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Voorwoord 

Terugblikkend op 2022 springt ook weer de impact na het derde jaar van de Corona (COVID-19) 

pandemie in het oog. De ‘heropende’ maatschappij heeft een sterke en vernieuwende groei laten  

zien op bijna alle activiteiten van Gilde Zoetermeer (verder het Gilde genoemd). Vooral gilde 

SamenSpraak, het PraatHuis (onderdeel van gilde SamenSpraak), gilde Stadsgidsen, gilde 

Klussendienst en de Informatiebalie in het Stadhuis Forum werden hierdoor sterk beïnvloed.  

 

Gilde SamenSpraak is veruit het grootste van de vijf gilden. Ook in 2022 bleef het werven van 

taalbegeleiders en het koppelen aan anderstaligen prioriteit. De activiteiten van gilde SamenSpraak 

laten in 2022 een sterke groei zien, zowel in het aantal nieuwe taalmaatjes, het aantal anderstaligen 

en het aantal koppelingen. Richting 2023 lijkt het aantal wachtende anderstaligen helaas te groeien.  

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. Zie verslag gilde Stadsgidsen verderop. 

 

Gilde Klussendienst een zeer goed jaar gehad met zelfs weer meer groei ten opzichte van 2020 en 

2021. 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.  

Hoewel gilde Power enthousiast begonnen is, werd vanaf begin maart 2020 al snel duidelijk dat de 

Corona-beperkingen fysieke samenkomsten onmogelijk zouden maken. Door het afscheid van onze 

trainers tijdens de corona-periode, is eind 2022 besloten om de activiteit van gilde Power voorlopig te 

stoppen. Zie verslag gilde Power verderop. 

 

In 2022 heeft gilde SamenSterker een verdere vlucht genomen. 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 2023 worden voortgezet. Zie verslag gilde SamenSterker verderop. 
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Bestuurlijk 
 

In 2022 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in statutaire samenstelling van het bestuur.  

Per 31-12-2022 neemt onze penningmeester, Dhr. Klaas Veldkamp afscheid en wordt opgevolgd 

door Dhr. Erik Bijker. Na de positieve kascontrole is Dhr. Veldkamp decharge verleend m.b.t het 

boekjaar 2022.  

 

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 volop activiteiten. 

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

Gilde bestuur en gilde SamenSpraak actieve bijdrages geleverd. 

 

In toenemende mate groeit de samenwerking tussen Gilde SamenSpraak met de organisaties van 

Jobhulpmaatje en  schuldhulpmmaatje. Wederzijds worden anderstaligen doorverwezen om hun 

integratietraject in de zoetermeerse samenleving verder te ontwikkelen. 

 

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

‘buitendienst’ van het HGOS heeft geadopteerd, is samenwerking met  het HGOS in 2022 actief 

voortgezet.  

 

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

vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. In 2022, het derde jaar van gilde SamenSterker, hebben 

verschillende vrijwilligers van Zoetermeerse organisaties aan de cursussen deelgenomen. Specifiek 

valt hier te melden, de organisatie van twee thema avonden ‘Goed Besturen’ in het kader van 

Zoetermeer-voor-elkaar, in samenwerking met de Unie van Vrijwilligers. 

 

Het Gilde heeft de DBflex-licentie (Teamdesk RBS systeem) en kan dit tegen kostprijs beschikbaar 

stellen aan vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. Op dit moment maken vier vrijwilligersorganisaties 

hiervan gebruik. Daarnaast is het teamdesk RBS ook voor de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning 

ontwikkeld en onder een separaat toegekende subsidies in 2022 en 2023 uitgerold en verder 

uitgebouwd. 
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Vrijwilligerswaardering, een feestje in het CKC 
 

Ook in 2022 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 

de jaren vóór de Corona pandemie, wilde het Gilde een gezellige bijeenkomst organiseren om al haar 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en dat is dit jaar ook gelukt op 20 augustus 2022.  

 

Speciaal bedanken we Wethouder ter Laak voor haar positieve bijdrage aan dit bescheiden feestje. 

 

Financieel 
De financiële exploitatie van 2022 is weer met een bescheiden positief saldo afgesloten.  

 

In overleg met de gemeente Zoetermeer zijn de restante financiële middelen van 2022 voor gilde 

Power als geheel in mindering gebracht in de subsidieaanvraag van 2023.  

 

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

hebben. 

 

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

 mevrouw Coby Bosker-Uulriks, 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 2022, waarin de koers 

voor 2023 is gezet met het  motto: ‘Het Gilde blijft ondernemend en sociaal‘. 

  

Namens het bestuur: Jan van de Graaf, voorzitter,  

                                    Klaas Veldkamp, aftredend penningmeester per 31-12-2022 

   Erik Bijker, aankomend penningmeester per 1-1-2023 

 

April 2023 
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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 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. 

 

Het Gilde bestaat uit de volgende gilden: 

 

 gilde SamenSpraak met het PraatHuis Meerzicht: 

coördinator Hennie van de Graaf 

adjunct-coördinator Gerard Wennen  

adjunct-coördinator: vacant   

PraatHuis-coördinator Cees van Gein 

Co-PraatHuis-coördinator: vacant 

 

 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:  activiteit afgesloten per 31-12-2022 

 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 

 aftredend penningmeester per 31-12-2022: Klaas Veldkamp, 

 aankomend penningmeester per 1-1-2023: Erik Bijker, 

 algemeen bestuurslid/technische ondersteuning: Clemens Straathof 

 algemeen bestuurslid/Communicatie: Janny Vinke 

 

Alle vijf bestuursleden zijn als zodanig ingeschreven bij de kamer van Koophandel én zijn UBO van 

de Stichting 

 

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/samensterker/ 
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Gilde SamenSpraak 2022 

 

Het jaarverslag van 2022 staat grotendeels in het teken van herstel na de Covid periode. Herstel van 

een teruggang van het aantal taalmaatjeskoppels, herstel en het weer oppakken van de organisatie 

van het PraatHuis. Het terugkrijgen en weer in gebruik nemen  van de ruimte aan het Uiterwaard. 

En herstel van vertrouwen om  weer fysiek bij elkaar te komen voor teamvergaderingen en andere 

kleinere overleggen. We zijn gaandeweg weer maandelijks bij elkaar geweest voor de 

teamvergaderingen in het Forum ,een teambuildingsmiddag bij een Zoetermeerse kunstenares in de 

Baztille heeft een positieve bijdrage gehad. 

Met behulp van ons RBS systeem hebben we goed zicht kunnen houden op het aantal 

taalbegeleiders die gestopt, dan wel tijdelijk gestopt zijn en taalbegeleiders die met hun anderstalige 

aan de slag zijn gebleven. In 2022 is er vanuit kantoor veel tijd besteed aan nabellen van tijdelijk 

gestopte taalbegeleiders met de vraag of ze weer wilden starten evenals de taalbegeleiders die een 

jaar aan de slag waren om te vragen naar hun ervaringen . 

 

 

Een overzicht van 2022 in getallen (eind-december) 

Taalbegeleiders   Anderstaligen  
Alle gekoppelde taalbegeleiders 113  Alle gekoppelde anderstaligen 130 
Nieuwe aanmeldingen/intakes 30  Intakegesprekken anderstaligen 147 
Uitgeschreven taalbegeleiders 70  Gestopte anderstaligen (afgerond) 90 
Tijdelijke gestopte taalbegeleiders 12    
Nieuwe koppelingen 2022        73  Nieuwe koppelingen 2022 73 
Te koppelen taalbegeleiders 25  Te koppelen anderstaligen  57 
Totaal beschikbaar   138  Totale behoefte anderstaligen 187 

 

In het jaar 2022 zijn er totaal 10 Nieuwsbrieven verschenen. De Nieuwsbrieven worden digitaal 

verspreid aan alle taalmaatjes, de teamleden van Gilde SamenSpraak en diverse geïnteresseerden 

binnen en buiten Gilde Zoetermeer. Ook verschijnen de Nieuwsbrieven op de website van Gilde 

Zoetermeer. 

 

In het voorjaar van 2022 heeft team van het PraatHuis onder leiding van hun coördinator, samen met 

enkele nieuwe medewerkers, weer een start gemaakt met twee keer per maand een bijeenkomst aan 

het Uiterwaard. Onderwerpen, die aansluiten bij Nederlandse bijzondere c.q.  feestdagen maar ook 

bij bijzondere dagen uit landen van herkomst van de bezoekers worden in het Nederlands besproken. 

Aangevuld met taalspellen en natuurlijk ruimte voor ontmoetingen .In verkiezingstijd wordt er 

aandacht besteed aan ons democratisch stelsel.  Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de op 

maat gemaakte taalwandelingen en in de zomer zijn weer een drietal bijeenkomsten van het 

PraatHuis georganiseerd in en met ondersteuning van de Hof van Seghwaert . 
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In 2022 is ook verdere samenwerking geweest met de stichting JobHulpmaatje. Er vonden regelmatig 

doorverwijzingen plaats van nieuwkomers, die het PraatHuis bezochten of taalhulp aanvroegen en 

na verloop van tijd aangaven werk te zoeken. Ook is er ondersteuning gegeven door een ervaren 

taalbegeleider bij de bijeenkomsten van op weg naar werk. Ook aan de bijeenkomsten over multi 

problematiek hebben we actief deelgenomen. 

Als Forumpartner blijven we nauw betrokken bij het Digi-taalhuis samen met andere taalorganisaties. 

Met name met doorverwijzingen en het aanbieden van de opstartcursus voor nieuwe taalbegeleiders 

is er regelmatig contact.  In 2022 is er ook een vervolg geweest op de workshop ‘culturele 

bewustwording’  door Pim Dorrestein, waarbij belangstelling was vanuit verschillende organisaties. 

Rondom 8 maart, internationale Vrouwendag, heeft Samenspraak een bijdrage geleverd samen met 

andere maatschappelijke organisaties. 

Na lange tijd van ‘radiostilte’ vanuit de Gemeente is in het najaar er weer een geanimeerde 

bijeenkomst van Anderstaligen met de Wethouder geweest, waarbij  anderstaligen konden 

kennismaken met de overheid en in een kleinschalige, veilige setting ervaringen konden delen. Het 

was een goede bijeenkomst! 

 

We merken dat in de loop van 2022 er heel veel hulpvragen van anderstaligen  binnen komen, zowel 

van vluchtelingen uit het ACZ, als ook anderstaligen, die al langer in Zoetermeer wonen. Via 

Zoetermeer voor elkaar, het Streekblad ,het drie keer per week aanwezig zijn bij de Infobalie in het 

Forum , met behulp van flyers zoeken we voortdurend nieuwe taalbegeleiders en medewerkers van 

het kernteam om zoveel mogelijk mensen te helpen met het leren van de Nederlandse taal  en cultuur 

en het wegwijs maken in Zoetermeer.  

 

Namens gilde SamenSpraak: Hennie van de Graaf, coördinator 

 

Gilde Stadsgidsen 

 

Het afgelopen jaar, 2022, hebben we weer een volledig programma kunnen uitvoeren na 2 jaar met 

vallen en opstaan t.g.v. de covid-pandemie. In april is het seizoen geopend met een wandeling door 

de historische Dorpsstraat met burgemeester Michel Bezuijen en zijn vrouw Nicole. Daar is verslag 

van gedaan in o.a. het Streekblad. Ook hebben we een interview gegeven op Radio ZFM. 

Begin mei zijn we traditiegetrouw gestart met de wandeling ‘Zoetermeer in oorlogstijd’ en in 

september was de fietstocht ‘Leidens ontzet’ het eindpunt van ons regulier programma. In totaal 

hebben we 16 fiets- en wandeltochten gehouden en 4 boottochten. Hieraan hebben 186 mensen 

deelgenomen. Als we dat vergelijken met 2019 (177 deelnemers), het laatste jaar dat we een 

volledig programma hebben kunnen houden, dan is dat een kleine stijging in aantal deelnemers. 
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We hebben in 2022 een paar nieuwe tochten geïntroduceerd zoals de ‘Buurvaart / beurtvaart’ 

wandeling, en ‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ fietstocht. Gezien de reacties en belangstelling 

hiervoor, zullen we ook in 2023 een aantal nieuwe fiets- en wandeltochten houden. 

Ondanks diverse uitingen in media in Zoetermeer en Facebook is het aantal tochten op aanvraag 

voor bedrijfs- of familie-uitjes het afgelopen jaar aanzienlijk lager geweest. Waar we in 2019 nog 20 

tochten voor 229 deelnemers hebben gegeven is dat in 2022 slechts 6 tochten voor 61 mensen.  

Als presentje om na een tocht uit te delen aan de deelnemers is er een fotoboekje gemaakt met 

kenmerkende plekken in Zoetermeer. Dat wordt zeer op prijs gesteld. 

Eind 2022 bestaat het team uit 11 stadsgidsen, waarvan 4 aspirant en 2 in de back-office.  

Namens gilde Stadsgidsen: Jan Henneken, coördinator 

 

Gilde Klussendienst 

 

Het team 

Jan en Bianca zijn halverwege 2022 gestopt met hun werkzaamheden voor het Gilde. Dat was een 

behoorlijke aderlating. Zij waren erg geliefd bij hun vaste klantjes. Maar gelukkig hebben we ook 

weer twee nieuwe klussers gevonden: René meldde zich begin juni aan als tuinklusser. Een paar 

weken later vonden we Henk, die huisklusser is geworden. Het team omvat nu dus nog steeds 6 

klussers, maar de samenstelling is wel licht gewijzigd van 5 tuin- en 1 huisklusser naar 4 tuin- en 2 

huisklussers.  

 

        Bas        Henk            Jan            Kees           René            Ron            Nel 

Er wordt heel erg hard gewerkt bij het Gilde Klussendienst. Gemiddeld doet een klusser zo’n 50 

klussen per jaar en elke klus vergt dan gemiddeld 1,5 uur. We bellen wat af.  

We hebben ze niet echt geteld, maar we moeten met z’n allen toch minimaal wel zo’n 1.200 

telefoongesprekken hebben gevoerd over aangevraagde en onderhanden klussen. 
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De klussers hebben onderling niet echt veel contact. Vier keer per jaar komen ze elkaar tegen bij 

het afrekenen, maar heel veel gelegenheid om dan even bij te praten is er op die momenten vaak 

niet. En heel soms is er een klus die je niet alleen kunt doen en dan wordt die door 2 klussers 

geklaard. Maar dat zijn echt uitzonderingen.  

Om toch wat aan teambuilding te doen komen we één keer per 

jaar samen, zonder dat we dan iets ‘moeten’. Dan gaan we 

gewoon gezellig doen en even bijtanken. Dit jaar deden we dat 

bij Selamat Datang in de Dorpsstraat.  

We hebben nu al zin in het uitje in 2023. Maar dat duurt nog 

even…… 

De doelgroep 

We doen klusjes in en om het huis voor mensen met een smalle beurs. We rekenen 5 euro per uur. 

Dat geld is niet voor de klusser, maar daar betalen we de organisatie- en vrijwilligerskosten van. 

Voor veel mensen is 5 euro per uur een schijntje, maar dat geldt zeker niet voor de mensen die echt 

tot onze doelgroep behoren. Maar hoe bepaal je nu wat een smalle beurs is? Je kunt het immers 

lang niet altijd aan de buitenkant zien of iemand echt tot de doelgroep behoort. Vaak kom je daar 

pas achter als de klusser daar binnenstapt. Gelukkig wordt er niet op grote schaal misbruik 

gemaakt, maar àls we er achter komen dat we in de maling zijn genomen, dan is het heel snel einde 

oefening.  

Het soort klussen 

We doen uitsluitend kleine klusjes, geen projecten. Als vuistregel hanteren we maximaal 2 uur per 

klus. Maar dan zijn er klanten die vragen om een lekkende kraan te repareren, een douchegordijn 

op te hangen, 5 lampen, 4 schilderijen, de klemmende deur te fixen, een bed te verplaatsen naar de 

zolder en de deurbel te vervangen. Allemaal klusjes die je in maximaal 2 uur zou kunnen doen, 

maar allemaal samen is een flink project.  

De klusser mag van zo’n klant best 7x terugkomen, maar dat is uiteraard niet de bedoeling…… 

De prestaties 

Het aantal klussen dat het Gilde Klussendienst heeft verricht was ook in 2022 weer hoger dan het 

jaar ervoor. Die groei zat ‘m dit jaar vooral in het aantal huisklussen.  
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Verder blijkt dat we - ondanks de forse stijging van het aantal klussen - wel minder uren hebben 

gedraaid. Met andere woorden: het aantal uren dat we gemiddeld hebben besteed aan een klus ligt 

in 2022 iets lager dan in eerdere jaren.  
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Het bereik 

Het aantal individuele mensen dat we konden helpen steeg van 250 in 2020 naar bijna 350 in 2022. 

Geen betere reclame dan mond-op-mond, want verder hebben we niet heel veel gedaan aan 

promotie.  

 

 

 

 

Desondanks waren er in 2022 flink wat (116 om precies te zijn) nieuwe klanten ons weten te vinden. 

Gemiddeld maken klanten 2x per jaar gebruik van onze diensten, maar er zijn er een paar die ons 

(bijna) elke maand bellen. Voor veel mensen is het dus een eenmalig gebeuren. Betekent dat dan 

dat ze niet zo tevreden waren? Integendeel. We krijgen bijna alleen lovende reacties. 

Oude en nieuwe klanten hebben we door heel Zoetermeer heen. We komen letterlijk in alle 

uithoeken van de stad: 
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Financieel 

Ook in financiële zin ging het in 2022 goed met het Gilde Klussendienst. Alle klussen tezamen 

brachten € 2.410 op. Bezoeken aan de klant kostten ons in totaal € 646,30 en de andere uitgaven 

bedroegen € 381,95. Dat leidt tot een positief resultaat van € 1.381,75. 

 

Namens gilde Klussendienst: Nel Jense, coördinator, 

 

 

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 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 
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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 was 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. Mede als 

gevolg van de corona-pandemie zijn ook de trainers gestopt en bleek het extreem moeilijk, zo niet 

onmogelijk, om nieuwe trainers te vinden / op te leiden.   

 

In aanloop van de subsidieaanvraag voor 2023 heeft het bestuur besloten om (voorlopig) de 

activiteiten voor gilde Power in Zoetermeer te stoppen. De resterende financiële middelen zijn in 

overleg met de gemeente Zoetermeer in mindering gebracht in de subsidieaanvraag voor 2023 en 

inmiddels door de gemeente goedgekeurd.  

 

Namens gilde Power: Jan van de Graaf  
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Gilde SamenSterker 

 

Doelstelling, ambities en plannen 

Er zijn heel veel vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer actief. Ze hebben allemaal een eigen 

doelstelling, cultuur en werkwijze. Veel verschillen dus. Maar er zijn ook heel veel 

overeenkomsten. Ze hebben doorgaans allemaal een bestuur, hebben administratief werk te 

doen, een website en/of een facebookpagina om te onderhouden, ze zoeken naar manieren om 

hun activiteiten te financieren, etc. Het zijn die overeenkomsten tussen organisaties, waar Gilde 

SamenSterker zich sinds de oprichting in 2019 op richt. De ambitie was en is nog steeds het 

vormen van een team dat de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties op het gebied van 

deze secundaire activiteiten efficiënter en effectiever te maken. Twee jaar Corona heeft aan de 

vorming van zo’n team geen goed aan gedaan, maar er is toch wel het één en ander gebeurd.  

Elk jaar maken we een plan, waarin we uitspreken wat we in dat jaar willen oppakken. Zo waren 

we voor 2022 het volgende van plan: 

 Opzetten van vrijwilligersbemiddeling 
 Opbouw en onderhoud Sociale Kaart 
 En optioneel het organiseren van cursussen en/of workshops 

En om maar met de deur in huis te vallen: Van die mooie plannen voor 2022 is weinig van terecht 

gekomen.  
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Maar gelukkig zijn er ook heel veel positieve ontwikkelingen te melden en bovendien hebben we 

onderweg veel geleerd.  

 

Cursus Teamdesk 

In de maanden januari en februari waren we vooral druk met het afronden van de tweede 

cursus Teamdesk. Die was al in 2021 gestart, maar tijdens de kerstperiode een paar weken 

stilgelegd. In de evaluatie werd geconstateerd dat de cursus je voorziet van heel veel bruikbare 

informatie. Maar ook dat je Teamdesk eigenlijk alleen kunt leren beheersen door het (veel) te 

gebruiken.  

 

In een volgende cursus moeten we dáár veel meer aandacht aan geven, bijvoorbeeld door 

tijdens de cursus een compleet systeem te ontwerpen en te bouwen. Dat betekent dan wel dat 

we al het bestaande lesmateriaal (10 lessen) zullen moeten gaan herzien.  

 

Bemiddeling COA 

Toen het nieuws kwam dat er in de voormalige gevangenis zo’n 500 statushouders en kansrijke 

asielzoekers gehuisvest zouden gaan worden, kwam het verzoek vanuit de Gemeente aan de 

stuurgroep Vrijwilligersondersteuning om het COA te assisteren bij het werven van vrijwilligers.  

 

Daar werd een nieuwe werkgroep voor opgericht, die vanuit het Gilde SamenSterker werd 

ondersteund met een speciaal voor dat doel ontworpen module in het RBS van de stuurgroep.  
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Na een tweetal overleggen met het COA bleek al snel dat zij eigenlijk helemaal niet zaten te 

wachten op onze hulp. En dan is er maar een verstandige conclusie mogelijk: Stop ermee. En dat 

hebben we dus ook gedaan. Eigenlijk zonde van alle energie die is gestopt in het ontwerp en de 

bouw van de bemiddelingsmodule. Aan de andere kant hebben we hier ook van geleerd en is de 

module ook bruikbaar (te maken) voor bemiddeling in de inlooppunten van Zoetermeer Voor 

Elkaar.  

Relatie Beheer Systeem voor de Stuurgroep 

We hebben diverse verbeteringen aangebracht in het RBS voor de Stuurgroep. En in maart 

hebben we alle leden van de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning toegang gegeven tot het 

systeem en een introductie verzorgd.   

Bemiddeling in inlooppunten 

We hebben onderzocht in hoeverre de tijd rijp was voor 

bemiddeling van vrijwilligers in de inlooppunten. Maar dat bleek 

niet het geval. Vervolgens wilden we zo iets dan wèl opzetten 

voor het inlooppunt in het Forum, maar ook dat liep op niets uit, 

omdat we de mankracht die daarvoor nodig was, niet bij elkaar 

kregen.  

 

Het opzetten van vrijwilligersbemiddeling zou wat betreft het 

Gilde SamenSterker nog steeds meerwaarde kunnen hebben, 

maar dit kan alleen succesvol worden als er is voldaan aan twee 

belangrijke voorwaarden: 

 Er moet draagvlak zijn in de stuurgroep om 
vrijwilligersbemiddeling gezamenlijk op te pakken 

 Er moet binnen SamenSterker ook de mankracht voor kunnen 
worden vrijgemaakt.  

Teamviewer 

In mei is het softwarepakket Teamviewer aangeschaft. Daarmee kan vanuit het Gilde 

SamenSterker ICT-ondersteuning op afstand worden geboden aan andere organisaties. Daar is 

nog niet heel veel gebruik van gemaakt.  

Magisch Zoetermeer 

Er is ondersteuning geboden aan de organisatie van Magisch Zoetermeer m.b.t. het inplannen 

van vrijwilligers voor de activiteiten in de maand mei.  

Telefooncentrale delen 

De coördinator van het Gilde Klussendienst werd letterlijk dag en nacht gebeld door mensen die 

een klusje wilden laten doen. De klussendienst maakt nu gebruik van een telefoonnummer op 

de centrale van het UVV.  
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Werkgroep Communicatie 

Gedurende het hele jaar heeft het Gilde SamenSterker deelgenomen aan de werkgroep 

Communicatie.  

Goed Bestuur 

In september hebben Jan van de Graaf en Piet Bots kennis gedeeld met vrijwillige bestuurders 

in Zoetermeer. Het onderwerp was ‘Goed Bestuur’ en wat komt daar allemaal bij komt kijken.  

 

De vraag bleek groot. Voor veel organisaties die hadden willen deelnemen was geen plaats meer 

en dus kwam er een tweede sessie in november. In beide sessies werd veel kennis overgedragen 

over zaken als de WBTR, de AVG.  

De Sociale kaart 

We waren het al heel lang van plan. Maar onze pogingen om er in de loop van 2022 

daadwerkelijk mee aan de slag te gaan, liepen allemaal vast. Maar inmiddels hebben we dan 

toch de menskracht weten te vinden om er in 2023 echt iets van te gaan maken. De contouren 

van een plan van aanpak zijn er, in januari en februari gaan we dat plan verfijnen.  

Vooruitblik 

De sociale kaart gaat ook in 2023 een belangrijk deel van de beschikbare capaciteit vergen. We 

hebben nu een team klaar staan van 8-9 personen, die allemaal hun eigen motieven hebben om 

mee te  komen helpen aan de sociale kaart van Zoetermeer.  



 
 

Jaarverslag 2022 Stichting Gilde Zoetermeer, versie 0.2, p.19 

We gaan organisaties en diensten binnen 

het werkveld ‘Zorg en Welzijn’ in kaart 

brengen en deze informatie ook 

onderhouden. De registratie gaat 

plaatsvinden in (een module binnen) het 

RBS van de stuurgroep 

vrijwilligersondersteuning. Van daaruit 

wordt dan een de Sociale Kaart 

ontsloten. Er komt een elektronische 

versie met uitgebreide 

zoekfunctionaliteit. Je kunt in de kaart 

straks zoeken op doelgroep, 

organisatienaam, soort activiteit, 

wijk(en), datum of periode en uiteraard 

ook op steekwoorden.  

Omdat lang niet iedereen binnen de 

doelgroep even digitaal vaardig is, komt 

er ook een papieren versie met een 

selectie uit de sociale kaart. Die gaan we niet huis-aan-huis verspreiden, maar wel beschikbaar 

stellen op een groot aantal punten waar mensen om hulp vragen. Denk aan de inlooppunten van 

Inzet, maar ook aan buurtverenigingen, (sport)clubs, gezondheidscentra, etc. 

Vanuit de papieren versie wordt uiteraard ook verwezen naar de digitale versie, die veel 

uitgebreider is. In zowel de papieren als de digitale versie kunnen mensen lezen over de 

inlooppunten in de stad. Daar zitten vrijwilligers klaar om je te helpen met het vinden van hulp 

op het gebied van zorg en/of welzijn.  

Kortom: We hoeven niet helemaal vanaf nul te beginnen. Er is eigenlijk al best veel informatie, 

die (uiteraard na validatie) zo in de sociale kaart kan worden opgenomen. Maar het MAKEN van 

de sociale kaart is sowieso niet onze grootste uitdaging. Het gaat erom dat we een manier vinden 

om de kaart tot in lengte van jaren actueel, compleet en correct te houden. 



 
 

Jaarverslag 2022 Stichting Gilde Zoetermeer, versie 0.2, p.20 

 

Naast de werkzaamheden m.b.t. de sociale kaart moet ook de documentatie (en dan met name 

de gebruikershandleidingen) van de bestaande RBS implementaties hoognodig worden 

bijgewerkt. Maar helaas is er tot nu toe steeds iets dat nòg urgenter is. Maar we kunnen dit niet 

blijven uitstellen…..  

Verder denken we aan een vernieuwde cursus Teamdesk, waarin we veel meer ‘hands-on’ te 

werk zullen gaan. En ook vrijwilligersbemiddeling en/of een cursus Wordpress is iets dat op de 

agenda terug zou kunnen komen als blijkt dat de tijd er rijp voor is. De tijd zal ons leren wat er 

van onze plannen terecht gaat komen. Maar we blijven altijd optimistisch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens gilde SamenSterker: Ton Jense, coördinator  


