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‘Dynamiek van de verbinding’
Donderdag 21 april van 10.30 tot 16.30 uur
Hierbij nodigen wij u alvast uit voor de landelijke Gildedag op 21 april 2016. Deze uitnodiging is gericht aan zowel de bestuurders,
de coördinatoren en de andere Gildevrijwilligers. De ‘Dynamiek van de verbinding’
is namelijk op de gehele Gilde-organisatie
van toepassing. Daarom wordt er ‘breed’
uitgenodigd. Met name de workshops zijn
zogezegd Gilde-breed opgezet. Wij hopen
dan ook meerdere vertegenwoordigers van
een Gilde te mogen verwelkomen.
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Limburgse vlaai op
zijn Irakees

Programma:
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10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
16.30

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

ontvangst
rondleiding
lunch
plenair gedeelte
start workshops
einde

Er zijn twee series workshops die parallel
aan elkaar plaatsvinden. De eerste serie bestaat uit sprekers van Gilden, die één van
hun activiteiten presenteren en de ins en out
bij de totstandkoming en de uitvoering daarvan toelichten.
In de tweede serie workshops worden onderwerpen belicht, die door Gilden in de regio-overleggen als prioriteit zijn genoemd.
Voor de continuïteit van een Gilde zijn ze
van wezenlijk belang.
In de officiële uitnodiging die u per mail
ontvangt, vindt u het definitieve programma, een korte omschrijving van de workshops en het aanmeldformulier.
Henk de Kort
voorzitter Gilde Nederland

HBT traint digitaal
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‘De Delft’ is een ‘levend’ museum met kloppend hart voor de maritieme geschiedenis van Rotterdam. Op de werf wordt een
reconstructie van het achttiende-eeuwse
linieschip ‘Delft’ gebouwd, een ingewikkeld proces van uitzoeken, ondervinden
en doen. Bovendien wordt de vergaarde
kennis bewaard voor latere generaties. In
het bezoekerscentrum ervaart u het leven
in Delfshaven in de tijd van de Bataafse
Republiek en maakt u kennis met de oude
maritieme ambachten.

Landelijke Gilde
Wandeldag 2016
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Zomerschool dompelt
senioren onder in cultuur
Gilde Zeist organiseert sinds het begin van de jaren ’90 in
de maand juli een Zomerschool. Ieder jaar kunnen mensen
die dan niet met vakantie zijn een keuze maken uit een tiental interessante cursussen over uiteenlopende thema’s.
Hoe wordt de gemeente Zeist bestuurd? Waarom is het belangrijk dat burgers weten hoe het reilt en zeilt in het gemeentelijk
bestuur? Vragen waarmee burgermeester Koos Janssen van de
gemeente Zeist in zijn lezing ‘Inzicht en Uitzicht’ de cursusmaand van Zomerschool Gilde Zeist 2015 opende.
‘Architectuur van De Uithof’, ‘Geschiedenis van kerkinterieurs’,
‘Het impressionisme landschap in theorie en praktijk’, ‘Hoe
een dorp aan een bank kwam’, ‘Een Machtig Hoopje Russische
Ziel’, ‘Een kleine geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging’ of ‘Veilige dijken, droge voeten, schoon water’, zomaar
een aantal titels van cursussen die op de Zomerschool gevolgd konden worden. Eén cursus duurt een hele dag met in
de ochtend een lezing gevolgd door een gezamenlijke lunch.
Tijdens het middagprogramma komen dan de onderdelen
excursie, rondleiding of workshop aan bod. De cursusmaand werd met een gezamenlijke bijeenkomst feestelijk
afgesloten.
Een enthousiaste groep Gildevrijwilligers stelt ieder jaar een afwisselend
cursusaanbod samen waarbij de samenwerking met zoveel mogelijk culturele instanties in Zeist een belangrijke voorwaarde is. Intussen is wel
duidelijk dat de meeste instellingen
bijzonder enthousiast reageren als ze
gevraagd worden om aan de Zomerschool hun medewerking te verlenen.
De Zomeravondlezing is een nieuw
element in 2016. Deze openbare le-

zing, op maandagavond 4 juli,
is voor iedereen
toegankelijk en
geldt als officieel
startschot van de cursusmaand.
Op de website van Gilde Zeist kunt u
niet alleen terecht voor meer informatie over de Zomerschool, maar is
vanaf 1 mei ook het nieuwe programmaboekje te downloaden. Tijdens de
Landelijke Gildedag op donderdag 21

april in Rotterdam, geeft Gilde Zeist
een workshop over de Zomerschool.
www.gildezeist.nl

Excursie in het gemeentehuis

Na elke lezing de gezamenlijke lunch

Burgemeester Koos Janssen



Hoeveel ouderen doen
vrijwilligerswerk?
Wie actief is bij een Gilde, komt allemaal drukke, actieve ouderen tegen.
Maar geldt dat voor alle ouderen? Uit
een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van april
2015 blijkt dat van de 65-plussers
43% vrijwilligerswerk doet en dat één
op de drie 75-plussers nog vrijwillig
actief is. Het meeste vrijwilligerswerk
wordt gedaan door de 35 tot 45-jarigen, namelijk 58%, met name bij scholen en sportclubs. Rond hun 55ste levensjaar gaan mensen op zoek gaan
naar ander vrijwilligerswerk. Kinderen
zijn de deur uit, werk krijgt een andere waarde in het leven en eventuele
veranderingen door het ouder worden
doen zich gelden.
POWER, Veerkracht op leeftijd, speelt
in op deze behoefte en ondersteunt
ouderen via workshops bij het maken
van keuzen voor de nieuwe levensfase.
Want, zoals een oud-deelnemer aan de
workshops POWER schrijft: ”Ontdek

dat er veel te doen is voor pensionado’s, maar je moet ook als mens de
grenzen van je eigen kunnen en mogelijkheden bewaken.” Na hun pensionering blijken ouderen meer uren
aan vrijwilligerswerk te besteden: gemiddeld 5,4 uur per week in plaats
van 3,7 uur. Het geven van POWER
workshops voor ouderen is zo’n vrij-

willige activiteit die veel ouderen als
zinvol ervaren. In het voorjaar van
2016 wordt op meerdere plaatsen
een POWER-workshop gegeven. Op
de website: www.powernederland.nl
vindt u actuele informatie.
Hennie de Boer
POWER

Limburgse vlaai op z’n Irakees
Gilde SamenSpraak Roermond heeft
op 22 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Paradies taalcertificaten uitgereikt aan MiddenLimburgse immigranten.
12 kandidaten uit Turkije, Afghanistan,
Rusland, Irak, Filipijnen, Iran, Eritrea,
Uganda en Polen kregen via de Gilde
SamenSpraak ieder een Taalmaatje vrijwilliger toegewezen om hem of haar
een jaar lang, wekelijks te begeleiden
bij het leren van de Nederlandse taal
en cultuur. Daarbij behoorden ook activiteiten zoals het begeleid bezoeken
van winkels, gemeentehuis, theaters,
scholen, het leren maken van afspraken, solliciteren, informatie vragen, et
cetera. Op deze wijze kunnen ze sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Bij de bijeenkomst hoorde
uiteraard de zeer gewaardeerde Limburgse vlaai en koffie en het blijkt dat
veel nieuwkomers al goed bezig zijn
om zich met hulp van de Gilde SamenSpraak een plaats in onze samenleving te verwerven. Veel nieuwkomers

De kandidaten samen met hun taalcoaches

doen ook al (vrijwilligers)werk, omdat
ze zo snel mogelijk zelfstandig willen
zijn om een nieuw leven in Nederland
op te bouwen. Zo dragen ze nu al bij
aan de ouderenzorg, de handel, of als
oppas. Zoals één nieuwkomer, die in
zijn geboorteland veel schokkende
ervaringen heeft meegemaakt en vrij-

williger is bij een culturele instelling.
Als tegenprestatie mag hij daar een
cursus keramiek volgen, waarin hij zo
bedreven blijkt te zijn, dat hij er zelfs
zijn beroep van wil maken!
Rob Huver
SamenSpraak, Gilde Roermond


Gezocht: Ervaringen met WeHelpen.nl
Gilde Alphen aan den Rijn is nieuwsgierig of andere Gilden al ervaring
hebben met het gebruik van de website ‘We Helpen’. ‘We Helpen’ is een
bemiddelingswebsite waarin (hulp)vragers en (hulp-) aanbieders elkaar
kunnen vinden met vraag en aanbod.
Er zijn vergelijkbare sites zoals ‘mijnbuurtje.nl’, ‘zorgvoorelkaar.com’ en
‘wijzelf.nl’. Wellicht kunnen deze websites het bemiddelingswerk voor Gilden lichter maken. Het is wel zo dat
aan het gebruik van deze sites veelal
kosten zijn verbonden, voor veel Gilden een drempel. Gilde Alphen aan
den Rijn is partner in het lokale project, maar zou graag de ervaringen
van andere Gildenbesturen vernemen
om er hun voordeel mee te doen.
Kunt u helpen, stuur dan een mailtje
naar de voorzitter van Gilde Alphen
aan den Rijn, Jan te Riele: jteriele@
gildealphenaandenrijn.nl Men wil
graag kennisnemen van alle relevante
ervaringen.

Het Begint met Taal traint digitaal
Elke week komt Filiz thuis bij taalcoach Anne om samen aan de slag
te gaan met taal. Ruim 8.500 taalcoaches van aangesloten organisaties bij Het Begint met Taal geven
wekelijks net als Anne taalcoaching
aan 12.500 anderstaligen. Dit doen
zij naast hun verder vaak drukke leven. Het Begint met Taal biedt al jaren klassikale trainingen aan. Sinds
afgelopen jaar is het trainingsarsenaal uitgebreid met een serie webinars (online seminars). De webinars
worden gegeven door professionele
trainers en zijn gewoon thuis vanuit
de luie stoel of aan de keukentafel
te volgen. Dat bleek een groot succes! Over hoe Het Begint met Taal
startte met trainingen digitaal.
Waarom webinars?
Doordat de doelgroep taalcoaches en
coördinatoren voor trainingen steeds
meer verjongd, de tijd van vrijwilligers
schaars is en we zelf graag webinars
volgen, besloten we te onderzoeken
hoe webinars het doen bij onze doelgroep. “Zijn taalcoaches wel toe aan di-

gitale trainingen?” vroegen we ons af.
Het Begint met Taal werd overstelpt
met aanmeldingen voor de eerste webinar en besloot de inschrijving voor de
eerste webinars daardoor zelfs eerder
te sluiten. Er waren immers meer aanmeldingen dan plekken. En ook voor de
volgende webinars gold: wie het eerst

komt, die het eerst maalt. De webinars
worden meerdere keren per jaar aangeboden, afhankelijk van het succes en
de vraag naar de webinar. Voor onze
webinars hebben we gekozen voor 90
deelnemers per keer. Zo blijft het ook
voor de trainer behapbaar om te reageren op vragen van de deelnemers.



Inhoud&interactie
De webinars worden veelal gegeven
door de trainers die ook de klassikale
trainingen verzorgen. Het Begint met
Taal biedt verschillende webinars aan,
zo hebben we een webinar Uitspraak
NT2, SpreekTaal, actieve werkvormen
(over werkvormen die taalcoaches
kunnen inzetten) en de ONA (onderdeel van het nieuwe inburgeringsexamen). De trainer verwelkomt de
deelnemers en leidt de webinar in,
behandelt verschillende onderwerpen
en biedt tenslotte ruimte voor vragen.
Veel trainers voegen ook interactieve
opdrachten toe. Er zijn polls waarbij
de deelnemers uit verschillende opties kunnen kiezen, om zo aan te geven hoe zij met een bepaald dilemma
zouden omgaan. Ook zijn er andere
manieren voor interactie: zo vragen de
trainers van de webinar over SpreekTaal de deelnemer om te bedenken
hoe hij/zij een bepaalde oefening uit
de methode SpreekTaal met een analfabete leerder zou behandelen. De
trainer van de webinar Uitspraak NT2
laat de deelnemers een dictee doen
met onzinwoorden. Zo laat ze zien dat
wij alles wat we horen in ons schrift
kunnen omzetten. En ze laat deelnemers heel moeilijke Engelse woorden
hardop voor zichzelf voorlezen. Zo
laat ze zien dat je dezelfde letters in
een andere taal soms heel anders uitspreekt en dat het moeilijk is om te
bepalen waar dan de klemtoon ligt.
Deze interactieve werkvormen zorgen
ervoor dat mensen geboeid blijven en
de webinar van begin tot eind blijven
volgen. Ook steek je meer op als je
zelf actief met de lesstof bezig bent.

de webinar. Mochten er technische vragen zijn dan worden die beantwoord
door de werknemer van HBT. De reacties na afloop van deelnemers zijn erg
positief. Zo zegt een deelnemer aan de
webinar Uitspraak NT2: “Ik heb er weer
van geleerd. Dankjewel! Ik werd me gisteravond bewust dat onze Nederlandse
taal heus niet zo gemakkelijk is voor
anderstaligen wat uitspraak, klemtoon
en ritme betreft. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is voor anderstaligen niet
zo vanzelfsprekend.” Aan het eind van
de webinar vragen de trainers altijd
middels een poll wat de deelnemers van
de webinar vonden. 85% Of meer kiest
standaard voor de optie ‘goed/uitstekend’. Na afloop van een webinar sturen
we de deelnemers een hand-out met de
highlights toe. Zo kan men de belangrijkste punten nog eens goed nalezen.

Reacties
Tijdens de webinars kunnen de deelnemers vragen stellen door de functies ‘chat’ en ‘questions’. Veel trainers
geven de webinar samen met iemand
anders. Ze verdelen de taken zo onder
dat de een de webinar geeft en de ander antwoord geeft op de vragen van
de deelnemers. Ook is er altijd iemand
van Het Begint met Taal betrokken bij

Uitdagingen
Hoewel webinars een ideale vorm zijn
voor kennisoverdracht zijn er een paar
uitdagingen. Klassikale trainingen zijn
nog steeds een beter middel voor ingewikkelde onderwerpen die veel uitleg behoeven. Er is namelijk weinig
tijd om vragen te stellen, zeker als een
webinar door 100 deelnemers wordt
gevolgd. Na een uur zijn deelnemers

Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’.
Het is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig
is. Dit in tegenstelling tot een webcast, daar is ook een fysiek publiek bij aanwezig. Soortgelijke termen die voor een webinar worden gebruikt zijn Web Event,
Online Seminar, WebCast, Weblecture of Virtueel Event.

over het algemeen verzadigd, zorg er
dus ervoor dat je training niet langer
duurt dan een uur. Ook is het verstandig om een aantal onderdelen/kanten
van een probleem aan te bieden in
gelijke tijdseenheden. Geef voorafgaand aan de webinar aan wat je gaat
vertellen, zo weten mensen waarop ze
zich kunnen voorbereiden. Over het
algemeen verloopt de techniek op rolletjkes, maar het is weleens gebeurt
dat het geluid wegviel of mensen na
een poll een zwart scherm te zien kregen. Dat is erg vervelend, maar gelukkig zijn er de opties ‘chat-questions’.
Daarmee kan met de deelnemers worden gecommuniceerd als de techniek
onverhoopt niet meewerkt.
De webinar werkt!
De positieve punten wegen zeker op
uitdagingen die het medium met zich
meebrengt. Op een gemakkelijke manier kun je in relatief korte tijd nuttige
kennis opdoen, interactie hebben met
een trainer en ideeen opdoen voor taalcoaching in de praktijk. Wij zijn dus
overtuigd dat de webinar werkt ook
voor trainingen over vrijwilligerswerk.
Vanaf 25 januari is Het Begint met Taal
met een nieuw digitaal experiment
gestart en staat onze e-learning over
taalcoaching online. Aan de reacties,
likes en shares op onze aankondiging was te zien dat ook dit weer een
schot in de roos is! We houden u op
de hoogte.
Eline Dragt
Het begint met Taal



Regiobijeenkomsten taalcoaching
Er gebeurt op dit moment erg veel
op het vlak van taalcoaching. Taalcoachorganisaties hebben het vaak
drukker dan voorheen door de toestroom van vluchtelingen en de extra
roep om taalcoaching. Dit biedt voor
Gilden en andere lokale taalcoachorganisaties verschillende kansen. Het
is voor coördinatoren Samenspraak
en voor bestuursleden belangrijk die
mogelijkheden te kennen en erop in
te spelen. Het Begint met Taal organiseert daarom maar liefst acht regiobijeenkomsten in de periode van 10
maart tot 26 april. Op de agenda staat
een aantal ontwikkelingen die interessant zijn voor taalcoachorganisaties,
zoals de WEB, de Taaleis en de regelingen rond inburgering.
In september wordt tijdens een landelijke dag vervolg gegeven aan deze
bijeenkomsten en de daaruit voortvloeiende kansen. Voor nadere informatie zie de website en agenda van
Hetbegintmettaal.nl.

De regiobijeenkomsten zijn steeds van 13.00-16.00 uur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utrecht:
donderdag 10 maart,
Zwolle:
dinsdag 15 maart,
Deventer: donderdag 24 maart,
Groningen: dinsdag 29 maart,
Amsterdam: donderdag 7 april,
Den Bosch: dinsdag 12 april,
Dordrecht: donderdag 21 april,
Roermond: dinsdag 26 april.

Landelijke Gilde Wandeldag: 26 mei
Na de geslaagde Gilde Wandeldag
in onze hoofdstad, is nu de oudste
stad van Holland, Koningsdagstad
en stad van 900 rijksmonumenten
aan de beurt. Gilde Dordrecht organiseert de Gilde Wandeldag en onder aanvoering van Dick Smeulers,
coördinator Stadswandelingen, zijn
de vrijwilligers volop in de slag om
een interessant programma in elkaar te sleutelen.
Donderdag 26 mei worden de deelnemers vanaf 10.30 uur in de hal van het
oude Stadhuis ontvangen met een kop
koffie of thee. Aansluitend zal burgemeester Arno Brok het gezelschap
verwelkomen. Vervolgens staat in de
Raadszaal een lezing van gemeentelijk
bouwhistoricus Christine Weijs op het
programma. Zij voert ons langs panden met een bouwhistorische waarde.
Een voorgevel uit 1929, vloerbalken
uit de 18e eeuw en een kelder uit de
16e eeuw en dat allemaal in één huis.
Veel panden in de Dordtse binnenstad
zijn veel ouder dan ze lijken en soms
worden er bij sloop of verbouwing de
meest verrassende vondsten ontdekt.

Tevens geeft Christine een korte cursus ‘Bouwhistorie voor Dummies’
– Hoe herken ik de leeftijd van mijn
eigen huis?
Omstreeks het middaguur verplaatst
het gezelschap zich naar Lunchroom
‘Den Witten Haen’ en na het middagmaal volgt dan de traditionele stadswandeling, dit keer met vijf vooraf ingedeelde groepen. Ter afsluiting van
deze Gildewandeldag is er nog een
nazit in één van de verborgen gehei-

men die de stad uit haar rijke historie
herbergt, het onder het oude Stadshuis gelegen etablissement ‘De Raetskelder’. Omstreeks 16.30 uur komt er
helaas een onherroepelijk einde aan
deze dag.
Uiteraard krijgen de Gilden nog een
officiële uitnodiging, maar u wordt nu
al verzocht om donderdag 26 mei in
uw agenda vast te leggen.
Wim van Oosten



25 jaar Gilde Dordrecht
DORDRECHT – 25 jaar Gilde Dordrecht. Dat moet gevierd worden.
Donderdag 8 oktober 2015 kwamen
de vrijwilligers bijeen in het Polderwiel voor een buffet. Gilde Dordrecht
is bekend van de stadswandelingen
in het historische centrum van Dordrecht, maar doet nog zoveel meer.
Zo heeft Gilde Dordrecht als doel de
kennis en ervaring die mensen (in
de Drechtsteden) gedurende hun leven hebben opgedaan niet verloren
te laten gaan, maar juist over te dragen aan diegenen die daar belangstelling voor hebben.
Daarnaast is Gilde Dordrecht een laagdrempelige plek voor taal. Mensen die
bijvoorbeeld een ‘vreemde’ taal in de
theorie hebben geleerd, kunnen er terecht voor praktijkuren. Dus de taal
hardop uitspreken. Voor het oefenen in het spreken van een moderne
vreemde taal zijn er momenteel negen
groepen actief waarin Frans, Duits, Engels, Zweeds, Spaans en Italiaans worden aangeboden.
Daarnaast zijn er vrijwilligers actief
om hulp te bieden bij het beter leren
spreken en schrijven van de Nederlandse taal, want het begint met taal ,
nietwaar. Zie alle informatie op www.
gilde-dordrecht.nl. (DordtCentraal)

Het bestuur van Gilde Dordrecht en een vrijwilligster die een oorkonde ontving, onder
meer voor een bijzondere prestatie en afscheid als stadsgids.
Van links naar rechts: Arnold van Klaveren, Ria van Klaveren (oorkonde, afscheid als stadsgids), Dick Smeulers (coördinator Stadswandelingen), Paula Stavast, Johan Stavast (exstadsgids en stadsdichter Dordrecht), Wim van Oosterum (voorzitter), Ben Mars (secretaris),
Ina Groen van Donge (bestuursadviseur), Hester Brüggemann (coördinator Samenspraak),
Cok Koningh (penningmeester) en Lenie Kien (coördinator Moderne vreemde talen).
(Foto: Thymen Stolk)



Wie kan ons helpen?
Gilde Haarlem staat aan de vooravond
van zijn 30-jarig bestaan. In 2017 hopen we dat te beleven. In de loop der
tijd hebben we ’n behoorlijk archief
verzameld. We zijn bezig om dit archief op te schonen, want iedereen zal
begrijpen dat de tijd ons heeft ingehaald en we vandaag de dag heel veel
via nieuwe media kunnen opzoeken
en raadplegen.
Wat overblijft en -naar onze meningvan belang is om te bewaren, willen
we digitaliseren voor onze huidige en
toekomstige gidsen.
We zijn opzoek naar een Gilde, dat
hiermee wellicht al bezig is of ervaring heeft. Daarmee zouden we gaarne mee in contact treden. Per slot van
rekening hoeven we niet allemaal het
wiel uit te vinden!
Onze vraag, kent iemand een Gilde,
die ons hierover kan adviseren?
Hans van Roode, Gilde Haarlem
j.van.roode@quicknet.nl

Gilde Haarlem heeft circa 15 gidsen
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