraject van het Oranje Fonds voor de Stadsgidsen in 2019 is beëindigd, is een 

accountantsverklaring niet meer noodzakelijk. 

 

Daarom is dit jaar is gekozen voor een kascontrole door twee personen die geen relatie met het Gilde 

hebben. 
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Naast de voorzitter en de penningmeester van het Gilde, bestond de kascommissie uit: 

• mevrouw Coby Bosker-Ulrichs, gepensioneerd en gecertificeerd bewindvoerder bij de 

schuldhulpverlening. 

• de heer Adri Bergman, gepensioneerd, voormalig financieel directeur bij ING in Amsterdam. 

 

Tot slot 

Hoewel het een enerverend jaar was, kijkt het Gilde met tevredenheid terug op 2021, waarin de koers 

voor 2022 is gezet met het  motto: ‘Het Gilde blijft ondernemend en sociaal‘. 

  

Namens het bestuur: Jan van de Graaf, voorzitter,  

                                     Klaas Veldkamp, penningmeester 

maart 2022 
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Het Gilde: delen van kennis, kunde en ervaring 

Gildevrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen door het delen van kennis, kunde en ervaring en 

zetten zich belangeloos in voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage 

aan het sociaal kapitaal in Zoetermeer door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen 

hun sociale omgeving of de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en de 

lokale geschiedenis.  

 

Externe Missie: voor de Zoetermeerse samenleving 

Het Gilde behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de zelfstandige Zoetermeerse 

gilden en draagt daarbij het imago van de gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, 

kunde en ervaring door vrijwilligers. Zij fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, 

bindende en stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en haar vrijwilligers. 

 

Interne missie: voor de Zoetermeerse gilden 

Het Gilde ondersteunt en faciliteert de gilden in hun functioneren en ontwikkeling, stimuleert de 

samenwerking tussen de gilden en andere (vrijwilligers)organisaties en zet zich in om nieuwe gilden 

op te richten. 

 

Het Gilde bestaat uit de volgende gilden: 

• gilde SamenSpraak met het PraatHuis Meerzicht: 

coördinator Hennie van de Graaf 

adjunct-coördinator Gerard Wennen  

adjunct-coördinator Johan Harteveld   

PraatHuiscoördinator Cees van Gein 

• gilde Stadsgidsen: voor wandel-, fiets-, koets- en boottochten: 

coördinator Jan Henneken  

groepsvoorzitter Kees Doodeman 

• gilde Klussendienst: voor kleine klusjes in en om het huis: 

coördinator Nel Jense 

• gilde Power:  coördinator: vacature 

• gilde SamenSterker:  coördinator Ton Jense 
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Bestuur van het Gilde 

 

Het bestuur houdt maandelijks met de coördinatoren van de Gilden een Gildeberaad.  

De voorbereiding van het Gildeberaad vindt plaats in de maandelijkse bestuursvergadering.  

 

Het bestuur bestaat uit:  

• voorzitter: Jan van de Graaf 

• secretaris: Frank Twiss 

• penningmeester: Klaas Veldkamp 

• algemeen bestuurslid/technische ondersteuning: Clemens Straathof 

• algemeen bestuurslid Communicatie: Janny Vinke 

 

Nadere informatie over het Gilde is te vinden op onderstaande websites: 

https://gildezoetermeer.nl/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-power/ 

https://gildezoetermeer.nl/samensterker/ 

  

https://gildezoetermeer.nl/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-power/
https://gildezoetermeer.nl/samensterker/


 
 

Jaarverslag 2021 Stichting Gilde Zoetermeer, versie 0.2, p.9 

Gilde SamenSpraak 2021 

 

Ook het Jaarverslag van 2021 staat voor een groot deel in het teken van de beperkingen van de 

Covid-19 pandemie. Met name de wisselende omstandigheden zorgden voor onzekerheid. 

Geplande activiteiten moesten, dikwijls op het laatste moment, afgezegd worden. Vergaderingen, 

team overleggen, die  gewoonlijk in het Forum plaatsvinden stopten vanwege sluiting van het Forum 

en later vanwege beperkingen in toegestane groepsgrootte. Reguliere PraatHuis bijeenkomsten in 

“onze ruimte aan het Uiterwaard” konden niet doorgaan en last but not least veel Taalmaatjes koppels 

stopten, meestal tijdelijk, met bij elkaar komen. 

Toch hebben we ons niet uit het veld laten slaan en hebben we manieren gevonden om door te gaan!  

Vergaderingen in het kader van Gilde Zoetermeer, evenals teamvergaderingen van Gilde 

SamenSpraak hebben we  grotendeels met behulp van Zoom voortgezet. In de zomerperiode hebben 

we meerdere keren vergaderd buiten in de Hof van Seghwaert of overleggen in klein verband bij een 

van de teamleden thuis. 

Mede dankzij het goed functioneren van het RBS (Relatie Beheer Systeem) gingen de administratieve 

werkzaamheden, het maken van nieuwe koppelingen, uitsturen van berichten, registreren van 

intakegesprekken etc. van huis uit door! 

In ons administratiesysteem (RBS) hebben we goede markering aangebracht van actieve, tijdelijk 

gestopte, gestopte taalbegeleiders, evenals de groep anderstaligen. Zo hebben we en kunnen we op 

de voor hen  geschikte momenten weer contact maken met onze vrijwilligers, als omstandigheden 

verbeteren. Daarvoor is in het team een duidelijke taakverdeling gemaakt. 

Een overzicht van 2021 in getallen (eind-december) 

Taalbegeleiders   Anderstaligen  

Alle gekoppelde taalbegeleiders 104  Alle gekoppelde anderstaligen 123 

Nieuwe aanmeldingen/intakes 15  Intakegesprekken anderstaligen 47 

Uitgeschreven taalbegeleiders 16  Gestopte anderstaligen (afgerond) 30 

Tijdelijk gestopt i.v.m. corona              13    

Nieuwe koppelingen 2021         44  Nieuwe koppelingen 2021 44 

Te koppelen taalbegeleiders 22  Nog te koppelen anderstaligen  61 

Totaal beschikbaar   155  Totale behoefte anderstaligen 184 
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In 2021 zijn er maandelijks Nieuwsbrieven verschenen, waarin we regelmatig verhalen uit de praktijk 

van taalmaatjes deelden en praktische tips gaven hoe elkaar op o.a. een digitale manier te blijven 

ontmoeten. De Nieuwsbrieven zijn op de website van Gilde Zoetermeer terug te vinden. 

(www.gildezoetermeer.nl/samenspraak) 

In het voorjaar van 2021 heeft het team van het PraatHuis  het idee opgevat speciaal voor taalmaatjes 

en bezoekers van het PraatHuis Taalwandelingen te gaan ontwikkelen om elkaar op een veilige 

manier buiten te ontmoeten. Een viertal Taalwandelingen zijn gemaakt, gelopen, op een 

professionele manier uitgewerkt en gedrukt. Naast de route, in gemakkelijke taal voor anderstaligen , 

ondersteund met foto’s staan er ook vragen  over bezienswaardigheden, onderweg door Zoetermeer, 

om samen te bespreken. 

Gaandeweg zijn vele wandelingen gemaakt, ook door Zoetermeerders, die via het Streekblad of het 

AD van deze activiteit hoorden. In samenwerking met Gilde Stadsgidsen en de bibliotheek is er een 

interessante groepswandeling in en om de Dorpsstraat gemaakt, waarin de historie centraal stond, 

afgesloten met koffie en het boekje De Wandeling in eenvoudige taal. Een andere activiteit 

georganiseerd door de PraatHuis groep is de Perenplukmiddag in de Hof van Seghwaert, waarbij een 

interessante voordracht is gegeven over fruit in Oosterse landen en natuurlijk peren geplukt werden!  

De Digi-Taalhuis overleggen zijn in 2021 voortvarend opgepakt met de nieuwe Digi-Taalhuis 

coördinator. Gilde SamenSpraak participeert zowel in het Netwerkoverleg als in de Stuurgroep van 

het Digi-Taalhuis. Vanuit deze positie is er deelgenomen aan de Audit van het Digi-Taalhuis 

Zoetermeer in oktober 2021 door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Het 

verslag Zicht op Ontwikkeling is in december 2021 besproken. 

In het najaar van 2021 kwam er vanuit de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning het aanbod van de 

cursus Werven en Behouden. Coördinator en Adj. Coördinator volgen deze, op dit moment nog 

lopende, cursus. 

De contacten met Stichting JobHulpmaatje hebben in 2021 o.a. geleid tot succesvolle  deelname van 

enkele teamleden van SamenSpraak aan het traject ”Op zoek naar een betaalde baan”.  

In oktober 2021 hebben we alsnog de eerder geplande Teambuildings dag met het thema “Omgaan 

met veranderingen” onder leiding van trainster Barbara Somers gehouden. Voor ons persoonlijk en 

als team een leerzame ervaring.  

http://www.gildezoetermeer.nl/samenspraak
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In augustus hebben we voor Taalbegeleiders  van SamenSpraak  en voor andere  betrokken 

vrijwilligers de workshop “Culturele bewustwording” georganiseerd in samenwerking met de 

organisatie “Het begint met taal” in Utrecht. Vanwege de grote belangstelling wordt er in 2022 samen 

met het Digi-Taalhuis zowel een herhaling als een vervolg op deze workshop  georganiseerd. 

Ook zijn we actief geweest in een werkgroep die Vrouwendag 2021 georganiseerd hebben. Veel van 

door ons aangedragen ideeën zijn verwezenlijkt. In de herfst heeft dezelfde werkgroep de organisatie 

voor Vrouwendag 2022 weer opgestart. Ook hier is onze inbreng van essentieel belang. 

Vanuit het Digi-Taalhuis is er een signaal gekomen dat de gemeente het contact 

anderstaligen<>gemeentebestuur weer nieuw leven in wil blazen. Ook hier hebben wij constructieve 

voorstellen voor ingediend. Door corona zal dit pas in 2022 geconcretiseerd kunnen worden. 

Gedurende heel 2021 hebben we voortdurend gekeken naar de mogelijkheden om als Gilde 

SamenSpraak zo goed mogelijk het werk van onze Taalbegeleiders  te ondersteunen  en de binding 

met onze Taalmaatjes en bezoekers van het Praathuis te behouden. In overleg met bestuurslid 

communicatie zoeken we, naast onze maandelijkse  Nieuwsbrief, aanwezigheid op “Zoetermeer voor 

elkaar”, publiciteit in het Streekblad en de website van Gilde Zoetermeer naar mogelijkheden om te 

werven en behouden . We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe Taalbegeleiders, we merken dat 

Anderstaligen ons goed kunnen vinden! 

Namens gilde SamenSpraak: Hennie van de Graaf, coördinator 
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Gilde Stadsgidsen 

Ook in 2021 is de coronapandemie van invloed geweest op de activiteiten van de stadsgidsen. De 

start van het programma hebben we moeten verzetten van begin mei naar juli. Ook hebben we koets- 

en boottochten uit het programma gehaald i.v.m. de 1,5 meter maatregel.  

Het aantal inschrijvingen bij de start van het seizoen in juli liet nog te wensen over. Kennelijk was er 

nog veel schroom om deel te nemen aan groepsactiviteiten. Maar naarmate de zomer vorderde 

groeide de animo voor de wandel- en fietstochten. 

In 2021 hebben we 11 reguliere wandel- en fietstochten gehouden en laat in het seizoen ook nog één 

boottocht. In totaal hebben 91 mensen deelgenomen aan deze activiteiten. Buiten de geplande 

tochten zijn er ook nog 5 wandelingen georganiseerd met 69 deelnemers. 

Als eerbetoon aan de in 2019 overleden Jacques van Oosterom, één van de oprichters van de 

stadsgidsen, hebben we in 2021 een speciale wandeling kunnen houden. Voor de familie van 

Oosterom is er op zondag 5 september een wandeling georganiseerd.  

Eind 2021 hebben we afscheid genomen van vier stadsgidsen, waarvan twee nog wel beschikbaar 

blijven voor de stadgidsen voor bijdragen aan de nieuwsbrieven en/of tochten op verzoek. Ook 

hebben zich twee aspirant gidsen aangemeld.   

 

Namens gilde Stadsgidsen: Jan Henneken, coördinator 
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Gilde Klussendienst 

 

Het team 

In 2021 bleef de samenstelling van het team gelijk: 6 tuinklussers en 2 huisklusser. In september 

waren ze voor het eerst (bijna) allemaal bij elkaar. Het was heel gezellig en we hebben heerlijk 

samen gegeten. 

Alles went. Zelfs Corona.  

Het aantal klussen dat het Gilde Klussendienst verricht blijft stijgen. Na een kleine ‘dip’ vanwege de 

eerste lockdown in 2020, komt de teller in 2021 ruim boven het ‘normale’ niveau van 2019 uit: 309 

klussen totaal, waarvan 98 huisklussen en 211 tuinklussen: 

 

 

Die 309 klussen werden uitgevoerd bij 141 klanten. Gemiddeld dus iets meer dan 2 klussen per klant. 

Maar er zijn flinke uitschieters: Een paar klanten bestelden 8 of 9 keer een klusser. Voor iets meer 

dan de helft van de klanten in 2021 geldt, dat zij dit jaar voor het eerst gebruik maakten van onze 

diensten.  

In de wijken Meerzicht en Rokkeveen is veel vraag naar huisklussen. In Noordhove en Seghwaert 

vragen mensen vooral om een tuinklusser.  
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Ook het aantal uren groeide in 2021 naar 530 totaal, waarvan 171 uren aan huisklussen en 359 uren 

aan tuinklussen: 

 

Gemiddeld werd dit jaar 1,7 uur per klus besteed. In 2019 en 2020 was dat nog 1,6 uur.  

Met de opbrengsten van de Klussendienst ging het dus wel goed in 2021. Er werd een recordomzet 

gedraaid van € 1.645,=.  
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Kijken we naar de kosten, dan zien we wel een flinke stijging ten opzichte van eerdere jaren. Dat 

heeft alles te maken met de aanpassing van de vergoeding voor de vervoerskosten. Die steeg van 

0,19 naar 0,30 per kilometer en het feit dat klussers vrijwel altijd de auto gebruiken. Het is ook geen 

doen om al je gereedschap mee te nemen op de fiets.  

 

 

De begroting was budget neutraal, maar per saldo bleef er vorig jaar toch weer geld over. Een bedrag 

van € 765,= om precies te zijn. Kortom: We hebben een prima resultaat behaald, veel mensen blij 

gemaakt en er ontzettend veel voldoening uitgehaald. 

Namens gilde Klussendienst: Nel Jense, coördinator, en de klussers: 
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Gilde Power: Veerkracht op Leeftijd 

Power wordt in diverse gemeenten uitgerold en is inmiddels een volwaardig initiatief vanuit Power 

Nederland en Gilde Nederland in diverse gemeenten.  In dit verslag leest u over de verdere start van 

gilde Power dat als motto heeft: Veerkracht op Leeftijd in 2020. 

  

In november 2019 werd er een start gemaakt met ‘Try Out Workshops’. De serie van vijf workshops 

die in het huis van de identiteit voorkomen, werden uitgebreid behandeld aan de hand van doen, 

denken en uitvoeren van opdrachten. Door middel van de opdrachten wordt duidelijk wie u bent en 

waar uw belangstelling, interesses en hulpvraag ligt. De workshops geven u handen en voeten om 

de volgende fase in uw leven een zinvolle tijdsbesteding te geven.  

Voor de try-out hadden tien tot twaalf personen zich opgegeven om als ‘proefpersoon’ deel te nemen 

aan de eerste serie van vijf workshops.  

Voor de begeleiders van de workshops was het een uitdaging die van harte is aangegaan. 

De deelnemers waren zeer divers in leeftijd en reden van deelname. Dat maakt de workshops leuk, 

afwisselend en geeft soms een frisse kijk op alledaagse problemen waar men zoal tegenaan loopt. 

Leren van elkaar en met elkaar geeft een goed gevoel. Deelgenoot zijn of worden van iemand anders 

leven kan eenzaamheid/alleen-zijn vergemakkelijken en een gemeenschappelijke hobby kan 

opgepakt worden. Ook als men zich graag in wil zetten voor de maatschappij op vrijwilligersgebied, 

bieden de workshops nieuwe inzichten waar interesses en talenten liggen en ingezet kunnen worden. 

Kortom, de eerste stap is gezet.  

 

In 2020 is de proeverij op 10 januari geweest. Helaas was de opkomst zeer beperkt.  

In februari 2020 zou worden gestart met de eerste serie workshops. Door de opkomende Corona-

pandemie was de verwachte opkomst echter te laag om van start te gaan.  

Vanaf maart 2020 en gedurende geheel 2021 kwamen alle activiteiten van gilde Power in Zoetermeer 

stil te liggen; samenkomsten waren of niet geoorloofd door de opgelegde beperkingen, dan wel was 

er zo weinig animo voor een groepsproces, dat het organiseren daarvan weinig zinvol was.  

In samenwerking met Gilde Alphen aan den Rijn zijn nu een aantal trainers bereid gevonden om in 

Zoetermeer de Power-cursus nieuw leven in te blazen, zodra dit vanwege de Corona-pandemie weer 

mogelijk is. Daarnaast wordt gezocht naar een coördinator (M/V) voor dit gilde. 

De ongebruikte financiële middelen zijn in overleg met de gemeente Zoetermeer doorgeschoven naar  

2022 en als zodanig in de subsidieaanvraag voor 2022 meegenomen. 

 

Namens gilde Power: Jan van de Graaf  
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Gilde SamenSterker 

 

De organisatie 

Voor elke organisatie is continuïteit van belang. Dat geldt dus ook voor een 

vrijwilligersorganisatie. Om de continuïteit van de eigen organisatie te beschermen is het al 

eeuwenlang normaal om territorium, expertise, know-how. etc., af te schermen voor de 

“concurrentie”.  

Gilde SamenSterker heeft het voortouw genomen in een 

andere aanpak. We kiezen er bewust voor om kennis en 

ideeën te delen met als doel om er collectief, maar ook als 

individuele organisatie of vrijwilliger juist veel sterker van te 

worden. Voor ons begint dat met het delen van een visie. 

En die houdt in dat we ons moeten richten op de 

gemeenschappelijke belangen, waarbij we met respect 

omgaan met de zaken die ons onderscheiden. In zo’n 

klimaat gaat samenwerking uiteindelijk het beoogde 

rendement opleveren voor alle betrokken partijen. 

SamenSterker is nog relatief jong. Het Gilde werd in de zomer van 2020 opgericht.  

We zijn daardoor nog steeds in de opbouwfase. Het feit dat dit allemaal in Coronatijd 

plaatsvindt, helpt niet echt mee, maar desondanks kijken we terug op een geslaagd jaar. 

Folder  

De maand januari is vooral besteed aan het ontwerpen van onze nieuwe folder. In deze folder 

leggen we uit voor welke zaken vrijwilligers(organisaties) bij het Gilde SamenSterker terecht 
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kunnen, zoals cursussen, seminars of één-op-één hulp bij problemen.  

 

De folder is vanuit de gemeente verzonden aan alle op dat moment bij hen bekende 

vrijwilligersorganisaties. Voor wie ‘m gemist heeft is de folder hier te downloaden.  

 

Magisch Zoetermeer 

Op 7 en 9 maart had Magisch Zoetermeer een extra activiteit in de vorm van het 

rondbrengen van een borrelbox. Daarvoor moest het RBS enigszins worden aangepast.  

 

https://gildezoetermeer.nl/wp-content/uploads/2021/01/Folder-Algemeen.pdf
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En ook voor de reguliere activiteiten in december hebben we nog wat kleine aanpassingen 

in het systeem aangebracht om de inzet van vrijwilligers in goede banen te kunnen leiden. 

RBS Gilde Zoetermeer 

Aan het RBS van het Gilde Zoetermeer werd een financiële 

module toegevoegd.  

Hierdoor besparen we vanaf nu de extra kosten voor een 

boekhoudpakket en we konden een wens van de 

penningmeester meteen meenemen. Die wilde de 

gerealiseerde kosten en baten kunnen vergelijken met de 

begroting.     

Een bijkomend voordeel is dat de coördinatoren doorlopend zicht houden op de budgetten. 

Ook voor UVV Zoetermeer hebben we het RBS uitgebreid met deze financiële module.  

 

Cursus WordPress voor Redacteuren 

 

In februari 2021 hebben we de cursus WordPress voor Redacteuren 

georganiseerd voor een select gezelschap van vrijwilligers binnen het 

Gilde Zoetermeer. De oorspronkelijke basiscursus van vier lessen 

werd ingekort tot drie bijeenkomsten: 

1. De gebruikersinterface van WordPress  

2. Gebruikersrollen, berichten, pagina’s en de Gutenberg Editor 

3. Media, Hyperlinks, Widgets en Menu’s, Sliders, Teams, Forms en Events 

Het volgen van deze cursus stelde de cursisten in staat om zelf content te plaatsen op de 

website van het Gilde Zoetermeer.  
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Cursus WordPress voor Beheerders 

In maart zijn we van start gegaan de cursus WordPress voor 

Beheerders. Dat was echt een schot in de roos. Maar liefst 24 

vrijwilligers van 18 verschillende vrijwilligersorganisaties in 

Zoetermeer deden er aan mee.  

In 2x4 lessen (er was een groep op de maandagmiddag en een tweede groep op 

donderdagmiddag) leerden de cursisten de gebruikersinterface van WordPress kennen.  

En we vertelden over de eisen die je als beheerder aan je eigen website zou moeten stellen, 

de taken van een webmaster en alles over beveiliging van een WordPress website.  

 

Speciaal voor deze cursus was er voor elk van de cursisten een eigen oefenruimte 

beschikbaar om in een veilige omgeving het geleerde uit te kunnen proberen. 

Voor de cursisten leverde deze cursus veel nieuwe kennis op over en 

goed beheer van een WordPress website. Er waren ook een aantal 

cursisten die al als beheerder werkzaam waren, maar in de valuatie 

vertelden dat ze toch flink wat nieuwe informatie hadden gekregen. 

Daar doen we het voor ☺. 

Demonstratie Teamdesk     In mei hebben we voor veel van de deelnemers aan de 

cursus WordPress voor Beheerders een demonstratie 

gegeven van wat je met Teamdesk kunt doen.  

Teamdesk is anders dan WordPress, dat bedoeld is om 

informatie te delen met een zo groot mogelijke 

doelgroep. Teamdesk is geschikt als platform voor de 

interne administratie van een bedrijf, vereniging of 

stichting. Alleen mensen die daartoe zijn geautoriseerd 

kunnen de inhoud van het systeem raadplegen. En 

anders dan in WordPress is het een compleet pakket aan gereedschappen om een volledig 

proces te ondersteunen, inclusief het genereren van e-mails, facturen en brieven. Qua 

beveiliging is Teamdesk ook wat robuuster dan WordPress.   
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Deze demonstratie leidde tot een flink aantal aanmeldingen voor de (2e) cursus we die voor 

het najaar in de planning hadden gezet.  

2e editie van de cursus Teamdesk  

Na de eerste Teamdesk cursus hebben we een evaluatie gehouden. Daar zijn een paar 

leerpunten uit naar voren gekomen.  

 

 

Eén van de zaken die we hadden onderschat was, dat deelnemers aan de cursus veel meer 

tijd nodig hadden om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Door middel van 

huiswerk en een ruimte om te kunnen oefenen.  
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Dáár hebben we in de tweede editie van de cursus 

dus extra rekening mee gehouden.  

Elke cursist had een eigen Teamdesk 

oefendatabase. In totaal hebben zich 10 mensen 

aangemeld voor deze cursus, die bestond uit 10 

lessen. Na elke les werd steeds een oefenmiddag 

ingelast. Zowel de lessen als de oefenmiddagen 

werden via Zoom gedaan en duurden plm. 2 uur 

per keer. Het programma was verder wel min of 

meer hetzelfde: 

 

 

Les 1: Teamdesk in vogelvlucht: Een overzicht van de mogelijkheden 

Les 2: Tabellen, rijen en kolommen, import en export 

Les 3: Formules: Opbouw en gebruik 

Les 4: Formulieren:  Layout en gedrag 

Les 5: Views: Lijsten, rapporten, grafieken en meer 

Les 6:  Relaties tussen tabellen: 1-op-veel, veel-op-veel 

Les 7: Rollen, Gebruikers en Dashboards 

Les 8: Sjablonen, Documenten en Emailsignalering 

Les 9:  Regels: Workflow, Gegevensvalidatie, Triggers en Acties 

Les 10: Herhaling, samenvatting en evaluatie 
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Omdat de cursus minimaal 20 weken doorlooptijd vergde, hebben we alleen de eerste zeven 

lessen in 2021 gedaan. Van half december t/m eind januari was er even geen les. Dat was 

ook zo gepland. De laatste drie lessen zijn in het jaar 2022 gegeven.  

Helaas heeft een aantal cursisten de eindstreep niet 

gehaald. Dat had overigens niet zoveel met de cursus te 

maken. Problemen met de gezondheid of een drukke baan 

zorgden ervoor dat er mensen moesten afhaken. Dat is 

heel jammer, maar onvermijdelijk. Of er in 2022 een derde 

editie van deze cursus komt is op dit moment nog niet 

duidelijk, maar zeker niet uitgesloten.  

 

Namens gilde SamenSterker: Ton Jense, coördinator  


