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Vertrokken vrijwilligers 

Afgelopen december heeft Hennie Arbouw aangegeven te stoppen met haar werk voor het Praathuis 
in Oosterheem, ook is zij gestopt met de secretariaat werkzaamheden. 
Recentelijk is ook Harry Leechburg gestopt met zijn werk in het Praathuis Meerzicht. 
Beiden worden zeer bedankt voor de jarenlange gewaardeerde inzet voor het Gilde SamenSpraak en 
het Praathuis Meerzicht. 

 

 

De verhuizing van de Bibliotheek aan de Duitslandlaan naar het Forum aan het Stadhuisplein is 
zonder al te veel problemen verlopen.  

In het Forum is de balie als vanouds open op de woensdag en vrijdagmiddag. Het secretariaat maakt 
nu gebruik van Flexplekken in de kantoren op de 4e etage. 

Hieronder foto’s van de nieuwe omgeving 

 

Koffietafel 8 maart 2018 
 
Op donderdag 8 maart was wethouder Isabelle Vugs de gastvrouw van de laatste koffietafel van het 
zittende college van burgemeester en wethouders met Gilde SamenSpraak. 
Het was wederom een geslaagde bijeenkomst en wij van Gilde SamenSpraak hopen dat een volgend 
college er net zo’n succes van maakt als tot nu toe het geval was. 
Tenslotte is he, ook voor de gemeente, een unieke gelegenheid om informeel en rechtstreeks in 
contact te treden met de “nieuwe Nederlanders”. 

Wat bij meer dan een anderstalige werd opgemerkt: Het functioneren van de W(erk) Z(org)en 
I(nkomen) consulent van de gemeente. 
Veel aanwezige anderstaligen wilden dolgraag werken. 
Wethouder wees o.a. op mogelijkheden in de zorg zoals bij Kentalis en voor moeders met kinderen 
op kinderopvang. 
Jannie Slotman van de gemeente vroeg zich af om de hoeveelste bijeenkomst het deze keer ging. Het 
antwoord moest ik schuldig blijven en we zullen het `in de archieven uit laten zoeken`. 



Hieronder volgen, in willekeurige volgorde, wat reacties van taalmaatjes en anderstaligen. 

• Zowel mijn taalmaatje als ik vonden het een leuke bijeenkomst.  
Vooral nadat de wethouder, na licht aandringen vanuit de groep, aanbood om wat hulp te 
bieden bij het oplossen van lastige problemen m.b.t. de gemeentelijke contactpersonen. 

• Probleem van het hebben van verschillende namen door fouten van IND ambtenaren. Een 
verkeerde naam krijgt men daarna niet gecorrigeerd,  
of slechts tegen een forse betaling. 

• Op donderdag 8 maart hadden we een heel leuke ontmoeting. Ik begrijp dat het belangrijk is 
dat er taalcoaches zijn die vluchtelingen in Nederland helpen. Niet alleen over de taal, ze 
geven ook richting aan toekomstig opleiding. Daarom was het een interessante en delende 
ervaringsbijeenkomst. 

• Ik heb de koffiebijeenkomst heel leuk gevonden, een goed podium voor het uitwisselen van 
ervaringen. De wethouder was zichtbaar geïnteresseerd, deed haar best om - waar mogelijk - 
oplossingen te zoeken voor aangedragen problemen. Voor iedereen een heel leerzame en 
boeiende bijeenkomst. 

• Ik vond het een gezellige ochtend. Maar jammer dat de tijd bij de wethouder te kort was. Ik 
kwam niet toe aan het stellen van mijn vragen. 
- Studiebegeleiding voor mijn studie in Amsterdam aan de VU. 
- Mogelijkheden van een stage bij de gemeente.  
Gilde nogmaals bedankt voor jullie moeite.  

• Interessante informatie in een mooie ruimte en prettig dat de wethouder belangstelling en 
tijd voor de anderstaligen en taalmaatjes heeft. Ze was belangstellend, deskundig en 
toegankelijk.  

• Ik vond dat het leuk was en heb er een positief gevoel aan overgehouden.  
Dit jaar heb ik een inburgeringsexamen en ben op zoek geweest naar scholen. Deze waren 
erg duur. Ik had dat nog graag ter sprake willen brengen. 

 
 
AVG, de nieuwe wet op de Privacy 
 
Ook het Gilde heeft hiermee te maken. Op dit moment zijn wij bezig uit te zoeken wat dit voor ons 
betekend. In ieder geval krijgen wij nieuwe administratieve software die voldoet aan de AVG eisen. 
Dit pakket opzetten en inrichten wordt nog een hele klus, wat wij in de vakantieperiode willen 
uitvoeren. In een aparte mail zal hierover nog uitgebreid op worden teruggekomen.  
Op onze website onder ANBI staat de intentieverklaring van het Gilde betreffende de AVG. 
 

Muzikale wereldreis in het CKC. 

Op zaterdagavond 9 december had ons taalmaatje Jan van Vliet, samen met zijn anderstalige 
taalmaatjes Natalia van Domburg en Iryna Soboléva, een spetterende muzikale wereldreis 
georganiseerd.  
Hieronder nog een foto van de oorkonde die per abuis in het vorige artikel niet werd getoond. 



 

 



 

Zomersluiting PraatHuis. 

Donderdag 21 juni was de laatste middag dat het PraatHuis open was in het eerste halfjaar van 2018. 
Het was ook de laatste middag van de medecoördinator van het PraatHuis Harry Leeghburg. 

De eerste middag van het 2e halfjaar is 6 september. Wij hopen van harte, dat u allen, met uw 
anderstalige, in grote getalen aanwezig zult zijn. Lukt dat de 6e september niet, dan misschien op één 
van onderstaand data op het vertrouwde adres Uiterwaard 21, 1e etage. 

Donderdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur. 

06 september  

20 september 

04 oktober   

18 oktober  

01 november  

15 november  

06 december 

20 december  

Contactpersoon PraatHuis Meerzicht:   
Georgette Clifton, diamond7gua@gmail.com 

Gratis consumpties. 

Mocht u nog niet bekend zijn met het PraatHuis; het PraatHuis wordt georganiseerd door Gilde 
SamenSpraak.  
In het PraatHuis komen Nederlandstaligen en anderstaligen bij elkaar om op een plezierige wijze de 
taal- en spreekvaardigheid van de anderstaligen te bevorderen. Dat kan door praten, 
woordspelletjes, lezen, begrijpend lezen of schrijven. Soms is er een thema. Het is een gezellige 
middag waar zowel mannen als vrouwen onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met 
elkaar praten. Men kan zonder aanmelding, met, of zonder taalmaatje binnenlopen! 
Neem ook gerust uw buren en/of vrienden mee die ook Nederlands willen spreken! Iedereen is 
hartelijk welkom! 

Adres PraatHuis: Wijkcentrum Meerzicht (bij Piëzo) 
Uiterwaard 21, 1e etage, 2716 VA Zoetermeer. 

Vrijwilligers PraatHuis. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het draaiende houden van het PraatHuis. 
Interesse? Geef u op bij onze Coördinator Wim Hoogstraaten. 
email: coordinator@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

 

mailto:coordinator@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl


Succes verhaal Adriaan van Dijk met zijn taalmaatje Marziyeh Yousefzei. 

Beste mensen, 

Tot mijn grote genoegen deel ik u mee, dat Marziyeh na het binnen10 maanden behalen van haar vijf 
inburgeringsexamens en het verkrijgen van haar diploma, nu, een half jaar later ……is geslaagd voor 
haar Staatsexamen Nederlands. Dat is voor mij de grootste beloning voor mijn functioneren als 
Taalmaatje. Ik ben geweldig trots op haar! 
PS: ze heeft ook haar rijbewijs maar even gehaald. Wat een talent. 

Hartelijke groet, Adriaan van Dijk. 

 

Oproepen en noodkreten 

 

Gezocht: iemand met een accountancy achtergrond. 

Voor mijn taalmaatje die uit Iran komt. Zij is aldaar afgestudeerd als accountant. 
Dat diploma is in Nederland niet geldig en zal doormiddel van 2 extra jaren studie aan de Universiteit 
van Amsterdam opgewaardeerd moeten worden. 
Dat is voor haar al een hele klus, zeker als je nog een gezin hebt met man en drie kinderen.  
Daarnaast moet zij een aantal scripties produceren en dan komt ze regelmatig in de knoop met het 
vormen van goede Nederlandse zinnen met vaktechnische woorden.  
Zelf heb ik geen enkele ‘feeling’ met deze studierichting en kan haar alleen helpen met een goed 
lopende Nederlandse zin, maar of die zin dan vaktechnisch blijft kloppen; daar heb ik helaas 
onvoldoende zicht op. 
Is er onder de lezers van deze Nieuwsbrief iemand die haar direct of indirect kan helpen? 

Meld je dan bij mij: gerard_wennen@hotmail.com 

Alvast bedankt, Gerard C. Wennen 



Inburgering gaat op de schop 

Gemeenten krijgen regie op 
de inburgering. Ook komt er meer ruimte voor maatwerk. Het Begint met 
Taal vindt dat formeel en non-formeel onderwijs beter op elkaar aan moet 
sluiten. Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met 
taalvrijwilligers helpt nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te 
doen. Samen met het UAF, VNG, Divosa, BVNT2, MBO Raad, NUT, 
Oval, NRTO en G40 hebben we een brief geschreven aan minister 
Koolmees. We maken ons samen sterk voor een goed inburgeringsbeleid. 

De regie op inburgering terug naar gemeenten 

Minister Koolmees (SZW) stuurde maandag 2 juli een Contourenbrief aan de Tweede 
Kamer. De belangrijkste punten uit de brief zijn: 

• De regie op inburgering gaat terug naar gemeenten. 
• Het leenstelstel wordt afgeschaft; gemeenten kopen in. 
• Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan 

Inburgering en Participatie (PIP). 
• Gemeenten ontzorgen nieuwkomers in de eerste periode, ze betalen de huur en kosten 

voor verzekeringen via de bijstand. 
• Er gelden hogere eisen voor de inburgering. Inburgeraars moeten taalniveau B1 halen, 

dat is nu A2. Nieuwkomers kunnen sneller boetes krijgen als ze zich niet voldoende 
inzetten. 

• Ontheffing van inburgering is niet langer mogelijk. 
• Het examenstelsel wordt eenvoudiger. 

Bied nieuwkomers taalvrijwilliger én taalles 

Het Begint met Taal vindt dat formeel en non-formeel onderwijs beter op elkaar aan moet 
sluiten. Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt 
nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen. Deze combinatie van leren is een 
uitkomst, vooral voor nieuwkomers die nauwelijks Nederlanders kennen. “Eerst voelde ik me 
gevangen, ik kon niemand verstaan. Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een vrouw uit 
Syrië. Ook voor vrijwilligers is taal coaching belangrijk: “Dankzij de taal coaching kan ik 
toch een beetje oma zijn, en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een oma in Nederland.” 

 

https://www.uaf.nl/
https://vng.nl/
https://www.divosa.nl/
https://bvnt2.org/
https://www.mboraad.nl/
https://www.nut-talen.eu/
https://www.oval.nl/
https://www.nrto.nl/
https://www.g40stedennetwerk.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2018/07/20180702-brief-ao-inburgering.pdf
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2018/07/veranderopgaveinburgering.pdf
https://www.hetbegintmettaal.nl/wp-content/uploads/2018/02/header-2018.jpg


Vacatures: 

- Administratie; administratief verwerken van begeleiders, anderstaligen en koppelingen 

- Notulist(e); één keer per maand de teamvergadering notuleren. 

- Info balie; we draaien nu woensdag- en vrijdagmiddag in het Forum. Indien een van de twee huidige 
medewerkers ziek is of op vakantie gaat, hebben we geen vervanger. Ook een eventuele uitbreiding 
kunnen we niet opvangen.  

- Website Bouwer; de website van de vrijwilligerscentrale ontbeert een Website Bouwer voor het 
opnieuw bouwen en onderhouden van de website. 

- PraatHuis; we hebben dringend behoefte aan medeorganisatoren.  

- Taalmaatjes; onze wachtlijst van anderstaligen wordt te lang. We zitten behoorlijk klem! Het mag 
toch niet voorkomen dat we mensen moeten gaan teleurstellen. Vandaar onze dringende oproep 
voor dit zeer gewaardeerde en voldoening gevende werk. De tijden en locatie regelt u zelf met de 
anderstaligen. 
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