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Nieuwsbrief mei 2022  

 

Beste lezer, 
 
Na twee en een half jaar gaat het gebeuren: 
we kunnen weer op de koffie bij de 
wethouder!  
Op donderdag 8 september is het zover. 
De bedoeling is dat 3 tot 5 koppels (begeleider 
en anderstalige) bereid zijn om de wethouder, 
onder het genot van een aangekleed kopje 
koffie of thee, inzicht geven omtrent de 
ervaringen van met name de anderstalige. 
Hoe beleeft hij/zij Zoetermeer, waar loopt hij/zij 
tegenaan (zowel positieve als negatieve 
ervaringen). Daarbij hopen we op veel 
positieve ervaringen. 
De wethouder is graag van tevoren 
geïnformeerd wie er komen met een kleine 
beschrijving (niet meer dan een half A4) van 
de bezoekers. 
We maken dit nu al bekend, zodat u genoeg 
tijd heeft om uw anderstalige te informeren en 
enthousiast te maken. 
Het is en blijft een unieke ervaring om met het 
bestuur van je stad in gesprek te gaan. Dat is 
in veel landen van herkomst niet mogelijk. 
Later meer details. 

Verder vragen we uw aandacht voor het 
PraatHuis en de Agenda met diverse 
interessante workshops 

Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

 
Het team van Gilde  SamenSpraak.  
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak, 

onderdeel van Gilde Zoetermeer. 

Redaktie: adjco_gss@gildezoetermeer.nl 

Distributie: alle Taalmaatjes en belangstellenden van 

Gilde SamenSpraak 
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Vakantietijd  
 
Ook onze coördinator  gaat een keer met vakantie. 
Dat is met het schrijven van dit nummer  het geval. 
We gunnen het haar van harte, zodat ze lekker kan bijtanken  en de rest van  
het jaar er weer met frisse moed tegenaan kan. 
Onderstaand treft u een mooi en in deze tijd toepasselijk gedicht van onze 
Zoetermeerse stadsdichter Robbert Roos aan.  

    Hij heeft voorgedragen bij de stille tocht in maart.  
 

En toen was het stil 
Heel even maar 
Tussen bommen 

En geweersalvo’s in 
Komen wij bij elkaar 

Voor Oekraïne, 
Graanschuur van de wereld 
Zo hulpeloos en eenzaam 

Hoeveel monden al gevoed 
In stilte, en gedachten 

Samen 
Biddend voor 

Wijsheid, kracht en moed 
Want als mensen samen zwijgen 

Vormt de stilte een gebaar 
Een afkeer tegen oorlog 

En vinden wij elkaar 
Wij lopen vandaag in stilte 

Stilte, van betekenis 
Omdat, wanneer wij zwijgen 

Juist die stilte 
Oorverdovend is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
              

          
 
 

                        
 
 
 

 

 

  

  



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 
Door natuurlijk verloop hebben we dringend 
behoefte aan versterking van het team! 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Door de te verwachten aanwas van anderstaligen 
vanuit het nieuwe opvangcentrum in Zoetermeer 
hebben we dringend behoefte aan nieuwe 
begeleiders. 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 Reageren? 

Gilde SamenSpraak,  
Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 

SamenSpraak)  
E-mail: co_gss@gildezoetermeer  

tel: 0645746611  

website: www.gildezoetermeer.nl 

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!  
Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over  

Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder 

informeren over onze nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 
 

Medewerker/ster informatiebalie 
Aan onze informatiebalie in het Stadhuis Forum 
kunnen bezoekers zich oriënteren op het werk van 
de Gildes. Daarnaast geven de vrijwilligers van 
Gilde Zoetermeer hier informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk en beantwoorden zij 
vragen hierover. Driemaal per week is de infobalie 
in het Forum een middag bemand, nl op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00–16.00 uur. 
Er wordt gewerkt met een rooster. 
Heb je affiniteit met werken achter een balie en wil 
je ons team komen versterken? Je bent van harte 
uitgenodigd te reageren op deze vacature. 
 



 

PraatHuis 

 

Hallo bezoekers van het PraatHuis 

Op 5 mei hebben we een gezellige middag gehad: Bevrijdingsdag. 
Er was eerst het thema Nationale Feestdagen. Cees had van diverse 
landen de nationale feestdagen opgezocht en dat aanleiding voor een 
leuke discussie. 
Daarna gingen we geheel in de geest van Bevrijdingsdag enkelen oud –Hollandse spelletjes doen. 
Dat was aanleiding voor veel hilariteit, met name het “Spijkerpoepen”. 

   
Op donderdag 19 mei hadden we een Turkse gastspreker Yunus Kazan uit het AZC. Hij gaf in het 
Nederlands een uitleg over de Turkse nationale feestdag van 19 mei: de Jeugd – en Sportdag, de 
herdenking van Atatürk. Na de pauze stond het thema “Discriminatie” op het programma. 
Een belangrijk feit kwam hier naar voren: Nederland gaat door voor een zeer tolerant land met weinig 
discriminatie. Het is echter in Europa een van de 3 landen waar het meest sprake is van discriminatie 
op basis van herkomst. En dat in het geboorteland van de prediker van de verdraagzaamheid; 
Erasmus. Aan de andere kant neemt artikel 1 van de Nederlandse grondwet wel zeer duidelijk 
stelling tegen discriminatie! 

Het PraatHuis is open 
Iedere 1e en 3e donderdag van 
de maand 
van 13.00 uur tot 15.00 uur 
in Uiterwaard 21, wijk Meerzicht, 
2716 VA 
(op de 1e etage) Zoetermeer 
Gratis koffie en thee staan klaar. 
Kijk ook eens op onze website   
www.gildezoetermeer.nl voor het 
laatste nieuws. 

Het team van het PraatHuis wil graag uitbreiden. Lijkt het u wat om mee te 

denken bij de organisatie, bezoekers te ontvangen en de aankleding en de 

catering te verzorgen?  

Als u tweemaal per maand enkele uren beschikbaar bent op de 

donderdagmiddag, wil het team u graag ontmoeten.  

Voor aanmelden of meer informatie kunt u mailen naar: 

praathuis@gildezoetermeer.nl   

U kunt ook op een donderdagmiddag binnenlopen om sfeer te proeven en 

kennis te maken. 
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Groeps Taalwandelingen donderdagmiddag 2 juni 2022, 13.00 uur  

 
We gaan weer wandelen. Ons gilde 
Stadsgidsen heeft speciaal voor ons een 
wandeling door de oude dorpskern 
gemaakt, beginnend op het Nicolaasplein 
(gebouw de Kapelaan) onder de 
overkapping. De gids zal allerlei 
interessante en spannende verhalen 
vertellen en zal met zijn taalgebruik 
rekening houden met de deelname door 
anderstaligen. Het is een wandeling van 
ongeveer 1½ uur 
Iedereen kan meewandelen; anderstaligen, 
taalmaatjes, vrijwilligers etc. 

Wilt u deelnemen of bent u geïnteresseerd in een nieuwe Groeps Taalwandeling?  
De groepsgrootte is beperkt dus: meld u snel aan middels email: 
praathuis@gildezoetermeer.nl   
of telefoon: 079-3619530. 
Na aanmelding krijgt u een persoonlijke uitnodiging om mee te lopen. Bij te veel 
aanmeldingen gaan we proberen op korte termijn nog een wandeling te organiseren. 
 
Hartelijke groeten;  
het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Jeroen, Georgette, Olga en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl           Telefoon: 079-3619530 

 

In het team van het PraatHuis is nog plaats 

voor nieuwe enthousiaste teamleden !  
Wilt u meedenken over nieuwe thema’s, organiseren van 

activiteiten, of alleen bezoekers gastvrij ontvangen? 

In het PraatHuis kijken we naar u uit!  

Twee keer per maand op een donderdagmiddag.  

Voor aanmelden of meer informatie kunt u mailen naar: 

praathuis@gildezoetermeer.nl   

U bent ook op een donderdagmiddag vrijblijvend 

binnenlopen om sfeer te proeven en kennis te maken. 
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1 juni !! : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   ** 
2 juni  : donderdagmiddag PraatHuis stadswandeling  
8 juni  : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   ** 
8 juni   : woensdagmiddag 14 - 17.00 uur kleine zaal Stadtheater, Vrouwendag 
14 juni  : dinsdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 1  ** 
15 juni  : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   ** 
16 juni  : donderdagmiddag PraatHuis thema excursie?/ vaderdag  
22 juni  : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   ** 
29 juni  : woensdagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   ** 
30 juni  : donderdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 2  ** 
Juli /augustus: Taaltuin, programma en data nog nader in te vullen 
26 augustus : vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers    *** 
September : interculturele communicatie (basis) + intervisie    ** 
1 september  : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
2 september  : Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers   *** 
8 september : Op de koffie bij de wethouder! Op donderdagochtend. Geef je alvast op samen   
     met uw taalmaatje. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden.   
9 september : Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers   *** 
10 september: zaterdag van 11 tot 16 uur Zeepkistenrace voor kinderen van 9 tot 13 jaar 
      Bij Eigen Wij Boerderij, Voorweg 112. Zie artikel onder TIPS  
15 september: donderdagmiddag PraatHuis thema Prinsjedag? 
16 september: Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers   *** 
23 september: Vrijdagochtend Basistraining voor Taalvrijwilligers   *** 
27 september: dinsdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 1  ** 
Oktober : werken met Spreektaal + intervisie      ** 
6 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema dierendag? 
13 oktober : donderdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 2  ** 
13 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
20 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
20 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
3 november : donderdagmiddag PraatHuis thema Sint Maarten? 
3 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
10 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
17 november : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
17 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
21 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
28 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
1 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Sinterklaas? 
12 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
15 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Kerstmis? 
19 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
9 januari ’23 : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
** Info: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 
*     Tijdsbestek:  13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 2  
**   Tijdsbestek:   13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
***  Tijdsbestek:     9:00-12:00 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
**** Tijdsbestek:   19:00-21:30 Locatie nader te bepalen 
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Museum de Voorde  

 RESPECT! Perspectieven in de hedendaagse kunst 

 STOER, ontdek en beleef wat je stoer vind 

Met Museumkaart gratis toegang! 

Kunstgarage Franx  

 ODE met o.a. Theo Jansen (bekend van de 
strandbeesten, nu als fotograaf) 

 Heel even maar, en dan is het weer weg, Gerart Kamphuis 
 

Stichting EIGEN WIJ: zeepkistenrace 
      De stichting Eigen Wij organiseert op zaterdag 10 september van 11.00 

tot 16.00 uur bij de Eigen Wij boerderij aan de Voorweg 112 te 
Zoetermeer een zeepkistenrace voor kinderen van ongeveer 9 tot 13 
jaar. Samen met nieuwe Nederlandse kinderen en kinderen die al lang 
of altijd al in Nederland wonen worden de zeepkisten gemaakt onder 
begeleiding van echte klussers. 
Terwijl de teams hard aan het werk zijn kunnen de ouders, broertjes 
en zusjes meedoen aan allerlei andere activiteiten. 
Een leuke activiteit voor het hele gezin van uw anderstalige! 

Opgave: een mailtje naar: info@eigenwij.nl 
  

Dagelijks worden we geconfronteerd met verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. De 

humanitaire situatie verslechtert en er is nog geen zicht op een einde van de oorlog. 

Mensen zijn op de vlucht, families zijn uit elkaar getrokken.   

De solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen is groot. Het is hartverwarmend te 

zien dat veel mensen en organisaties ook iets willen bijdragen. Belangrijk is om deze 

solidariteit te breder te trekken naar vluchtelingen uit landen als Syrië, Afghanistan, 

Jemen of Ethiopië. Deze mensen mogen we niet vergeten en ook voor hen is jullie 

betrokkenheid en steun hard nodig. 
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Koffiedrinken bij de wethouder 
Na ruim twee jaar en veel overleg staat het weer gepland: het koffiedrinken bij de wethouder 
voor anderstaligen met hun begeleider! 
Op donderdagochtend 8 september is het zover. 
Geef je samen met je taalmaatje nu al op: adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Ook deelnemers van andere organisaties 
nemen deel. 

Workshops “Culturele bewustwording (2 delen) 

Wegens groot succes het afgelopen jaar, zijn er dit jaar twee workshops gepland:  
- dinsdag 14 juni, van 13.30 - 16.00 uur en donderdag 30 juni van 13.30 - 16.00 uur. 
- dinsdag 27 september van 13.30 - 16.00 uur en donderdag 13 oktober van 13.30 - 16.00 uur. 
Info en opgave: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 
 

Nederlands in beeld  

Nederlands in beeld overbrugt de kloof tussen een 
alfabetiseringsmethode en een reguliere NT2-methode.  
Cursisten bouwen hun woordenschat op aan de hand van 
kleurenfoto’s van bekende voorwerpen en alledaagse situaties. 
Stap voor stap worden de beelden woorden, de woorden zinnen en 
de zinnen teksten. Zo leggen cursisten een solide basis voor een 
vervolgcursus NT2.  

 

Vrouwendag, feestelijke afsluiting 
Op woensdagmiddag 8 juni vindt er in de kleine zaal van het Stadstheater de feestelijke 
afsluiting van Vrouwendag plaats met alle betrokken vrouwen en organisaties. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
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Eid-El-Fitr Festival (Suikerfeest festival) 

Tijdens dit feest mag niemand vergeten worden of alleen zijn.  
Daarom organiseerde stichting Rijkt samen met partners (waaronder Gilde SamenSpraak) en 
vrijwilligers het Suikerfeest festival voor 500 bewoners van het AZC in Zoetermeer.  
Dit feest stond in het teken staan van vreugde, verbroedering en genot. Er waren lekkere 
hapjes, drankjes en diverse speelactiviteiten voor kinderen. 

      

Gilde SamenSpraak was aanwezig met een aantal vrijwilligers en een succesvol 
informatiestandje. We hebben veel contacten gehad met bewoners van het AZC en enkele 
aanwezige organisaties. Inmiddels zijn er ook bewoners op bezoek geweest in ons PraatHuis. 

Kortom, het was een zeer geslaagde happening en voor herhaling vatbaar. 

 

 



 

Bij MAX op de koffie:  

anderstaligen blij met Gilde SamenSpraak 
Onder deze kop stond er kortgeleden een artikel over Gilde SamenSpraak in het Streekblad. 
Onze coördinator Hennie van de Graaf had dit nog even voor haar vakantie geregeld. 
Samen met onze nieuwe aanwinst voor de intakegesprekken, Nel Colijn is ze geïnterviewd. 
Hieronder een integrale weergave.. 

Regelmatig gaat het Streekblad in gesprek in het nieuwe café 
Max in bibliotheek Forum. Deze keer spreken we met Hennie 
van de Graaf en Nel Colijn van Gilde SamenSpraak. 
 
Waarom bij MAX op de koffie? 
“Er is zoveel gaande rondom de anderstaligen in onze stad, 
dat vraagt om aandacht en om ondersteuning” begint Nel. 
“Daarom zijn we op zoek naar mede-stadsbewoners die het 
leuk vinden anderstaligen te helpen bij het vergroten van de 
taalvaardigheid. Daarmee wordt tegelijk de zelfredzaamheid 
gestimuleerd en de participatie in de samenleving bevorderd. 
Hoe mooi kun je het hebben!” 
Hennie vult daar direct op aan: “ons motto voor vrijwilligers die 

de anderstaligen willen helpen ondersteunen kun je eigenlijk samenvatten in één zin: je geeft en je 
krijgt, want zo is het écht. Je geeft een paar uur van je tijd en je geeft kennis van de Nederlandse 
taal, cultuur en de samenleving en je krijgt daarvoor een hele hoop terug. Je leert over andere 
culturen, andere eetgewoonten, je leert nieuwe mensen kennen, je hoort andere verhalen, je 
verbreedt je kennis. En zo kan ik nog wel even doorgaan.  
Het is gewoon super leuk om te doen en ook nog eens heel dankbaar werk!” 
 
Dan heb je zeker wel veel kennis van de Nederlandse taal nodig, misschien zelfs wel 
onderwijs kennis? 
“Helemaal niet!!” reageren beide dames direct. “Het enige wat van een Gilde SamenSpraak 
vrijwilliger gevraagd wordt is dat hij of zij gewoon Nederlands spreekt en het hart op de goede plaats 
heeft. Dat wil zeggen dat iemand zich moet kunnen inleven in de situatie van de anderstalige.  
Wat trouwens ook wel erg fijn is, is dat iemand geduld heeft. En je wordt ondersteund met cursussen, 
workshops en informatie, dus je staat er zeker niet alleen voor”. 
 
Het is ook niet de bedoeling dat de vrijwilliger Nederlandse taalles gaat geven, want daar zijn in 
Zoetermeer andere organisaties voor, zoals Piëzo, het ROC of het aanbod van de bibliotheek.  
Nee, het gaat over heel gewone dingen, zoals bijv. een keertje mee naar de bakker om dan uit te 
leggen hoe al de producten heten en hoe je af moet rekenen. Of je hebt het over de komende 
Koningsdag, wat dat betekent en waarom en hóe we dat vieren. Het is vooral een-op-een contact, 
vaak een vraag- en antwoord spel, ongedwongen, want het moet voor beide partijen leuk en 
leerzaam blijven”. 
De dames praten uit ervaring want zij zijn beiden taalbegeleider (geweest). Hennie is inmiddels 
coördinator geworden, want de in totaal ongeveer 150 vrijwilligers vragen toch de nodige aandacht. 
En Nel voert de eerste gesprekken met kandidaat vrijwilligers. Het is namelijk écht belangrijk dat er 
een goede match is tussen de vrijwilliger en de anderstalige. Het moet wel klikken.  
“Over het algemeen is dat geen probleem hoor” laat Nel weten. “Maar het begint nu wel een beetje te 
wringen, want er is inmiddels een behoorlijke wachtlijst van anderstaligen en er zijn niet voldoende 
vrijwilligers. Dan bestaat het gevaar om sneller te koppelen en dat wil je natuurlijk niet. Het moet 
gewoon goed voelen. 
“We hebben het nog niet over het ‘PraatHuis’ gehad” zegt Hennie. Het ‘PraatHuis’? 
“Ja, het is een inloopmiddag voor vrijwilligers en anderstaligen, twee keer per maand in Meerzicht.  
Er wordt dan uitsluitend in het Nederlands met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen.  
Ontmoeten en praten, daar gaat het op zo’n middag over”. 



 

De afgelopen twee jaar is het met Corona ongetwijfeld niet makkelijk geweest? 
“Dat klopt” beaamt Nel. “Bij elkaar langs gaan was erg lastig en er was veel gesloten.  
Maar ik ben in die tijd bijv. veel gaan wandelen met mijn taalmaatje. Dat werd ontzettend op prijs 
gesteld. Maar nadeel is wel geweest dat een aantal vrijwilligers in deze tijd is afgehaakt.  
Ze vonden het toch te riskant. Dat is ook één van de redenen waarom we nu op zoek zijn naar 
nieuwe vrijwilligers. Het kan nu weer en de vraag naar nieuwe begeleiders is echt groot”. 
 
Bent u geïnspireerd geraakt door de aanstekelijke verhalen van Hennie en Nel en heeft u altijd al iets 
met taal en mensen gehad? Dan is nu misschien wel het juiste moment om contact op te nemen  
via email samenspraak@gildezoetermeer.nl of bel 06-45746611.  
 

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne - Actueel 
Opnieuw onderwijs in voormalig schoolgebouw Schansbos 
In het schoolgebouw aan het Schansbos 3-4 komt binnenkort opnieuw een school. De school heet 
Nieuwkomersvoorziening Opvang en Onderwijs Zoetermeer (NOOZ) en gaat onderwijs geven aan 
vooral Oekraïense kinderen. De school start waarschijnlijk na de meivakantie, op het moment dat het 
gebouw veilig en klaar is voor gebruik. Hiervoor moeten nog een aantal kleine reparaties worden 
uitgevoerd. Op dit moment gebruikt leegstandbeheerder Ad Hoc het schoolgebouw.  
Zij zorgen voor het gebouw en geven de ruimtes in gebruik aan anderen.  
De gebruikers zullen uiterlijk 1 mei 2022 het gebouw verlaten. 
In het complex aan het Schansbos komt een school voor kinderen die uit hun eigen land gevlucht 
zijn. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij krijgen onder andere les in de 
Nederlandse taal. Zodra zij goed Nederlands kunnen spreken en begrijpen, gaan zij naar een 
gewone basisschool. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen er naar deze school gaan.  
Dit hangt af van het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Zoetermeer komt. 
Meer informatie kunt u vinden op de speciale website zoetermeer.nl/oekraine en op de 
facebookpagina van de nieuwe school: NieuwkomersvoorzieningOnderwijsOpvangZoetermeer.  
De omwonenden en betrokkenen krijgen een informatiebrief toegestuurd. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen aan het Bredewater 
Het gebouw aan het Bredewater 22 is een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.  
Het onderkomen biedt plek aan maximaal 160 bewoners. Afspraak met de eigenaar is dat de 
vluchtelingen hier anderhalf jaar kunnen blijven. Op vrijdag 8 april zijn de eerste bewoners hier 
aangekomen. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. 
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn veel inwoners gevlucht. Ook in Zoetermeer zijn 
vluchtelingen aangekomen. Een groot deel van deze groep verblijft in hotels. Deze oplossing is 
bedoeld voor de eerste noodopvang. De afgelopen weken is er druk gezocht naar geschikte locaties 
om de vluchtelingen een plek te geven waar zij voor een langere tijd kunnen verblijven en tot rust 
kunnen komen. Het gebouw aan het Bredewater is door de aanwezige faciliteiten zeer geschikt voor 
kwalitatief goede opvang. 
Naast het Bredewater zijn er ook twintig appartementen van Vestia in Palenstein die tijdelijk 
beschikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee is op zeer korte termijn de vraag naar 
kwalitatief goede opvang voor deze groep in Zoetermeer opgelost. 
Voor meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer is er de speciale 
website zoetermeer.nl/oekraine. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord. Voor overige vragen 
is er een mailadres: oekraine@zoetermeer.nl. 

Broodfabriek Rijswijk aanmeldpunt voor Oekraïense vluchtelingen 
Vluchtelingen uit Oekraïne die naar de regio komen en geen onderdak hebben, moeten zich tussen 
8.00 en 23.00 uur fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk. Vanuit hier vindt de centrale 
coördinatie van de noodopvang plaats en worden de vluchtelingen over de regio verdeeld, waaronder 
ook Zoetermeer.    Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk 
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Hoe oefen je de uitspraak met je nieuwkomer? 
Verstaanbaar spreken is belangrijk in elk gesprek, want als je iemand niet goed verstaat, stokt 
de communicatie. Maar verstaanbaar Nederlands spreken is niet iets dat een anderstalige in 
een paar uurtjes leert. Het is een proces, dat begint bij het horen van patronen in de nieuwe 
taal. Hoe begeleid je daarbij als taalvrijwilliger? Hoe kun je je nieuwkomer op een realistische 
en haalbare manier helpen met het verbeteren van zijn of haar verstaanbaarheid?  
Welke oefeningen kun je doen? In dit artikel vertelt expert Marieke Goedegebure hoe je dit 
kunt aanpakken. 

De belangrijkste tips 
 Houd altijd in je achterhoofd dat je je nieuwkomer helpt om de verstaanbaarheid te 

verbeteren, niet om de uitspraak te perfectioneren.  
 Leg je nieuwkomer uit dat een accent heel normaal is.  
 Vaak is iemand al beter verstaanbaar als hij of zij iets harder spreekt, zeker in situaties met 

meer lawaai (in een restaurant, op straat, op een drukke plek).  
 Goede gesprekken zijn goud waard: onderbreek je nieuwkomer alleen als je iets echt niet 

begrijpt en maak ondertussen aantekeningen. 
 Geef uitleg over de klemtoon in woorden en zinnen en maak het zichtbaar op papier. 
 Geef gerichte feedback en welgemeende complimenten.  

 
Mijn anderstalige wil accentloos leren spreken, hoe pak ik dat aan? 
Het is heel begrijpelijk dat je deelnemer(s) accentloos wil(len) spreken, maar accentloos spreken is 
voor weinig anderstaligen weggelegd. Zeker als je op volwassen leeftijd naar Nederland bent 
gekomen. De moedertaal is ons van baby af aan in de hersenen geprent en drukt een stempel op de 
manier van luisteren, op woorden, zinnen en uitspraak. Een accent is dus niet ‘fout spreken’ - die 
invloed van de moedertaal is heel normaal. Wat jouw nieuwkomer nodig heeft, is horen en begrijpen 
wat hij of zij moet doen om in het Nederlands verstaanbaar te zijn. Daar kun je je maatje bij helpen.  
 
Moet ik alle uitspraakfouten verbeteren? 
Samen veel praten is het beste wat jullie kunnen doen. Maar laat je er niet toe verleiden om tijdens 
jullie gesprekken alle uitspraakfouten van je deelnemer te verbeteren. Als jij iemand steeds 
onderbreekt terwijl die zich probeert te concentreren op het verhaal dat hij of zij kwijt wil, zal hij of zij 
daar namelijk niks van leren. Een anderstalige hoort met zijn of haar ‘moedertaal oren’ weinig 
verschil tussen wat jij zegt en wat hij of zij zegt. Om dat te veranderen is er tijd en aandacht nodig. 
 
Mijn maatje praat heel snel en zegt veel klanken verkeerd. Waar moet ik beginnen? 
Met onze ‘Nederlandse oren’ luisteren we naar aanwijzingen in het ritme die andere talen anders 
gebruiken. Daardoor lijkt het alsof de nieuwkomer heel snel of juist staccato praat. Dat is voor ons 
moeilijker te volgen. Als je jouw maatje wilt helpen moet je weten welke aanwijzingen voor het 
Nederlands belangrijk zijn. Daarom volgt hieronder eerst een uitleg van de begrippen ‘klank’ , 
‘lettergreep’ en ‘klemtoon’: 
  

 Klanken en letters 
Er is groot verschil tussen wat we schrijven: de letters, en wat we uitspreken: de klanken. Het 
alfabet heeft 5 letters voor de klinkers: a, e, i, o en u. Daarmee schrijven we de 
klinkerklanken die we uitspreken. De ‘a’ van ‘jas’ is één klank, net als de ‘au’ van ‘blauw’ en de 
‘ie’ van ‘fiets’. In totaal zijn er 16 klinkerklanken. 
 

 Lettergrepen 
Lettergrepen zijn de stukjes van een woord en heel belangrijk voor een duidelijke uitspraak. 
Een belangrijk ezelsbruggetje is dat elke lettergreep één klinkerklank bevat: 
tor til la   ma ri ne ra  - 7 lettergrepen 
stamp pot   sprui tjes - 4 lettergrepen 
 



 

 Klemtoon in woorden 
In het Nederlands is de lettergreep met klemtoon iets langer dan de andere lettergrepen van 
het woord. Spaanse lettergrepen bijvoorbeeld zijn allemaal ongeveer even lang. Dan moet 
iemand dus leren om de lettergreep met klemtoon in het Nederlands een beetje langer te 
maken. Wat het Nederlands ook lastig maakt is dat je de klemtoon niet kunt zien en dat hij op 
elke plaats van een woord kan liggen: 
st a mppot (vooraan); 
gest a mpte (midden); 
stamp ij (achteraan). 
Klemtoon is heel belangrijk voor de verstaanbaarheid, niet alleen in losse woorden, maar ook 
in zinnen. 
   

 Klemtoon in zinnen 
De klemtonen worden in een zin ook iets langer en vaak ook 
wat hoger en harder uitgesproken. Dit zorgt voor vaste herkenningspunten voor de luisteraar: 
Van a vond eet ik st a mppot met een v e gaburger. 
Dit zijn de aanwijzingen waarmee wij een andere spreker van het Nederlands kunnen 
verstaan.  

 
Dat snap ik. Maar hoe kunnen we dan oefenen? 
Oefenen is voor een anderstalige in eerste instantie: leren horen hoe onze taal in elkaar zit. Het is 
heel verleidelijk om je maatje krantenartikelen of lijstjes met lastige woorden voor te laten lezen, maar 
daar leert de nieuwkomer niets van zolang hij of zij niet weet hoe het moet klinken. Laat je maatje 
horen hoe je de woorden die vaak gebruikt worden, kunt uitspreken. Hierdoor leert de nieuwkomer 
het Nederlands zelf beter verstaan en dat is een voorwaarde voor de eigen verstaanbaarheid. 
 
Hoe pak ik dat concreet aan? 
Goede vraag. Laten we dat puntsgewijs bekijken: 
 

1. Houd tijdens jullie gesprekken pen en papier bij de hand en noteer een paar langere woorden 
die je maatje vaak gebruikt en waar hij of zij moeite mee heeft. Verzamel tijdens jullie sessies 
woorden die je nieuwkomer moeilijk vindt om uit te spreken. Na een gesprek over 
boodschappen doen heb je bijvoorbeeld opgeschreven: afrekenen, aanbieding en wortelen.  
Na een gesprek over het zoontje van je nieuwkomer op school heb je bijvoorbeeld de volgende 
woorden opgeschreven: buitenspelen, schoolplein, bewegen. 
 

2. Na afloop van jullie gesprek vraag je je deelnemer de woorden over te schrijven.  
Zeg dan de woorden nog een keer hardop en laat je nieuwkomer horen hoeveel 
lettergrepen elk woord heeft. 
Tip: Laat je maatje de klinkerklanken tellen, zo verzamel je direct de lettergrepen. 
  

3. Vervolgens noem je elk woord nog een keer hardop en vraag je jouw maatje waar de 
klemtoon ligt. Laat hem of haar de lettergreep met klemtoon onderstrepen. 
Tip: Maak in het begin eventueel een ondersteunend gebaar als je de woorden uitspreekt;  
je kunt bijvoorbeeld kloppen op tafel. 
 

4. Zo zien de aantekeningen er dan uit: 
buitenspelen    4 
schoolplein    2 
bewegen    3 
 

5. Spreek deze woorden in op de telefoon van je nieuwkomer zodat hij of zij ze kan terugluisteren 
en nazeggen. Dat nazeggen hoeft niet perfect, als de klemtoon maar klopt. 
 



 

6. Stel de volgende keer dat jullie praten over hem of haar zoontje vragen die een van de 
woorden bevatten: 
Vindt je zoontje buitenspelen leuk? 
Speelt hij op het schoolplein? 
Houdt hij van bewegen? 
  
Help je maatje met het formuleren van het goede antwoord (met daarin het woord dat jullie 
hebben geoefend!) en schrijf de zinnen op. Markeer de belangrijke woorden: 
Ja, hij vindt buitenspelen leuk. 
Ja, hij speelt op het schoolplein. 
Ja, hij houdt van bewegen. 
  

7. Laat horen dat de belangrijke woorden net wat langer, harder en hoger worden uitgesproken: 
Ja, hij speelt op het sch oo lplein. 
Tik op de tafel om te laten horen welke woorden belangrijk zijn. 

 
Je hoeft natuurlijk niet al deze punten achter elkaar te doen. Kijk gewoon wat er lukt en pak de draad 
een volgende keer weer op.   
 
Tip: SpreekTaal is handig oefenmateriaal om te gebruiken; in dit materiaal zitten bovenstaande 
stappen namelijk al verweven. Ben je taalvrijwilliger bij een aangesloten organisatie van Het Begint 
met Taal? Dan kun je al het materiaal gebruiken via onze website (vraag je coördinator om de 
inloggegevens). 
 
Tip: Kan je anderstalige niet lezen en schrijven? Teken rondjes voor de lettergrepen: kleine stukjes 
voor de korte lettergrepen, grote voor de klemtoon: 
buitenspelen: O     o     o    o 
schoolplein: O o 
bewegen:  o  O  o 
 
Oké. En hoe zit het dan met de klanken? 
Zoals je nu weet, zijn er 16 klinkerklanken in het Nederlands. Daarnaast zijn er nog 18 
medeklinkerklanken. In totaal dus 34 klanken. Het is onmogelijk om die allemaal zó te oefenen dat je 
deelnemer ze perfect kan uitspreken. En dat hoeft ook niet, want we hebben gezien dat een accent 
heel normaal is. De kunst is om díé klanken te oefenen die helpen om de verstaanbaarheid te 
verbeteren. Hoe belangrijk een klank is voor de verstaanbaarheid hangt af van hoe vaak de klank 
voorkomt en hoe verwarrend het is als hij verkeerd uitgesproken wordt. De ‘eu’ komt bijvoorbeeld 
maar heel weinig voor. (In dit hele artikel zelfs maar één keer!) 
 
Stomme 'e' 
Een klank die wel heel vaak voorkomt én door veel anderstaligen vaak verkeerd wordt uitgesproken 
is de stomme e. De stomme e klinkt als de ‘u’ van ‘bus’ en heeft nooit klemtoon. Het is goed om 
daar aandacht aan te besteden in een woord als ‘bewegen’  [uitspraak: buhweeguhn].  
Tip: laat je maatje bij de woorden die jullie oefenen een rondje om de stomme e’s zetten.  
(Of, als je nieuwkomer niet kan schrijven, een kruis door het rondje. Zie hierboven.)  
 
Kapstokwoord 
Wat vaak ook helpt bij een lastige klank, is om samen een kapstokwoord te kiezen.  
Dat is een woord dat je nieuwkomer vaak hoort en waaraan hij of zij de uitspraak kan ‘ophangen’. 
Denk aan het woord ‘jas’ voor de ‘a’ of ‘been’ voor de ‘ee’.  
Verwijs bijvoorbeeld naar ‘been’ op het moment dat je nieuwkomer ‘spelen’ gebruikt.  
Laat je maatje bij een plaatje van een been een aantal woorden schrijven die jullie in het gesprek 
hebben gebruikt. Op die manier maakt je deelnemer een verzameling aan van woorden met de ‘ee’, 
waardoor de klank makkelijker te herkennen wordt.  
 

https://www.hetbegintmettaal.nl/vrijwilligers/


 

Verder lezen? 
 Boek: Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen, Marieke Goedegebure, uitgeverij Coutinho, 

2020 
 Boek: Beter Nederlands spreken, Marilene Gathier en Marieke Goedegebure, uitgeverij 

Coutinho, 2016 
 Artikel tijdschrift LES: Waar leggen we de nadruk? Prioriteiten binnen het 
uitspraakonderwijs. Jeroen Hendriks en Marieke Goedegebure, uitgeverij 
Boom, juni 2021 
 
Over de auteur 
Marieke Goedegebure is logopedist en NT2-specialist. Ze heeft haar eigen 
taalbureau in Leiden: NT2Spraak, waar ze anderstaligen begeleidt die voor 
hun werk verstaanbaar moeten spreken. Ook is ze auteur van verschillende 
boeken en materialen voor uitspraak en spreekvaardigheid.  
Samen met Het Begint met Taal heeft ze jarenlang trainingen over uitspraak 
en intonatie gegeven aan taalvrijwilligers. 
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