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Groepsfoto van Gilde Amersfoort
Gilde Amersfoort heeft een ‘Ge-
schreven portret’ gemaakt. Daar-
voor beantwoordden zo’n zeventig 
Gildemedewerkers een aantal vra-
gen in een telefonisch interview. De 
uitkomst laat zien wie we zijn: een 
enthousiast wandelgilde. Hier volgt 
een korte samenvatting van het on-
derzoekje dat deze zomer werd uit-
gevoerd. 

Gildemedewerkers zijn op talloze ma-
nieren actief in de stad, maar zij zijn 
bij het Gilde gekomen om stadswan-
delingen te organiseren. Daar beleven 
zij veel plezier aan. Zij vinden dat zij 
deze activiteit beter goed kunnen doen 
dan te veel hooi op de vork te nemen 
door als Gilde er allerlei andere dingen 
naast te gaan doen. Dat kan leiden tot 
versnippering en verlies aan kwaliteit. 
Alle Gildemedewerkers delen de liefde 
voor Amersfoort en raken er niet over 
uitgepraat. De algemeen geschied-
kundige ontwikkelingen van de stad 
komen altijd aan bod tijdens de wan-
delingen. Een rondleiding is echter 
geen geschiedenisles. Droge feiten en 
jaartallen  - luchtig en mondjesmaat 
gebracht - dienen als illustratie van het 
verhaal en geven het perspectief. Wat 
is er te zien: hoe was het ooit en wat 
is er veranderd? Het verhaal wordt op 

vele verschillende manieren verteld.  
Soms ligt het accent op bouwkundige 
ontwikkelingen en bouwstijlen, dan 
weer op kunst en cultuur of op de oor-
sprong van de stad en haar religieuze 
en maatschappelijke gewoonten en 
gebruiken. 
Welk accent wordt gelegd hangt vooral 
af van de samenstelling van de groep 
die wordt rondgeleid. De interesses en 
kennis van de wandelaars wordt snel 
ingeschat en er wordt aangesloten bij 
hun belevingswereld. Dit gebeurt lo-

pende wijs door op vragen in te spe-
len en vragen uit te lokken. Het is een 
interactief vraag- en antwoordspel. 
Al doende leren, zeggen medewerkers. 
Zij vinden dat regelmatig diensten 
draaien belangrijk is voor het behoud 
van kwaliteit. Maar ook zullen kennis 
en vaardigheden regelmatig opgefrist 
en bijgespijkerd moeten worden. De 
Gildelezingen, het met elkaar meelo-
pen en intervisiegroepjes zijn daartoe 
uitstekende middelen. 
De reputatie van het Gilde in de stad is 
groot en de verwachtingen zijn hoog 
gespannen.  De druk neemt ook toe. 
Het aantal bezoeken aan Amersfoort 
stijgt met sprongen (vorig jaar werden 
meer dan �5.000 mensen rondge-
leid). Daarnaast krijgt het Gilde con-
currentie van andere organisaties en 
middelen om de stad te ontdekken. 
Het Gilde moet haar eigen plek zien 
te behouden door de kwaliteit op peil 
te houden en zichzelf nog beter gaan 
positioneren. 
Het bestuur zal dit onderzoek gebrui-
ken voor het formuleren van een toe-
komstgericht beleid dat een antwoord 
geeft op deze uitdaging.   

Lenske Jonker en Jan Niessen
Gilde Amersfoort

Landelijke studiedag voor coördinatoren  
Het Begint met Taal / SamenSpraak 
en Steunpunt Basisvaardigheden or-
ganiseren maandag 3 oktober een 
landelijke studiedag waarvoor alle 
coördinatoren van aangesloten or-
ganisaties worden uitgenodigd. Deze 
studiedag volgt op de regiobijeenk-
omsten ‘Klaar voor de toekomst’. De 
rode draad is: ‘Hoe speel je in op ve-
randeringen in wet- en regelgeving en 
hoe vergroot je de zichtbaarheid van 
je taalactiviteiten.’ Op 3 oktober bou-
wen we hierop voort en kun je deelne-
men aan verdiepingsworkshops. 

Interactieve workshops
Je kunt deelnemen aan verschillende 
verdiepingsworkshops met prakti-
jkvoorbeelden en nieuwe ideeën voor 
de eigen organisatie. Tijdens de work-
shops komen onder andere taalcoach-

organisaties uit het netwerk, beleidsmakers van de gemeente en adviseurs van 
fondsen aan het woord. We bespreken knelpunten en oplossingen van de ‘good 
practices’ en maken steeds de koppeling met de praktijk. Aan het eind van de 
dag heb je handvatten gekregen en inspiratie opgedaan zodat je jouw organisa-
tie nog beter zichtbaar kunt maken bij gemeenten en andere partners.

De netwerkdag vindt plaats in Veenendaal van 10.00 tot 16.15 uur.

09.30 – �0.00 – Inloop met koffie en thee
�0.00 – �0.35 – Welkom en plenaire lezing
�0.45 – ��.�5 – Workshopronde � 
��.�5 – �3.�5 – Lunch
�3.�5 – �4.45 – Workshopronde �
�4.45 – �5.�5 – Pauze
�5.�5 – �6.�5 – Plenaire afsluiting: Zet de beweging voort!
�6.�5 – �6.45 – Borrel

Voor vragen over deze landelijke netwerkdag kunt u contact opnemen 
met Sylvia de Groot Heupner, Het Begint met Taal (06-39550650) of 
Frederike Bos, Steunpunt Basisvaardigheden (06-29544364)
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Uit de praktijk van POWER
Het project POWER Veerkracht op 
leeftijd start per oktober 2016 haar 
derde jaar; inmiddels doen veertien 
organisaties mee. Komend jaar laten 
we in GANS steeds twee lidorganisa-
ties aan het woord over hun ervarin-
gen met POWER. 

Meedoen aan POWER
Groningen Plus is een organisatie van 
actieve ouderen in stad en provincie 
Groningen. Sita Dokter, voormalig 
ziekenverzorgster en projectgroep-
lid ,vertelt dat de organisatie oude-
ren ook ontwikkelingsmogelijkheden 
wilde bieden. Meedoen aan POWER 
was een optie. Na een kennismaking 
met POWER tijdens de Ontmoetings-
bijeenkomst in �0�5 te Zutphen was 
het lidmaatschap een feit. Gilde De 
Ronde Venen was al in �0�4 betrok-
ken bij de opzet van POWER vanuit 
eenzelfde motief. Najaar �0�5 konden 
zij Anton Teunissen, voormalig be-
drijfsopleider, als projectleider POWER 
aantrekken. Door actief te netwerken 
op lokale bijeenkomsten komen beide 
organisaties aan nieuwe leden voor de 
projectgroep. Beiden hebben ook de 
ervaring dat tijdens de training som-
mige projectgroepleden erachter ko-
men dat POWER toch niets voor hen is. 
Jammer, maar gelukkig “vind je altijd 
weer nieuwe leden”. 

Bewust kiezen
Sita kijkt met veel voldoening terug op 
de workshops die zij mede begeleid 
heeft:” Er ontstonden fijne gesprek-
ken met diepgang. Mensen durfden 
iets van zichzelf te laten zien, we ont-
dekten ook veel gezamenlijkheid. Men 
neemt er iets van mee, dat horen we 
tijdens de terugkombijeenkomsten”. 

Verschillende oud-deelnemers blij-
ven na afloop met elkaar in contact. 
Meestal door samen dingen te onder-
nemen, “zij noemen dat geen POWER-
kring”. Anton ziet uit naar een derge-
lijke ervaring. “De Handreiking POWER 
en de folders zien er gedegen uit en 
dat geeft vertrouwen om het project 
te trekken. Er is bij ons veel te doen 
en wij willen dat door dit nieuwe ini-
tiatief in De Ronde Venen (nog) meer 
senioren een bewuste keus voor een 
activiteit gaan maken.”

Tips
Sita en Anton geven aan andere orga-
nisaties die met POWER willen starten 
als tips mee:

zorg voor een goede organisatie 
en planning, begin op tijd;
blijf aan de weg timmeren met fol-
ders en artikelen;                                           
een persoonlijke uitnodiging voor 
deelname aan workshops of pro-
jectgroep werkt het beste.

Hennie de Boer
Voorzitter projectgroep POWER 

•

•

•

POWER in een notendop
POWER ondersteunt ouderen bij 
het maken van keuzen. Hoe? 
POWER brengt ouderen bij el-
kaar die willen investeren in 
persoonlijke groei, sociale net-
werken en zinvolle activiteiten. 
Zij geven en/of volgen inspira-
tieworkshops. De begeleiders 
volgen daartoe een training 
Handreiking, deelnemers aan 
de workshops kunnen erna 
doorgaan in een POWER-kring. 
Samen werken zij aan een lo-
kaal POWER-netwerk als lerende 
gemeenschap. POWER Neder-
land ondersteunt organisaties 
die meedoen: 
zie www.powernederland.nl 

Lid POWER vanaf

Projectgroep

POWER-workshops

Gilde De Ronde Venen 
i.s.m. welzijnsstichting 
Tympaan-De Baat

Winter �0�5

Vier leden
Deelname aan trainingen
voorjaar �0�6 en najaar 
�0�6

�e serie gepand najaar 
�0�6

Groningen Plus  
 

Najaar �0�5

Vijf leden
Deelname aan trainingen 
najaar �0�5, voorjaar 
�0�6 en najaar �0�6

Drie keer gegeven met 
�5 deelnemers

Gilde Zeist huist in gemeentehuis 
Gilde Zeist heeft een langgekoester-
de wens in vervulling zien gaan, het 
neemt haar intrek in het gemeente-
huis. Hierdoor zal het Gilde nog beter 
bereikbaar en herkenbaar zijn. Burge-
meester Janssen gaf in zijn toespraak 
aan Gilde Zeist met 350 vrijwilligers en 
projecten zoals POWER, Coach4you, 
SamenSpraak en Zomerschool zeer te 
waarderen en als organisatie belangrijk 
te vinden voor de inwoners van Zeist.  

Maandag 5 september tekenden burgemees-

ter Janssen en de voorzitter van Gilde Zeist, 

Albert van Kuijk, officieel het huurcontract.

Bezoekers voor Gilde Zeist kunnen 
zich voortaan melden aan de balie in 
de publiekshal van het gemeentehuis. 
Van maandag t/m donderdag is Gilde 
Zeist tussen 9.30 en ��.00 uur in het 
gemeentehuis te bezoeken of bereik-
baar op het nieuwe telefoonnummer 
063�995748.
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Rondleiders Gilde Utrecht 
nu uitstekend herkenbaar
De 45 rondleiders van Gilde Utrecht 
zijn vanaf heden uitgerust met een 
groene tas met logo. Daarmee zijn 
ze goed herkenbaar in het Utrechtse 
straatbeeld. De aanschaf van de tas-
sen is mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van ASR. Het Gilde is bijzonder 
blij dat een lang gekoesterde wens op 
deze manier is gerealiseerd.
Al sinds haar bestaan is Gilde Utrecht 
een grote en belangrijke speler op de 
markt van rondleidingen in Utrecht. 
De laatste jaren krijgt zij echter steeds 
meer concurrentie uit verschillende 
hoeken, waardoor de herkenbaarheid 
een rol gaat spelen. Met het gebruik 
van de felgroene tassen hoopt het Gilde 
goed zichtbaar te zijn voor de gasten 
die zich voor een rondleiding hebben 
aangemeld en daarmee ook herken-
baar te zijn in het straatbeeld.

Beeldarchief Gilde Deventer online
Gilde Deventer lanceerde de nieuwe 
website met foto’s en beelden van 
Deventer op zaterdag 4 juni, tijdens 
de jubileumbijeenkomst in filmhuis 
De Keizer. 

Gilde Deventer bezit en beheert een 
grote collectie foto’s en dia’s van de 
stad Deventer. Een aantal vrijwilligers 
is vanaf �007 bezig geweest om onge-
veer  �0.000 beelden toegankelijk te 
maken voor het publiek.

Het archief is in drie categorieën ver-
deeld:

Deventer algemeen;
Deventer in wijken en buurten;
Deventer in de Tweede Wereldoorlog.

•
•
•

Binnen deze categorieën kunnen be-
langstellenden via de zoekfunctie het 
zoeken verfijnen tot op straatniveau.

Het archief is niet alleen een rijke bron 
voor iedereen die in onze stad geïn-
teresseerd is, maar kan ook worden 
gebruikt voor presentaties, publica-
ties, scripties enz. Vrijwilligers van het 
Gilde verzorgen tegen een vergoeding 
presentaties rondom thema’s, zoals: 

Rondom de Lebuïnus, Raambuurt en 
Pothoofd, en het Noordenbergkwar-
tier. Op verzoek kunnen ook presen-
taties voor bedrijven en instellingen 
worden samengesteld.

Het beeldarchief is te vinden onder: 
www.beeldarchiefgildedeventer.nl 
Nadere informatie kan worden inge-
wonnen via e-mail: 
beeldarchief@gildedeventer.nl  
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Mijn eerste mooie 
ervaringen met het Gilde
Sinds kort ben ik, Rob Franse, aspirant bestuurder van Gilde Nederland. 
Naast m’n werkzaamheden voor het Gilde is er meer wat mij bezig houdt. 
Zo schrijf ik wekelijks columns op mijn blog “Prikkels voor de Grijze 
Massa”: http://prikkelsvoordegrijzemassa.nl. Onlangs schreef ik onder-
staande column, geïnspireerd door een tweetal Gildebijeenkomsten. En dat 
leek mijn medebestuurders wel iets om met jullie te delen. Vandaar en bij 
deze………

Wat een leuke mensen, 
die vrijwilligers

De laatste maanden heb ik in toene-
mende mate te maken met vrijwilli-
gers. En een heel groot deel daarvan 
is te omschrijven als “leuke mensen”. 
Ook vanmorgen sprak ik een twaalftal 
vrijwilligers. En op de terugweg vroeg 
ik me af hoe dat komt. Komt dat door-
dat leuke mensen vrijwilligerswerk 
gaan doen? Of komt het doordat je 
een leuker mens wordt door vrijwilli-
ger te zijn? Zou het uitmaken op welk 
gebied je vrijwilliger bent? Wat het vrij-
willigerswerk inhoudt? 
Vanmorgen viel in de beide vergade-
ringen (ja, ja, dat moet ook gebeuren, 
vergaderen) op dat echt iedereen met 
interesse naar elkaar luisterde. Vaak 
zelfs de ander probeerde verder te 
helpen. Oprechte interesse van men-
sen-mensen in elkaar. Grappig is het 
dan om waar te nemen dat het vrij 
eenvoudig was om de agendatijden 
niet te overschrijden. Om tot eenslui-
dende besluiten te komen. Stomweg 
afspraken te maken. Gevolgd door 
vragen als “kom je er zelf uit of moet 
ik misschien…..”.

Nu kun je mij er natuurlijk van be-
schuldigen dat ik preek voor eigen pa-
rochie. Ik maak zelf immers ook deel 
uit van die club…... Ik denk dat je daar 
wel een beetje gelijk in hebt.
Echter, deze maatschappelijk zeer 
betrokken vrijwilligers hebben, net 
als jij, wel degelijk last van de afschu-
welijke berichten van de laatste tijd. 
Ze blijven er alleen niet al te lang bij 
stilstaan. Dat kunnen ze ook niet. Ze 
zijn namelijk bezig met een stuk vrij-
willigerswerk. Ze doen daadwerkelijk 
iets met en voor andere mensen. Ze 
oogsten erkenning en waardering. En 
dat geeft voldoening en moed om ver-
der te gaan.
Over welke vrijwilligers ik het nu heb? 
Over een zeer divers aantal mensen 
die allemaal lid zijn van Het Gilde. In 
Nederland bestaan 50 lokale Gilden. 
En in die Gilden, die ook weer zeer 
divers zijn, delen Gilde-Vrijwilligers 
kennis, kunde en ervaring met tijd en 
aandacht. Als je daar meer ov er wilt 
weten: www.gilde-nederland.nl. Daar 
kom je onder “organisatie” zelfs mijn 
kop tegen, als aspirant.

Genoeg over het Gilde, genoeg veren 
uitgedeeld. Maar zie die onbeschei-
denheid maar als enthousiasme. En-
thousiasme wat ik o zo graag deel. 
Wie weet waar dit vrijwilligerswerk me 
zal brengen. Of ander vrijwilligers-
werk. Het houdt me energiek (ik moest 
zelfs erg vroeg m’n bed uit), het houdt 
me scherp, ik leer nieuwe mensen ken-
nen, krijg kritiek, leer nieuwe dingen 
en krijg een gevoel van erkenning en 
waardering. 
Vrijwilligerswerk is een nadrukkelijk 
onderdeel van mijn reis. Wie weet waar 
die reis mij brengt?

Rob Franse, 29 juli 2016

Feestelijke lancering nieuwe e-learningsfilmpjes
Woensdag 7 september, in de Week van 
de Alfabetisering, lanceerden Het Begint 
met Taal/SamenSpraak en stichting Le-
zen & Schrijven vijf nieuwe e-learnings-
filmpjes over taalcoaching in groepen. 
De aanwezige taalkoppels, coördi-
natoren en andere geïnteresseerden 
bekekenhet resultaat van deze sa-
menwerking. In de nieuwe filmpjes 
wordt onder andere uitgelegd hoe een 
vrijwilliger kan omgaan met niveau-
verschillen binnen een groep, welke 
werkvormen voor groepen handig zijn 
en hoe een taalcoach het Nederlands 
leren zo leuk en praktisch mogelijk 
kan maken. 
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Het Begint met Taal: meer en 
betere taalcoaching in gemeenten
‘Gemeenten van de Toekomst’, een 
programma van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, interviewde Sylvia de Groot 
Heupner van Het Begint met Taal/ 
SamenSpraak over hoe gemeenten 
taalcoaching kunnen vormgeven 

Taal is een mooi middel om mensen 
op weg te helpen. Niet alleen door het 
taalgevoel te vergroten en een verbin-
ding te maken met de Nederlandse 
samenleving, maar vooral ook omdat 
nieuwkomers er zelfvertrouwen van 
krijgen. De landelijke netwerkorgani-
satie Het Begint met Taal steunt vrij-
willigers en adviseert gemeenten bij 
het organiseren van taalcoaching.

Een Afghaanse man die in Nederland 
woont, kreeg een brief van de ge-
meente: er waren werkzaamheden in 
zijn straat gepland, voor een bepaalde 
tijd moest hij zijn auto elders parke-
ren. De man schrok: werkzaamheden? 
Aan zijn huis? Moest hij zijn huis uit? 
In paniek raadpleegde hij zijn taal-
coach, die samen met hem de brief 
ontleedde. Ze kwamen erachter door 
welke woorden hij een verkeerde con-
clusie had getrokken. Gelukkig viel 
het mee.
Het is één van de vele voorbeelden die 
Sylvia de Groot-Heupner, directeur van 
de netwerkorganisatie Het Begint met 
Taal, regelmatig hoort. Deelnemers 
krijgen praktische hulp waar in het re-
guliere taalonderwijs vaak geen ruimte 
voor is. Één-op-één of in een groepje 
oefenen met een coach, stimuleert 
het zelfvertrouwen en hun aansluiting 
bij de Nederlandse samenleving. De 
Groot-Heupner: ‘Ze krijgen meer durf 
en zin om de taal te leren.’

Blijven oefenen
Een ander belangrijk aspect is dat 
nieuwkomers gestimuleerd worden om 
er op uit te gaan. Ze leren hoe ze din-
gen moeten aanpakken, zoals corres-
pondentie met de gemeente. Een jaar 
lang één keer per week oefenen, kan 
een opstapje zijn naar vrijwilligerswerk 

of zelfs een betaalde baan.
Voor de vele vluchtelingen die nu naar 
ons land komen, kan taalcoaching een 
eerste stap zijn. Maar ook nieuwko-
mers die al een taalcursus hebben ge-
daan en een diploma op zak hebben, is 
het belangrijk dat ze blijven oefenen. 
De Groot-Heupner: ‘Na een reguliere 
taalcursus heb je niveau A�, dat is nog 
wel heel minimaal. Wie weinig contac-
ten heeft met Nederlanders, verliest de 
taal al snel. Dit zal ook in de toekomst 
een probleem worden. Daarom is het 
zo belangrijk om gebruik te maken van 
de vrijwilligers die het mogelijk maken 
om te blijven oefenen.’

Ontstaan
Taalonderwijs aan niet-Nederlanders 
kent een lange geschiedenis. De eer-
ste gastarbeiders die naar de Neder-
landse steden kwamen, brachten de 
vraag naar taalonderwijs met zich 
mee. Niet alleen voor deze mannen, 
maar vooral ook voor hun vrouwen 
en moeders die de spil van het gezin 
vormde, was taalonderwijs belangrijk 
om aansluiting te vinden. In verschil-
lende steden en gemeenten organi-
seerden zich vrijwilligersorganisaties 
die naast het reguliere taalonderwijs 
in een behoefte voorzagen.
Het Begint Met Taal werd in �009 op-
gericht door een initiatiefgroep van 
zo’n dertig vrijwilligersorganisaties die 
de krachten wilden bundelen. Dankzij 

steun van het Oranje Fonds en het Rijk 
konden meer vrijwilligersorganisaties 
zich aansluiten. Het Begint Met Taal/ 
SamenSpraak behartigt inmiddels de 
belangen van �6� lokale afdelingen.
De voordelen op een rij

Het Begint met Taal is een lande-
lijke netwerkorganisatie die lokale 
vrijwilligersorganisaties onder-
steunt. Samen hebben zij meer 
slagkracht en kennis om taalcoa-
ching zo effectief mogelijk te or-
ganiseren.
Het Begint met Taal zorgt voor 
continuïteit. De netwerkorganisa-
tie helpt vrijwilligersorganisaties 
met het opzetten van een duur-
zame infrastructuur. Wanneer bij-
voorbeeld een coördinator weg-
valt, zorgt Het Begint met Taal 
ervoor dat de kennis en ervaring 
behouden blijven.
Het Begint met Taal kan gemeen-
ten adviseren hoe zij de organisa-
tie van taalonderwijs (door vrijwil-
ligers) kunnen organiseren. Ook 
brengt de organisatie vrijwilligers 
en gemeenten met elkaar in con-
tact.
Het Begint met Taal bestaat náást 
het reguliere taalonderwijs. De 
lessen zijn kleinschalig en toege-
spitst op de praktijk.

Vrijwilligers krijgen meer begrip voor 
de situatie van nieuwkomers in ons 
land. Taal is een bindende factor.

•

•

•

•
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Jubilea
In �0�6 vieren een aantal Gilden hun 
�5-jubileum. Gilde Alkmaar op woens-
dag �� september, SeniorService Gil-
de Venray op zaterdag �4 september 
en Service Gilde Roermond op vrijdag 
�� oktober. Het ligt in de bedoeling 
om van de jubilea in de volgende uit-
gave van Gilde Magazine een verslag 
en foto’s te plaatsen. Gilde- Alkmaar en Roermond hebben speciaal voor het jubileumjaar een apart logo

Helaas weet de redactie niet of er nog andere Gilden zijn die eveneens dit jaar 
een mijlpaal bereikt hebben. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt 
of indien de feestelijkheden al hebben plaatsgevonden, een kort verslagje typt 
en samen met wat foto’s naar ons wilt mailen. Wij zullen het verslag in de vol-
gende uitgave van Gilde Magazine opnemen.

Coördinatoren wandeldag | woensdag 18 oktober | Nijmegen

Hans Laudy ontvangt Zilveren 
speld van Gilde Nederland
Vrijwilligers van Gilde Westelijke 
Mijnstreek zijn vrijdag 9 september 
getrakteerd op een geweldig uitje 
in en om Gasterie de Bokkereyer in 
Sweikhuizen. Alle vrijwilligers, of ze 
nu cursusleider, kantoormedewer-
ker of bestuurslid zijn, waren uitge-
nodigd en hebben genoten van een 
prachtige middag en avond.

De weergoden waren gunstig gestemd 
en zorgden voor een aangenaam na-
zomersfeertje op het terras en tijdens 
de mooie wandeling, uitgestippeld 
door de eigen gidsen van de wandel-
groep van het Gilde. De heuvelachtige 
en bosrijke omgeving van Sweikhuizen 
en het mooie Geleenbeekdal werden 
te voet verkend. Na de wandeling was 
het tijd voor een aperitiefje op het ter-
ras, waarna een fraai buffet klaarstond. 
Oud-voorzitter Hans Laudy had voor ie-
dereen een dank-je-wel in petto voor de 
belangeloze inzet gedurende het afge-
lopen cursusseizoen. Hij prees het nieu-
we elan in de organisatie, die daarmee 
een geweldige doorstart heeft gemaakt. 

Talloze traditionele en nieuwe cursus-
sen vullen inmiddels de website. 
Daarna was het woord aan de nieuwe 
voorzitter Els Meewis-Stans, die voor-
ganger Hans Laudy in het bijzonder 
bedankte voor het leiding geven aan 
Gilde Westelijke Mijnstreek gedurende 
een jaar of vijf. Als verrassing kon ze 
hem nog de Zilveren Speld van verdien-
ste opspelden van Gilde Nederland, in 
het bijzonder omdat hij het Gilde door 
een moeilijke crisissituatie heeft ge-
leid en omdat er nu weer een gezonde 
organisatie staat inclusief een beleids-

plan voor de komende jaren. Dat de 
voorgenomen opheffing van het Gilde 
in �0�3 niet is doorgezet is met name 
de verdienste van Hans Laudt.
Met een lekker dessertje werd de ge-
animeerde avond afgesloten in de we-
tenschap dat volgend jaar wederom 
een uitstapje op het programma zal 
staan als ‘beloning’ voor bewezen 
diensten door al deze geweldige vrij-
willigers. 

Bert Wassenberg, secretaris 
Gilde Westelijke Mijnstreek
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In vakantietijd gebeurt er weinig in Den Haag. Soms laat de wederzijdse 
communicatie te wensen over waardoor kansen worden gemist en dan ge-
beurt er nog minder. Bij andere Gilden zal het weinig anders zijn. Misschien 
is het daarom goed iets te schrijven over communicatie, het is tenslotte 
mijn vak. Toen ik jong was werd communicatie nog niet als vak erkend, 
althans niet in Nederland en ook elders in Europa nog nauwelijks. Je kon 
het nog niet aan de universiteit gaan studeren. Dit in tegenstelling tot de 
Verenigde Staten, waar het vak zich al voor de Tweede Wereldoorlog tot 
een zelfstandige discipline had ontwikkeld.

Je kunt je daarom misschien voorstellen dat ik bijzonder blij was toen ik – nog 
maar net begonnen aan mijn carrière als journalist – in januari �964 samen met 
een groep jonge ambitieuze mensen uit alle delen van Europa deel mocht ne-
men aan een door de Amerikanen in Salzburg georganiseerd seminar. Dit ging 
immers over de laatste trends op communicatiegebied en werd gegeven door 
vooraanstaande Amerikanen uit wetenschap en praktijk.

Wat ik daar leerde was bijvoorbeeld het belangrijke onderscheid tussen marke-
ting communicatie en public relations. In de marketing communicatie gaat het 
om eenrichtingsverkeer. De marktkoopman roept op de markt dat zijn product 
uniek is, hij laat dat ook zien en moedigt zijn toehoorders aan het product 
onmiddellijk te kopen. In de pr gaat het er anders aan toe. Het gaat zoals het 
woord al zegt om wederzijdse relaties tussen organisatie en publiek. Deze moe-
ten met het oog op de lange termijn ontwikkeld worden opdat de organisatie 
binnen zijn omgeving goed zal kunnen functioneren.

Tweerichtingsverkeer dus. Een dat betekent eerst goed luisteren naar wat het 
publiek wil, waar de interesse ligt en vervolgens daarop in gaan. Natuurlijk 
doet de marketing dat ook wel, die doet marktonderzoek, stelt vragen aan de 
markt. Maar daarbij is de markt in feite passief, sterker nog, die moet door 
de marketingman bewerkt, ontgonnen worden. De pr man verwacht juist actie 
van het publiek. Hij onderscheidt publieksgroepen, daagt hen uit te reageren, 
er ontstaat interactie en die komt dan zowel dat publiek als de organisatie ten 
goede. Tot zover de theorie.

Wat betekent dit nu in de praktijk voor een Gilde? Het betekent mijns inziens 
dat iedere Gilde vrijwilliger zich bewust moet zijn hij hij of zij bij kan dragen aan 
de reputatie van zijn of haar vrijwilligersorganisatie. Een Gilde wordt immers 
beoordeeld op de resultaten van de dienstverlening, op de kwaliteit van zijn 
vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten zich dus afvragen wat wordt er nu eigenlijk 
van mij verwacht? Hoe kan ik het beste aan die verwachtingen voldoen? Want 
zo ontstaat de interactie tussen de omgeving, de lokale gemeenschap en de 
organisatie. Beiden bestaan uit mensen die iets willen.

Dit is dan public relations en iedereen die deel uit maakt van een organisatie is 
daar mede verantwoordelijk voor. Het begint met luisteren. Wat wil de klant? Kan 
ik aan de vraag voldoen en zo niet kan ik op een andere manier helpen? De vrijwil-
liger moet de klant kunnen begrijpen, zich indenken hoe het zijn zou wanneer hij 
zich met die vraag tot het Gilde zou wenden, wat voor een reactie hij dan op prijs 
zou stellen. Pas wanneer hij al die vragen voor zichzelf heeft beantwoord moet 

hij tot handelen overgaan. Eerder niet. 
Dat is de veel geroemde pr-mentaliteit. 
Die heb je of die heb je niet. Nee zeg ik 
dan, die kun je aankweken.

In de praktijk betekent het zoveel mo-
gelijk tegemoet komen aan degene die 
jou als Gilde vrijwilliger benadert. Het 
doet het er niet toe welke functie je 
dan binnen je Gilde hebt, of je nu een 
stadsgids, taalcoach of wat voor vrij-
williger dan ook bent of misschien de 
voorzitter van het bestuur. Voor allen 
geldt precies hetzelfde. Maak je optre-
den persoonlijk, verschuil je niet achter 
je organisatie, maar bouw er aan mee 
zoveel als je kunt. Probeer oorspron-
kelijk te handelen en niet uit routine, 
laat je niet sturen door vooroordelen. 
En tenslotte: draag de waarden, waar 
het Gilde voor staat, zoals professio-
naliteit, kennisoverdracht zonder daar 
zelf beter van te willen worden, uit naar 
de buitenwereld op ieder geschikt mo-
ment dat zich voordoet.

Willem Koole
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