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De 34e koffiebijeenkomst.  
Op donderdag 6 december wederom om 11 uur en nu bij wethouder Jan Iedema was het 
alweer de tweede koffiebijeenkomst van het nieuwe college.  
Wethouder Jan Iedema heeft de portefeuilles Onderwijs, Economie, P&O 
en het project Dutch Innovation Factory / Dutch Innovation Park. 
 
De bijeenkomst stond, hoe kan het ook anders op 6 december, deels in 
het teken van de Goedheiligman. De wethouder werd verrast met een 
presentje voorzien van gedicht. Deze attentie werd zeer op prijs gesteld. 

Deze keer werden er, naast de gebruikelijke 
foto’s, ook videoshots gemaakt ten behoeve 
van het sponsorproject van Lions Zoetermeer. 
De wethouder was verbaasd over het niveau 
Nederlands van de anderstaligen. Ook was hij 
volop geïnteresseerd in de problemen waar 
anderstaligen tegenaan lopen. 
Voordat we met z’n allen op de groepsfoto 
gingen, sprak hij zijn grote waardering uit voor 
alle vrijwilligers die hun vrije tijd voor dit werk 
ter beschikking stellen.    
Helaas kan de gemeente op dit moment nog 
geen data voor 2019 opgeven. Zodra deze 
bekend zijn zullen ze op onze website 
vermeldt worden en in de volgende 

Nieuwsbrief. 

Deelnemen? 
 
Gilde SamenSpraak 
wil u uitnodigen om u op te geven voor deze, met name voor uw anderstalige, unieke 
mogelijkheid om in contact te komen met een bestuurder van onze stad. In veel landen is 
dat ondenkbaar en daarom voor uw anderstalige een waardevolle belevenis. De 
koffiebijeenkomsten worden afwisselend door Mildred Nahar en Gerard Wennen begeleid 
en georganiseerd. 
Uw opgaves voor een van de koffiebijeenkomsten in 2019 graag per email naar: 
nederlandsanders@gmail.com  
U krijgt dan in de weken voor de koffiebijeenkomst een officiële bevestigingen met nadere 
gegevens.    

                  
 
 
                  

  Ingeborg ter Laak, 
Wethouder zorg, welzijn, sport en verenigingen 

Jan Iedema, 
Wethouder onderwijs en economie 

B en W van Zoetermeer, 
Ontvangen per jaar vier keer, 
De taalmaatjes van Gilde SamenSpraak. 
De Sint vindt dat een goede zaak. 
Een zeer betrokken overheid 
Is in menig land een onmogelijkheid. 
Voor uw gewaardeerde presentie, 
Schenkt Sint u deze kleine attentie. 

Sint & Piet 



Het PraatHuis
De laatste PraatHuis-middag op donderdag 20 
december belooft weer in een gezellige 
kerstsfeer plaats te vinden. 
 
Het schema voor het komende halfjaar zal zo 
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. In 
ieder geval op onze geactualiseerde website. 
 
We zijn druk doende met aanvullingen voor 
het team. Er hebben zich al kandidaten 
gemeld.  
Desondanks kan het team nog versterking 
gebruiken met een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Dit met het oog op uitvallers in 
verband met ziekte of vakantie. Is er genoeg 
uitbreiding van het team, dan spelen we met 
de gedachte om in de toekomst wekelijks op 
donderdagmiddag een PraatHuis te 
organiseren.   

Voelt u zich geroepen om ons team met 
enthousiaste vrijwilligers te versterken, meld u 
zich dan bij: Gilde SamenSpraak, 
Emailadres: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezo
etermeer.nl 
en/ of bij: 

 
 
 
 

Het PraatHuis is geopend gedurende het 
eerste halfjaar 2019 van 13.00-15.00 uur 
  
3 en 17 januari 
7 en 21 februari  
7 en 21 maart  
4 en 18 april 
2 en 16 mei  
6 en 20 juni.  
  
In juli en augustus is er geen PraatHuis   

 
 

Contactpersoon PraatHuis: 
Georgette Clifton 
Email: diamond7gua @gmail.com 

Zomerse 
Taalbijeenkomsten 

in het Groen  
 

Ook in 2019 wil Het PraatHuis 
Zoetermeer in samenwerking met 
Gilde Stadstuiniers weer 
organiseren: 

Taaltuin bijeenkomsten 

Dat zijn een aantal intensieve 
taalbijeenkomsten gedurende de dag 
in buurthuis Seghwaert op Dreef, 
inclusief lunch. 

Er wordt dan geoefend met de 
Nederlandse taal en de deelnemers 
maken ook kennis met de 
vrijwilligerswerkzaamheden in de  

Hof van Seghwaert. 

Website: www.hofvanseghwaert.nl 

Zodra de data bekend zijn publiceren 
we dat op de website. 

Houd de website dus in de gaten! 
 

 

 

                   



   Gilde Stadsgidsen Zoetermeer
 
Naast het Gilde SamenSpraak heeft de 
Vrijwilligers Centrale Zoetermeer nog een 
paar Gildes. 
Een daarvan is het Gilde Stadsgidsen. 
Zij organiseren regelmatig: 
- Stadswandelingen door Zoetermeer. 
- Fietstochten rondom de polders van   
  Zoetermeer. 
- Koetstochten, de Pionierstocht en de  
  Wilsveenroute. 
- Sinds twee jaar ook Vaartochten, vanuit  
  Zoeterwoude richting Oude Rijn. 
Alle tochten worden begeleid door 
Stadsgidsen. 
 

Deze tochten zouden een originele aanvulling 
kunnen zijn op uw mogelijkheden om met uw 
taalmaatje te ondernemen.  
En passant leren ze nog iets van de 
omgeving waar ze wonen en gedurende de 
tocht wordt er volop Nederlands gesproken. 
Als deze optie gewaardeerd wordt, zouden 
we als Gilde SamenSpraak kunnen 
overwegen om speciaal voor Taalmaatjes 
een aparte tocht te organiseren. 
 
In het Streekblad, de Postiljon en de website 
van de Vrijwilligers Centrale Zoetermeer staat 
regelmatig de activiteitenagenda. 
Ook op onderstaande link van het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer en op de 
website van Zoetermeer Actief (agenda) treft 
u de agenda van Gilde Stadsgidsen aan:  
 

http://www.oudsoetermeer.nl/pagina/81/histori
sche_tochten  en 
www.zoetermeeractief.nl 
 
Naast de regulier tochten worden er ook 
tochten op aanvraag verzorgd. 
Wel zijn er kosten verbonden aan de tochten: 
Voor een wandeling of fietstocht bedragen ze 
€ 5,00 per persoon, incl. een kopje koffie/ 
thee na afloop van de tocht.  
De prijs van koets- en boottocht bedraagt  
€ 15,00 p.p., incl. een kopje koffie/ thee.  
De startplek van een tocht wordt bepaald 
door de activiteit van wandeling, fiets-, koets- 
of boottocht.  

 
De duur van de wandeling, fiets-, koets- en 
boottocht is circa twee uur. 
Uiteraard hopen wij u op een van deze 
activiteiten te mogen begroeten.  
Onderstaand een foto-impressie van de 
tochten. 
 
Wandeling Dorpsstraatroute           

 

 

      

 

 Vaartocht 
 
 
 

Zegwaartse geschiedenisroute

Fietstocht boerderijenroute 

Koetstocht 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 
 

De afgelopen periode zijn we druk in de weer geweest 

om bij alle activiteiten van Gilde SamenSpraak diverse 

video- en foto-shots te maken.  

 

Begin 2019 hopen we al het materiaal verwerkt te 

hebben in een PowerPoint presentatie. 

Deze presentatie zal op een aantal gelegenheden van 

Lionsclub Zoetermeer gepresenteerd worden. 

De productie moet een beeld geven van de activiteiten 

waar ons Gilde zich hard maakt, zoals: 

- PraatHuis-middagen. 

- Intake gesprekken. 

- Koppelen begeleiders met   

  anderstaligen. 

- De één-op-één  

  ontmoetingen van de  

  Taalmaatjes. 

- Koffie bij de wethouder. 

- Informatiebalie. 

- Kantoorwerkzaamheden. 

 

Middels deze presentaties hopen we, dank zij de 

Lionsclub, sponsorgelden te genereren voor onze 

activiteiten in 2019. 

 

Lions Zoetermeer presenteert op 9 februari 2019 van  

15.00 tot 19.00 uur in het Oranje Nassau College het 

allereerste Groot Dictee. De opbrengst hiervan zijn een 

onderdeel van de te genereren sponsorgelden. 

Zie ook het Streekblad: 

https://www.streekbladzoetermeer.nl//reader/46286/9365

72/lions-houden-zoetermeers-dictee-evenement-voor-

een-goed-doel 

Een impressie van de opnames in het 
Forum, in dit geval een intakegesprek 
met een toekomstige begeleider. 



 

 

Vanaf 2020 verandert de Inburgeringswet.  
In juli 2018 presenteerde Minister Koolmees zijn plannen die het 
voor nieuwkomers makkelijker moet maken.  
Zo komt er meer ruimte voor maatwerk en krijgen gemeente de 
regie terug.  
Het Begint met Taal mist in de plannen nog een duidelijke 
infrastructuur die de combinatie van goed taalonderwijs (formeel) 
en oefenen met taalvrijwilligers (non-formeel) waarborgt.  
Zodat alle Erfan‘s, Beza‘s en Mohanad‘s naast hun lessen op 
school ook écht in gesprek gaan met Nederlands sprekenden. 
Door wekelijks te oefenen met een taalvrijwilliger brengen zij het 
geleerde in de praktijk én vergroten zij hun netwerk. 

De taal oefenen is essentieel 

Veel nieuwkomers hebben weinig contacten met Nederlands sprekenden.  
Zij spreken de Nederlandse taal tijdens hun inburgeringslessen op school, maar ‘babbelen’ 
te weinig om echt praatkilometers te maken.  
 
Daarom vindt Het Begint met Taal het belangrijk dat formeel en non-formeel onderwijs 
beter op elkaar aansluit. Nu is dat te veel afhankelijk van de lokale situatie.  
Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt 
nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen.  
Taalvrijwilligers spreken wekelijks met hen af om de taal te oefenen, zodat nieuwkomers 
wél kunnen meedoen en niet aan de zijlijn staan.  
Dat is belangrijk voor anderstaligen, maar ook voor de hele gemeenschap en, niet te 
vergeten, de hele maatschappij. 

Drie leerroutes 

Minister Koolmees presenteerde in zijn brief drie leerroutes die nieuwkomers 
kunnen volgen. Taalvrijwilligers kunnen in al deze leerroutes een belangrijke 
rol spelen. Zie hieronder een paar voorbeelden: 
 
1. B1-route (route 1) – Nasrat oefent zijn spreekvaardigheid 
Sinds 2011 woont Nasrat in Nederland. Hij wil graag zijn examen halen op 
school en oefent daarnaast met taalcoach Edwin. Het leven in Nederland is 
totaal anders dan in zijn land van herkomst Irak. Nasrat: “Ik heb 90% van 
mijn Nederlands van taalvrijwilliger Edwin geleerd, vooral het spreken van de 
taal”. Ook leert Nasrat daardoor Nederland beter begrijpen. 

Een taalvrijwilliger voor 
iedere nieuwkomer 

 

Wouter Koolmees, 
Minister van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 



 
2. Onderwijsroute (route 2) – Amina kan nu studeren  
Toen Amina vanuit Bosnië in Nederland aankwam wilde 
ze niets liever dan zo snel mogelijk een opleiding 
beginnen. Taal & Toekomst, het taalcoachtraject 
speciaal voor jongeren, hielp haar hierbij. Over haar 
taalcoach Ebru zegt zij: “Op de taalschool heb ik alleen 
maar geleerd hoe ik iets moet opschrijven en lezen, 
maar hier leer ik echt hoe ik moet communiceren in het Nederlands!” 

3. Z-route (zelfstandig met taal) (route 3) – Jamal dúrft 
nu Nederlands te praten! 
Voor Jamal was het contact met Nederlands 
sprekenden erg belangrijk toen hij in Nederland kwam. 
De Nederlandse Monique motiveerde hem om 
vrijwilligerswerk te doen en taalcoach Wim hielp hem 
met het oefenen van de taal. Nu doet Jamal zelf ook 
veel vrijwilligerswerk voor het AZC en praat hij 
daarnaast met nóg meer Nederlanders. 

De regie op inburgering terug naar gemeenten 

Minister Koolmees (SZW) stuurde maandag 2 juli 2018 een Contourenbrief aan de 
Tweede Kamer met zijn plannen voor de nieuwe Inburgeringswet.  
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. 

Benut bestaande infrastructuur van 250 locaties! 

De plannen van Minister Koolmees bieden kansen om ervoor te zorgen dat de combinatie 
van formeel en non-formeel onderwijs in de inburgering de norm wordt.  
Zodat alle nieuwkomers, naast goed onderwijs van gecertificeerde NT2-docent, ook 
kunnen oefenen in de praktijk en hun netwerk vergroten.  
Op zo’n 250 locaties zijn taalvrijwilligersorganisaties actief om wekelijks taalcoaching te 
organiseren.  
 
Maak gebruik van deze landelijke infrastructuur en de jarenlange expertise die deze 
organisaties hebben! 



Vacatures 
 

WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 

 

Coördinator Gilde SamenSpraak (M/V) 

De Coördinator leidt het functioneren van 
het team in goed banen, belegd maande-
lijks een teamoverleg en zit deze voor. 
Ook vertegenwoordigt hij het Gilde in het 
bestuur en naar buiten. 

PraatHuis medewerkers (M/V) 

Ze werken in teamverband, op dit moment 
tweemaal per maand, gedurende twee uur 
op de donderdagmiddag. Ze ontvangen de 
bezoekers, verzorgen de aankleding, de 
catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) 
(M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen 
om ze op een hoger niveau Nederlandse 
taal te brengen. Dit kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 

Baliemedewerkers (M/V) 

Tweemaal per week (we streven naar 
driemaal) is onze balie een middag bemand 
door de, volgens het rooster dienstdoende, 
baliemedewerker. Men verstrekt dan 
informatie en noteert eventuele vragen. 

Reageren? 

Gilde SamenSpraak, Plein Educatie & Ontwikkeling 
Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 
E-mail: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

Vrijwilligers Centrale Zoetermeer, 
https://www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl/contact 

Secretariaat (M/V) 

Het secretariaat is driemaal per week bezet. 
Het verwerkt de post, de telefoon, de 
intakegesprekken en koppelingen. Verder 
zijn ze achtervang voor de informatiebalie. 
Kortom: ze fungeren als de centrale spil. 

Notulist (M/V) 

Per jaar zijn er 10 maandelijkse team-
overleggen. Hiervan moeten notulen 
gemaakt worden die door de notulist 
persoonlijk zijn opgenomen tijdens de 
teamoverleggen. 

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! 

 



 

Bedankt Taalmaatjes ! 
 
Voor jullie belangeloze inzet gedurende het afgelopen jaar,  
ook bedankt namens jullie anderstalige taalmaatjes. 
We hopen dat wij en zij in het komende jaar 2019 weer op jullie 
kunnen en mogen rekenen. 
Wij wensen jullie en je dierbaren fijne feestdagen en een 
gelukkig, maar bovenal, gezond 2019. 
       
 

 
 
 
 
 

 
 



 

   Nieuwsbrief december 2018  
 

Stadhuisplein 1  
Telefoon: 06-17469128  
Postadres en leveringsadres:  
Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER  
Emailadres: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 
 
 
 
 

December 2018,  
op de valreep van 2019,  
een moment om even stil te staan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN DIT NUMMER: 
 
 
 

 December 2018 
 

 Op de koffie bij 
de wethouder 
 

 PraatHuis  
 

 “Zomerse 
taalbijeenkomste
n in het Groen” 
samen met Gilde 
Stadstuiniers 
 

 Gilde 
Stadsgidsen 
Zoetermeer  
  

 LIONS Club 
Activiteiten 
  

 Een 
taalvrijwilliger 
voor iedere 
nieuwkomer 
 

 Vacatures 
 

 Bedankt 
Taalmaatjes 
 

  



 

De 34e koffiebijeenkomst.  
Op donderdag 6 december wederom om 11 uur en nu bij wethouder Jan Iedema was het 
alweer de tweede koffiebijeenkomst van het nieuwe college.  
Wethouder Jan Iedema heeft de portefeuilles Onderwijs, Economie, P&O 
en het project Dutch Innovation Factory / Dutch Innovation Park. 
 
De bijeenkomst stond, hoe kan het ook anders op 6 december, deels in 
het teken van de Goedheiligman. De wethouder werd verrast met een 
presentje voorzien van gedicht. Deze attentie werd zeer op prijs gesteld. 

Deze keer werden er, naast de gebruikelijke 
foto’s, ook videoshots gemaakt ten behoeve 
van het sponsorproject van Lions Zoetermeer. 
De wethouder was verbaasd over het niveau 
Nederlands van de anderstaligen. Ook was hij 
volop geïnteresseerd in de problemen waar 
anderstaligen tegenaan lopen. 
Voordat we met z’n allen op de groepsfoto 
gingen, sprak hij zijn grote waardering uit voor 
alle vrijwilligers die hun vrije tijd voor dit werk 
ter beschikking stellen.    
Helaas kan de gemeente op dit moment nog 
geen data voor 2019 opgeven. Zodra deze 
bekend zijn zullen ze op onze website 
vermeldt worden en in de volgende 

Nieuwsbrief. 

Deelnemen? 
 
Gilde SamenSpraak 
wil u uitnodigen om u op te geven voor deze, met name voor uw anderstalige, unieke 
mogelijkheid om in contact te komen met een bestuurder van onze stad. In veel landen is 
dat ondenkbaar en daarom voor uw anderstalige een waardevolle belevenis. De 
koffiebijeenkomsten worden afwisselend door Mildred Nahar en Gerard Wennen begeleid 
en georganiseerd. 
Uw opgaves voor een van de koffiebijeenkomsten in 2019 graag per email naar: 
nederlandsanders@gmail.com  
U krijgt dan in de weken voor de koffiebijeenkomst een officiële bevestigingen met nadere 
gegevens.    

                  
 
 
                  

  Ingeborg ter Laak, 
Wethouder zorg, welzijn, sport en verenigingen 

Jan Iedema, 
Wethouder onderwijs en economie 

B en W van Zoetermeer, 
Ontvangen per jaar vier keer, 
De taalmaatjes van Gilde SamenSpraak. 
De Sint vindt dat een goede zaak. 
Een zeer betrokken overheid 
Is in menig land een onmogelijkheid. 
Voor uw gewaardeerde presentie, 
Schenkt Sint u deze kleine attentie. 

Sint & Piet 



Het PraatHuis
De laatste PraatHuis-middag op donderdag 20 
december belooft weer in een gezellige 
kerstsfeer plaats te vinden. 
 
Het schema voor het komende halfjaar zal zo 
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. In 
ieder geval op onze geactualiseerde website. 
 
We zijn druk doende met aanvullingen voor 
het team. Er hebben zich al kandidaten 
gemeld.  
Desondanks kan het team nog versterking 
gebruiken met een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Dit met het oog op uitvallers in 
verband met ziekte of vakantie. Is er genoeg 
uitbreiding van het team, dan spelen we met 
de gedachte om in de toekomst wekelijks op 
donderdagmiddag een PraatHuis te 
organiseren.   

Voelt u zich geroepen om ons team met 
enthousiaste vrijwilligers te versterken, meld u 
zich dan bij: Gilde SamenSpraak, 
Emailadres: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezo
etermeer.nl 
en/ of bij: 

 
 
 
 

Het PraatHuis is geopend gedurende het 
eerste halfjaar 2019 van 13.00-15.00 uur 
  
3 en 17 januari 
7 en 21 februari  
7 en 21 maart  
4 en 18 april 
2 en 16 mei  
6 en 20 juni.  
  
In juli en augustus is er geen PraatHuis   

 
 

Contactpersoon PraatHuis: 
Georgette Clifton 
Email: diamond7gua @gmail.com 

Zomerse 
Taalbijeenkomsten 

in het Groen  
 

Ook in 2019 wil Het PraatHuis 
Zoetermeer in samenwerking met 
Gilde Stadstuiniers weer 
organiseren: 

Taaltuin bijeenkomsten 

Dat zijn een aantal intensieve 
taalbijeenkomsten gedurende de dag 
in buurthuis Seghwaert op Dreef, 
inclusief lunch. 

Er wordt dan geoefend met de 
Nederlandse taal en de deelnemers 
maken ook kennis met de 
vrijwilligerswerkzaamheden in de  

Hof van Seghwaert. 

Website: www.hofvanseghwaert.nl 

Zodra de data bekend zijn publiceren 
we dat op de website. 

Houd de website dus in de gaten! 
 

 

 

                   



   Gilde Stadsgidsen Zoetermeer
 
Naast het Gilde SamenSpraak heeft de 
Vrijwilligers Centrale Zoetermeer nog een 
paar Gildes. 
Een daarvan is het Gilde Stadsgidsen. 
Zij organiseren regelmatig: 
- Stadswandelingen door Zoetermeer. 
- Fietstochten rondom de polders van   
  Zoetermeer. 
- Koetstochten, de Pionierstocht en de  
  Wilsveenroute. 
- Sinds twee jaar ook Vaartochten, vanuit  
  Zoeterwoude richting Oude Rijn. 
Alle tochten worden begeleid door 
Stadsgidsen. 
 

Deze tochten zouden een originele aanvulling 
kunnen zijn op uw mogelijkheden om met uw 
taalmaatje te ondernemen.  
En passant leren ze nog iets van de 
omgeving waar ze wonen en gedurende de 
tocht wordt er volop Nederlands gesproken. 
Als deze optie gewaardeerd wordt, zouden 
we als Gilde SamenSpraak kunnen 
overwegen om speciaal voor Taalmaatjes 
een aparte tocht te organiseren. 
 
In het Streekblad, de Postiljon en de website 
van de Vrijwilligers Centrale Zoetermeer staat 
regelmatig de activiteitenagenda. 
Ook op onderstaande link van het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer en op de 
website van Zoetermeer Actief (agenda) treft 
u de agenda van Gilde Stadsgidsen aan:  
 

http://www.oudsoetermeer.nl/pagina/81/histori
sche_tochten  en 
www.zoetermeeractief.nl 
 
Naast de regulier tochten worden er ook 
tochten op aanvraag verzorgd. 
Wel zijn er kosten verbonden aan de tochten: 
Voor een wandeling of fietstocht bedragen ze 
€ 5,00 per persoon, incl. een kopje koffie/ 
thee na afloop van de tocht.  
De prijs van koets- en boottocht bedraagt  
€ 15,00 p.p., incl. een kopje koffie/ thee.  
De startplek van een tocht wordt bepaald 
door de activiteit van wandeling, fiets-, koets- 
of boottocht.  

 
De duur van de wandeling, fiets-, koets- en 
boottocht is circa twee uur. 
Uiteraard hopen wij u op een van deze 
activiteiten te mogen begroeten.  
Onderstaand een foto-impressie van de 
tochten. 
 
Wandeling Dorpsstraatroute           

 

 

      

 

 Vaartocht 
 
 
 

Zegwaartse geschiedenisroute

Fietstocht boerderijenroute 

Koetstocht 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 
 

De afgelopen periode zijn we druk in de weer geweest 

om bij alle activiteiten van Gilde SamenSpraak diverse 

video- en foto-shots te maken.  

 

Begin 2019 hopen we al het materiaal verwerkt te 

hebben in een PowerPoint presentatie. 

Deze presentatie zal op een aantal gelegenheden van 

Lionsclub Zoetermeer gepresenteerd worden. 

De productie moet een beeld geven van de activiteiten 

waar ons Gilde zich hard maakt, zoals: 

- PraatHuis-middagen. 

- Intake gesprekken. 

- Koppelen begeleiders met   

  anderstaligen. 

- De één-op-één  

  ontmoetingen van de  

  Taalmaatjes. 

- Koffie bij de wethouder. 

- Informatiebalie. 

- Kantoorwerkzaamheden. 

 

Middels deze presentaties hopen we, dank zij de 

Lionsclub, sponsorgelden te genereren voor onze 

activiteiten in 2019. 

 

Lions Zoetermeer presenteert op 9 februari 2019 van  

15.00 tot 19.00 uur in het Oranje Nassau College het 

allereerste Groot Dictee. De opbrengst hiervan zijn een 

onderdeel van de te genereren sponsorgelden. 

Zie ook het Streekblad: 

https://www.streekbladzoetermeer.nl//reader/46286/9365

72/lions-houden-zoetermeers-dictee-evenement-voor-

een-goed-doel 

Een impressie van de opnames in het 
Forum, in dit geval een intakegesprek 
met een toekomstige begeleider. 



 

 

Vanaf 2020 verandert de Inburgeringswet.  
In juli 2018 presenteerde Minister Koolmees zijn plannen die het 
voor nieuwkomers makkelijker moet maken.  
Zo komt er meer ruimte voor maatwerk en krijgen gemeente de 
regie terug.  
Het Begint met Taal mist in de plannen nog een duidelijke 
infrastructuur die de combinatie van goed taalonderwijs (formeel) 
en oefenen met taalvrijwilligers (non-formeel) waarborgt.  
Zodat alle Erfan‘s, Beza‘s en Mohanad‘s naast hun lessen op 
school ook écht in gesprek gaan met Nederlands sprekenden. 
Door wekelijks te oefenen met een taalvrijwilliger brengen zij het 
geleerde in de praktijk én vergroten zij hun netwerk. 

De taal oefenen is essentieel 

Veel nieuwkomers hebben weinig contacten met Nederlands sprekenden.  
Zij spreken de Nederlandse taal tijdens hun inburgeringslessen op school, maar ‘babbelen’ 
te weinig om echt praatkilometers te maken.  
 
Daarom vindt Het Begint met Taal het belangrijk dat formeel en non-formeel onderwijs 
beter op elkaar aansluit. Nu is dat te veel afhankelijk van de lokale situatie.  
Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt 
nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen.  
Taalvrijwilligers spreken wekelijks met hen af om de taal te oefenen, zodat nieuwkomers 
wél kunnen meedoen en niet aan de zijlijn staan.  
Dat is belangrijk voor anderstaligen, maar ook voor de hele gemeenschap en, niet te 
vergeten, de hele maatschappij. 

Drie leerroutes 

Minister Koolmees presenteerde in zijn brief drie leerroutes die nieuwkomers 
kunnen volgen. Taalvrijwilligers kunnen in al deze leerroutes een belangrijke 
rol spelen. Zie hieronder een paar voorbeelden: 
 
1. B1-route (route 1) – Nasrat oefent zijn spreekvaardigheid 
Sinds 2011 woont Nasrat in Nederland. Hij wil graag zijn examen halen op 
school en oefent daarnaast met taalcoach Edwin. Het leven in Nederland is 
totaal anders dan in zijn land van herkomst Irak. Nasrat: “Ik heb 90% van 
mijn Nederlands van taalvrijwilliger Edwin geleerd, vooral het spreken van de 
taal”. Ook leert Nasrat daardoor Nederland beter begrijpen. 

Een taalvrijwilliger voor 
iedere nieuwkomer 

 

Wouter Koolmees, 
Minister van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 



 
2. Onderwijsroute (route 2) – Amina kan nu studeren  
Toen Amina vanuit Bosnië in Nederland aankwam wilde 
ze niets liever dan zo snel mogelijk een opleiding 
beginnen. Taal & Toekomst, het taalcoachtraject 
speciaal voor jongeren, hielp haar hierbij. Over haar 
taalcoach Ebru zegt zij: “Op de taalschool heb ik alleen 
maar geleerd hoe ik iets moet opschrijven en lezen, 
maar hier leer ik echt hoe ik moet communiceren in het Nederlands!” 

3. Z-route (zelfstandig met taal) (route 3) – Jamal dúrft 
nu Nederlands te praten! 
Voor Jamal was het contact met Nederlands 
sprekenden erg belangrijk toen hij in Nederland kwam. 
De Nederlandse Monique motiveerde hem om 
vrijwilligerswerk te doen en taalcoach Wim hielp hem 
met het oefenen van de taal. Nu doet Jamal zelf ook 
veel vrijwilligerswerk voor het AZC en praat hij 
daarnaast met nóg meer Nederlanders. 

De regie op inburgering terug naar gemeenten 

Minister Koolmees (SZW) stuurde maandag 2 juli 2018 een Contourenbrief aan de 
Tweede Kamer met zijn plannen voor de nieuwe Inburgeringswet.  
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. 

Benut bestaande infrastructuur van 250 locaties! 

De plannen van Minister Koolmees bieden kansen om ervoor te zorgen dat de combinatie 
van formeel en non-formeel onderwijs in de inburgering de norm wordt.  
Zodat alle nieuwkomers, naast goed onderwijs van gecertificeerde NT2-docent, ook 
kunnen oefenen in de praktijk en hun netwerk vergroten.  
Op zo’n 250 locaties zijn taalvrijwilligersorganisaties actief om wekelijks taalcoaching te 
organiseren.  
 
Maak gebruik van deze landelijke infrastructuur en de jarenlange expertise die deze 
organisaties hebben! 



Vacatures 
 

WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 

 

Coördinator Gilde SamenSpraak (M/V) 

De Coördinator leidt het functioneren van 
het team in goed banen, belegd maande-
lijks een teamoverleg en zit deze voor. 
Ook vertegenwoordigt hij het Gilde in het 
bestuur en naar buiten. 

PraatHuis medewerkers (M/V) 

Ze werken in teamverband, op dit moment 
tweemaal per maand, gedurende twee uur 
op de donderdagmiddag. Ze ontvangen de 
bezoekers, verzorgen de aankleding, de 
catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) 
(M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen 
om ze op een hoger niveau Nederlandse 
taal te brengen. Dit kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 

Baliemedewerkers (M/V) 

Tweemaal per week (we streven naar 
driemaal) is onze balie een middag bemand 
door de, volgens het rooster dienstdoende, 
baliemedewerker. Men verstrekt dan 
informatie en noteert eventuele vragen. 

Reageren? 

Gilde SamenSpraak, Plein Educatie & Ontwikkeling 
Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 
E-mail: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

Vrijwilligers Centrale Zoetermeer, 
https://www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl/contact 

Secretariaat (M/V) 

Het secretariaat is driemaal per week bezet. 
Het verwerkt de post, de telefoon, de 
intakegesprekken en koppelingen. Verder 
zijn ze achtervang voor de informatiebalie. 
Kortom: ze fungeren als de centrale spil. 

Notulist (M/V) 

Per jaar zijn er 10 maandelijkse team-
overleggen. Hiervan moeten notulen 
gemaakt worden die door de notulist 
persoonlijk zijn opgenomen tijdens de 
teamoverleggen. 

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! 

 



 

Bedankt Taalmaatjes ! 
 
Voor jullie belangeloze inzet gedurende het afgelopen jaar,  
ook bedankt namens jullie anderstalige taalmaatjes. 
We hopen dat wij en zij in het komende jaar 2019 weer op jullie 
kunnen en mogen rekenen. 
Wij wensen jullie en je dierbaren fijne feestdagen en een 
gelukkig, maar bovenal, gezond 2019. 
       
 

 
 
 
 
 

 
 


