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Voorwoord 
Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van Gilde Den Haag over het jaar 2020, een  
schriftelijke weergave van de verscheidenheid aan activiteiten van onze  
vrijwilligers; per eind december 2020 438 in totaal. 

Het hoeft geen betoog dat het verslagjaar vanwege COVID-19 een bijzonder  
jaar was waarvan de gevolgen zich nog doen voelen in 2021.
Dat had en heeft natuurlijk in de eerste plaats effecten op de hoofdactiviteit 
van onze vrijwilligers, namelijk het met enthousiasme uitwisselen van hun  
actuele en historische kennis, ervaring, taalvaardigheid, inzicht en andere  
kwaliteiten met diegenen, die daarvoor serieuze belangstelling hebben.  
Dat gebeurt belangeloos en informeel, maar vooral professioneel. 
Ook werd door de pandemie het bureau- en commissiewerk op de proef  
gesteld maar de uitdagingen werden vasthoudend tegemoet getreden.

Van oorsprong waren vooral vrijwilligers actief die door pensionering of om 
andere redenen niet meer aan het reguliere arbeidsproces deelnamen. 
Intussen zijn het echter steeds vaker ook jongere vrijwilligers die zich naast  
hun betaalde baan op projectbasis voor de samenleving willen inzetten.

Gilde Den Haag heeft in de loop der jaren een alom gewaardeerde, herkenbare 
en vaste plaats veroverd in onze mooie stad. Aan ieder van onze vrijwilligers is 
veel dank verschuldigd voor de belangeloze bijdrage aan de maatschappij.

Drs. Ir. Jan L. Spoelstra, voorzitter
Stichting Gilde Den Haag
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Missie, visie en doelen
Missie
Stichting Gilde Den Haag is een  
organisatie van louter vrijwilligers. 
Het richt zich op het organiseren van 
ontmoetingen van zijn vrijwilligers  
met medeburgers die daarvoor 
belang stelling hebben en in aan-
merking komen, waarbij de vrijwilligers 
hun ervaring o.a. opgedaan tijdens 
hun professionele leven dienstbaar 
maken.

Visie
Onze vrijwilligers zijn trots op hun 
professionaliteit, hun kennis en hun 
vaardigheden en willen die graag 
delen met anderen.

Doelen
Gilde Den Haag streeft naar 
herkenbaarheid en laagdrempelige 
bereikbaarheid. 
Het staat voor het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden, het leren 
kennen van de stad (trots op de stad!) 
en het bevorderen van de integratie 
en participatie van anderstaligen 
door hen te begeleiden in het leren 
kennen van de Nederlandse cultuur 
en het beter leren spreken van de 
Nederlandse taal. 

Gilde Den Haag streeft ernaar een 
stabiele en flexibele organisatie te 
blijven.
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Bestuur en organisatie

Bestuur
Jan Spoelstra Voorzitter
Mariet Hubatý – van der Hoeven Secretaris/PR
Kees van Mourik Penningmeester
Vronie van Manen Bestuurslid Stadswandelingen
Frans Bodmer Bestuurslid SamenSpraak
Christiaan Eckhart Bestuurslid speciale projecten/ 
  contactpersoon Gilde Nederland
Tjebbe Spoelstra Bestuurslid Bestuursondersteuning

Hoewel het gebruikelijk is dat het 
bestuur maandelijks vergadert, is 
het in 2020 slechts vijfmaal (januari, 
februari, maart, juli en september) bij 
elkaar kunnen komen, Niettemin was 
er onderling veelvuldig contact per 
telefoon, mail of anderszins.

De geplande voorjaarsbijeenkomst 
met vrijwilligers en relaties op  
19 maart 2020 heeft helaas geen 
doorgang kunnen vinden. 

Certificering
Gilde Den Haag is sinds 1 januari 2018 
in het bezit van het Haags Keurmerk 
voor Vrijwilligersorganisaties HKV.
Ook voldoet het Gilde aan de Alge mene 
Verordening Gegevensbescherming AVG.
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Gilde Nederland
Gilde Den Haag valt onder de koepel-
organisatie Gilde Nederland en maakt 
deel uit van de gezamenlijke Gilden 
Regio Zuid-Holland. 

Samenwerking
Gilde Den Haag is aangesloten bij de 
Stichting Haagse Historie & Erfgoed, 
die zich ten doel stelt de samenwer-
king tussen de op historie en erfgoed 
gerichte organisaties te bevorderen 
en de kennis van de geschiedenis van 
materieel cultureel erfgoed van Den 
Haag e.o. te vergroten.

Ook is Gilde Den Haag partner van 
The Hague & Partners/The Hague 
Marketing Bureau en participeert in 
de Ambassade van Den Haag

Gilde SamenSpraak, onderdeel van 
Gilde Den Haag, is aangesloten bij 
de landelijke organisatie Het begint 
met Taal en maakt deel uit van het 
Taalketenoverleg in Den Haag.
Bovendien is er een intensieve samen-
werking met de Centrale Bibliotheek 
Den Haag.
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BUREAU 

Het Bureau is het centrale punt van  
de organisatie waar de bemiddelingen 
tot stand worden gebracht tussen  
aanvrager en vrijwilliger. Dit gebeurt  
met behulp van het Gilde Bemiddelings-
programma GBP. Daarnaast wordt dit 
computerprogramma gebruikt voor de 
bevestigingen van de aanvragen, de 
administratieve afhandeling daarvan, 
alsook voor de opslag en verwerking 
van statistische en andere relevante, 
gegevens.
In 2020 is de ICT vernieuwd met  
5 nieuwe werkstations in Windows 10.
De onderdelen van het Gilde doen een 
beroep op het Bureau voor informatie 
en ondersteuning.

Eind 2020 bestond het team uit 10 
vrijwilligers. Iedere bureaumedewerker 
is in het algemeen 2 of 3 dagdelen 
volgens een vastgesteld weekrooster 
op het bureau aanwezig. 

Vanwege COVID-19 is het bureau 
grotendeels gesloten geweest. In de 
periode tussen de lockdowns waren 
de openingstijden beperkt. Enkele 
bureaumedewerkers onderhielden het 
contact met de buitenwereld, bewaak-
ten van huis uit het e-mailverkeer en 
de afhandeling daarvan. 

Het gebruikelijk onderling overleg,  
eenmaal per 2 maanden, onder  
leiding van een bureaumedewerker, 
volgens een wisselend rooster, heeft 
In 2020 niet kunnen plaatsvinden.
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In de eerste maanden van 2020 heb-
ben 43 gidsen van Gilde Den Haag 
met passie hun kennis van de stad en 
haar historie kunnen overdragen aan de 
deelnemers van de stadswandelingen. 
Het jaar startte voorspoedig met 767 
wandelaars rond medio maart. (Op het-
zelfde moment 2019: 653 personen).
In de periode tussen de twee lock-
downs, waarin aanvankelijk met  
groepjes van maximaal zes, later  
zelfs met hooguit drie personen kon 
worden gewandeld is het totaal aantal 
deelnemers in dit jaar blijven steken 
op 1.793 (in 2019: 10.218). 
Tijdens de laatste lockdown kon er 
- de coronamaatregelen volgend - 
helemaal niet meer worden gewandeld. 
Alle geboekte wandelingen moesten 
worden geannuleerd. Een bijkomend 
gevolg van Corona was dat er tien gid-
sen uitvielen vanwege hun leeftijd.
Het programma Stadswandelingen 
bestond uit 27 reguliere wandelingen, 
waaronder een aantal met een bijzon-
der thema. Op www.Gildedenhaag.nl 
zijn alle stadswandelingen te vinden 
en aan te vragen. 

Individuele wandelingen, 
gekoppeld aan evenementen
Naast de gebruikelijke groepswan-
delingen werden, zoals ieder jaar, op 
vastgestelde data speciale wandelin-

gen aangeboden, waaraan individueel 
kon worden deelgenomen. Dit jaar was 
dat helaas alleen nog mogelijk rond 
de herdenking van het bombardement 
van 3 maart 1945 met de wandeling 
Bezuidenhout, heden en verleden.

Samenwerking The Hague 
Marketing Bureau/The Hague 
Info Store THIS (voorheen VVV)

Conform afspraak heeft 
THIS ook begin dit jaar 
een aantal Gilde-
wandelingen opgenomen 

in haar programma. De wandelingen 
konden rechtstreeks worden geboekt 
bij THIS en door een gids van het Gilde 
begeleid. Er waren afspraken gemaakt 
voor onderstaande wandelingen; echter 
met ingang van de eerste lockdown 
moesten die wandelingen worden 
geannuleerd:
 y Residentiewandeling
 y Hofjeswandeling
 y Engelstalige Residentiewandeling
 y Duitstalige Residentiewandeling
 y Joods verleden, de verdwenen 
buurt: op een aantal dagen in de 
aanloop naar 4 mei

 y Markante Vrouwen in de Residentie: 
op een aantal dagen in oktober.

In de korte periode voor de eerste 
lockdown werden 141 deelnemers 

STADSWANDELINGEN
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genoteerd. (In 2019 bedroeg het 
totale aantal 918).

75 Jaar vrijheid Den Haag
In het kader van de landelijke viering 
75 jaar Vrede en Vrijheid zijn met 
betrekking tot 75 Jaar Vrijheid Den 
Haag twee nieuwe wandelingen ont-
wikkeld: Bezet - Verzet - Bevrijd en de 
Rondleiding oude Joodse Begraaf-
plaats aan de Scheveningseweg.  
Deze rondleidingen zijn tot aan de  
eerste lockdown aangeboden.  
Met name de eerstgenoemde  
wandeling trok veel deelnemers. 

In samenwerking met de Stichting 
Haagse Historie & Erfgoed en met de 
organisatie van de Haagse Vrijheids-
weken waren eind 2019 voorberei-
dingen getroffen voor de herdenking/

viering van 75 
jaar Vrijheid 
Den Haag. 
Het Gilde 
zou naast de 
twee hiervoor 

genoemde wandelingen ook Joods ver-
leden, Vrede en Recht, de rond leiding 
door Clingendael en een bus-tour 
aanbieden. Vooralsnog blijven de twee 
eerder genoemde nieuwe wandelingen 
in het reguliere programma. 

Op verzoek van de Gemeente Den 
Haag is op een aantal data In het 
programma van de Internationale 
Vrouwendag (8 maart) de wandeling 
Haagse Verzetsvrouwen opgenomen; 
een bewerking van de rondleiding 
Bezet – Verzet – Bevrijd met het accent 
op Haagse vrouwen in het verzet. 

Kinderwandeling 
In het kader van het 30-jarig jubileum  
in 2017 heeft Gilde Den Haag de 
Kinder wandeling Van Haags Jantje 
naar Haagse Harry ontwikkeld en  
aangeboden aan de stad. 
Ook in 2020 was deze rondleiding  
gratis beschikbaar voor leerlingen  
van 9 t/m 11 jaar van de Haagse 
basisscholen. 
In het schooljaar 2019-2020 (tot aan 
de eerste lockdown in maart 2020) 
waren er 281 deelnemertjes. In het  
daaraan voorgaande schooljaar namen  
636 kinderen hieraan deel. 
Ook in dit verslagjaar was de wandeling  
opgenomen in het programma van 
Cultuurschakel.
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Coördinatieteam Rondleidingen 
(CTR)
Aan de orde kwamen onder andere 
zaken met betrekking tot het wandel-
programma, het inspelen op de  
actualiteit met (nieuwe) wandelingen 
en de samenwerking met andere  
organisaties. 
Het Coördinatieteam Rondleidingen, 
dat normaal tweemaandelijks verga-
dert, is slechts eenmaal bij elkaar 
kunnen komen.

HOF Cultuur (HC)
De succesvolle HOF Cultuurbijeen-
komsten voor gidsen, vinden norma-
liter om de twee maanden plaats op 
de laatste woensdagmiddag van de 
maand. Het doel is de betrokkenheid 
van de gidsen bij het Gilde te bevorde-
ren, waarbij de activiteiten zich onder 
andere richten op ‘education perma-
nente’ en het verstevigen van de onder-
linge contacten. Op de agenda staat 
altijd een presentatie over een ‘Haags’ 
onderwerp door (bijna altijd) een gids. 
Ook worden de gidsen tijdens deze  
bijeenkomsten geïnformeerd vanuit het 
Coördinatieteam Rondleidingen (CTR). 
De middag wordt afgesloten met een 
hapje en drankje; de gidsen hebben 
daarbij de gelegenheid hun ervaringen 
uit te wisselen. De bijeenkomsten  
worden altijd zeer goed bezocht, 
gemiddeld 35 belangstellenden.
Ook hier zijn de coronamaatregelen 

van invloed geweest: slechts een  
HC bijeenkomst heeft kunnen plaats-
vinden en wel op 29 januari 2020 
met de presentatie van Sjoerd van 
der Veen ‘Hoe kwamen de Graven van 
Holland aan hun inkomsten?’.

Activiteiten voor gidsen
De ‘education permanente’ krijgt ook 
inhoud door excursies en wandelingen 
in de residentie. Helaas hebben deze 
activiteiten niet kunnen plaatsvinden.
Ook de gebruikelijke vanuit Gilde 
Nederland te organiseren Gilde Wandel -
dag en de Landelijke Coördinatoren dag 
konden geen doorgang vinden.

Commissie Kwaliteit  
Stadswandelingen
Sinds eind 2017 is de Commissie 
Kwaliteit Stadswandelingen actief.
Deze commissie heeft tot doel de 
kwaliteit van de stadswandelingen te 
waarborgen.
Het gaat vooral om de volgende taken:
 y Aanspreekpunt voor gidsen;
 y Periodieke actualisering van  

wandelingen;
 y Feedback van aanvragers;
 y Collegiale toetsing van en door  

gidsen.
Bij de uitwerking van deze taken zijn 
ook collega-gidsen betrokken.
De commissie heeft driemaal  
vergaderd. Over de voortgang is per 
mail verslag gedaan aan de gidsen.
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HAGOLOGIE  
‘LEER MIJ DEN HAAG KENNEN’
De cursus Hagologie bestaat uit 
zes bijeenkomsten, die steeds op 
een andere locatie plaatsvinden. 
Specialisten in de geschiedenis van 
de stad verzorgen ter plekke een  
inleiding, waarna een gids van het 
Gilde de cursisten meeneemt voor 
een stadswandeling in het desbetref-
fende gebied. De cursus wordt  
afgerond met een quiz en de uitreiking 
van een certificaat.
In dit derde jaar werd in maart vol 
goede moed gestart met de vijfde 
cursus. 
Door de coronapandemie en de daar-
uit voortvloeiende maatregelen moest 
de cursus worden verschoven. Met 
twee derde van de cursisten is eind 
september de cursus gecontinueerd 
ondanks de beperking van het aantal 
mensen op de locaties van de lezingen  
en van het aantal wandelaars per 
gids. Uiteindelijk is de cursus op 
28 november voorlopig afgesloten 
met het uitreiken van de Hagologie-
certificaten aan vijftien doorzetters. 
Daarmee kwam het totaal aantal 
Hagologen aan het einde van dit  
verslagjaar uit op 132. 
Drie stadswandelingen moeten nog 
worden ingehaald als de omstandig-
heden het weer mogelijk maken.

De nieuwe Hagologen waren ondanks 
alle onderbrekingen en wijzigingen zo 
enthousiast dat een groot aantal van 
hen om een vervolgcursus vroeg. Te 
zijner tijd krijgen zij nog een serie van 
zeven stadswandelingen van het Gilde  
aangeboden. 

Hagologen uit de vierde groep waren 
reeds aan zo’n serie vervolgwandelin-
gen begonnen, maar kregen toen met 
de coronamaatregelen te maken. Ook 
zij gaan nog drie wandelingen inhalen.

Zelfs in dit jaar met zoveel hindernis-
sen bleven de aanmeldingen binnen-
stromen. De wachtlijst is gegroeid tot 
meer dan 100 aspirant-Hagologen 

Het team Hagologie bestond in dit 
verslagjaar uit Jacob Bijl, Vronie van 
Manen, Rieks Toxopeus en Gerrie de 
Valk.
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SAMENSPRAAK
Sinds 2008 is Gilde Den Haag actief 
met Gilde SamenSpraak, een taal-
maatjesproject waarbij een anders-
talige één-op-één wordt gekoppeld 
aan een vrijwilliger om samen gedu-
rende een jaar wekelijks Nederlands 
te spreken. Het doel is verbetering 
van het gesproken Nederlands door 
de anderstalige en het wederzijds 
leren kennen van elkaars cultuur.
Na afloop van het jaar wordt de  
vrijwilliger gekoppeld aan een nieuw 
taalmaatje. Door het jaar heen melden 
zich steeds anderstaligen aan en  
ronden anderen af. 

Iedere goed Nederlandssprekende 
Hagenaar kan zich als taalcoach aan-
melden. Er worden geen bijzondere 
eisen gesteld aan opleiding of onder-
wijservaring. Bij de intake wordt wel 
gekeken naar geschiktheid. Over het 
algemeen zijn de vrijwilligers die zich 
melden hoger opgeleid.

Organisatie
Gilde SamenSpraak wordt geleid door 
een projectcoördinator, ondersteund 
door een team van 18 vrijwilligers 
bestaande uit contactpersonen en coör-
dinatoren. Er is altijd wat verloop maar 
een flink aantal van hen is al vijf jaar of 
langer coördinator/contactpersoon.
In 2020 stopten drie coördinatoren/

contactpersonen en er kwamen drie 
nieuwe bij. Coördinatoren hebben een 
specifieke taak binnen de organisatie. 
Zo is er een coördinator die de cursus-
sen/opleidingen regelt en of de lees-
kring organiseert.
Contactpersonen sturen ongeveer 
20 – 30 taalkoppels aan en houden 
regelmatig contact met hen om na te 
gaan of alles goed verloopt en of er 
ondersteuning nodig is.
Voor Den Haag Zuid is er een aparte 
organisatie opgezet om de hoeveel-
heid werk van de projectcoördinator 
enigszins te beperken.
Gilde SamenSpraak maakt gebruik 
van het Gilde Bemiddelingsprogramma 
(GBP) om al haar coaches en taal-
maatjes te registreren en het  
koppelen van deze groepen ook  
administratief vast te kunnen leggen.
Gilde SamenSpraak is door Ellie 
Christoffersen opgezet en gedurende 
meer dan tien jaar door haar geleid.  
In 2019 heeft zij aangegeven het stokje 
te willen overdragen aan een opvolger. 
Begin 2020 heeft Jan Willem van Lith 
haar taken overgenomen.

Samenwerking
Gilde SamenSpraak Den Haag is  
aangesloten bij de koepelorganisatie  
Het Begint met Taal (HBT), werkt 
samen met de onder andere de 
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Centrale Bibliotheek, Taal aan Zee en 
PEP en maakt deel uit van het Haags 
Taalketenoverleg.
Haagse organisaties zoals Vluchte-
lingenwerk en het Taalhuis verwijzen 
regelmatig anderstaligen door naar 
Gilde SamenSpraak, maar ook de 
taalscholen Mondriaan, Direct Dutch,  
Taal in de Buurt en Kickstart doen dat.
 
Activiteiten
Vóór de eerste covid-19 lockdown in 
2020 werden, zoals al vele jaren het 
geval is, de verschillende gezamen-
lijke activiteiten voorbereid of alweer 
gestart. Helaas werden ook wij in 
maart gedwongen om alle gezamenlijke 
activiteiten stil te leggen. Zelfs in de 
periode toen de coronapandemie het 
toeliet om gezamenlijk wat meer te 
kunnen doen, heeft het ons verstandig 
geleken om deze activiteiten niet door 
te laten gaan. 

Toen de tweede golf over ons heen 
kwam, werd de hoop om in het najaar 
nog iets gezamenlijk te kunnen  
organiseren geheel tenietgedaan.
Normaliter zouden in afgelopen jaar 
weer de volgende activiteiten zijn  
georganiseerd: 
 y Het maandelijkse SamenSpraak 
café in de Centrale Bibliotheek.

 y Drie tot vier keer de Leeskring in 
samenwerking met de Centrale 
Bibliotheek.

 y Vier keer per jaar een cursus voor 
taalcoaches.

 y Het jaarfeest met alle taalkoppels.

Om met de vrijwilligers toch contact te 
blijven houden werden er zowel vanuit 
het bestuur als vanuit de projectcoör-
dinator mailtjes verstuurd om elkaar 
op de hoogte te houden.
Omdat er geen opleidingen/cursussen 
konden worden gegeven is op initiatief 

Ellie, met Wim, op haar afscheid van het team, juli 2020.  foto: Bertie Fokkelman
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van een van de coördinatoren een aan-
tal - specifiek voor Gilde SamenSpraak 
Den Haag - webinars opgezet. 
In samenwerking met Het Begint met 
Taal en andere instellingen zijn er zes 
webinars ontwikkeld; drie daarvan zijn 
in 2020 gehouden. Deze webinars 
werden goed bekeken zodat de coaches  
ook in deze periode het nodige  
hebben geleerd.

Tijdens de lockdown perioden werd 
het lastiger om de één-op-één 
gesprekken te continueren. De taal-
koppels konden zelf bepalen of en hoe 
ze hun gesprekken wilden voortzetten. 
Er werd veel gebruik gemaakt van 
internetmogelijkheden als Whatsapp 
en Facetime. Ook werd er al conver-
serend gewandeld. Slechts enkele 
koppels hebben besloten - om welke 
reden dan ook - elkaar gedurende de 
pandemie niet te ontmoeten.
De intakes van zowel vrijwilligers als 
taalmaatjes kwamen eveneens tot  
stilstand. Een intake werkt immers 
het beste tijdens een fysieke ontmoe-
ting. De nieuwe aanmelders werden 
hiervan op de hoogte gebracht.

SamenSpraak Vluchtelingen 
De afdeling Vluchtelingen van Samen-
Spraak bestaat sinds eind 2016. 
Destijds opgezet om extra aandacht 
te kunnen geven aan de specifieke 
situatie van anderstaligen met een 

vluchtelingen achtergrond. Het meren-
deel van hen moet verplicht inburgeren 
en het leren van de Nederlandse taal 
is daar een cruciaal onderdeel van, 
evenals kennis van de Nederlandse 
samenleving. De doelgroep betreft 
doorgaans inburgeraars (statushou-
ders) die Nederlandse les volgen 
aan een taalschool in Den Haag en 
al een eenvoudige conversatie in het 
Nederlands kunnen voeren. In 2020 
zijn ongeveer 90 taalkoppels begeleid. 

Bij het opzetten van deze afdeling is 
gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring van Ralph Welcker. Samen 
met Loekie van der Sar is tijdens de 
beginjaren de coördinatie door hen 
ter hand genomen. Ralph Welcker 

Shirin Hasani (rechts) ontvangt van haar 
taalcoach Yolanda van Straten het  
certificaat.
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heeft afgelopen jaar - door een drukke 
nieuwe baan - helaas afscheid geno-
men. De coördinatie is nu in handen 
van drie coördinatoren, het z.g. Team 
Gilde SamenSpraak Vluchtelingen: 
Loekie van der Sar, Anke van Kampen 
en Tony Neijs. 
Anke van Kampen onderhoudt de 
contacten met het bestuurslid Gilde 
SamenSpraak.

Eind 2019 is een pilotproject gestart 
in samenwerking met de Haagse 
Hogeschool, waarbij een zevental 
belangstellende studenten van de 
opleiding HRM gekoppeld werden 
aan een anderstalige met een taal-
hulpvraag. De studenten kregen 
hiervoor studiepunten. Dit traject liep 
door tot het einde van het studiejaar 
2019/2020. De studenten ontvingen 
na afloop een verklaring voldoende 
uren actief te zijn geweest en het tra-
ject met succes te hebben afgerond. 
Aan het begin van het schooljaar 
2020/2021 is geëvalueerd met de 
docenten van de Haagse Hogeschool 
en afgesproken om het traject voort te 
zetten. Nadat de school in september 
2020 de mogelijkheid bekend had 
gemaakt, stroomden de aanmeldingen 
binnen en in enkele dagen was het 
aantal van 13 beschikbare plaatsen 
bezet. Met alle studenten zijn intake-
gesprekken gevoerd.

In dezelfde periode nam een account-
manager van de asielzoekerslocatie  
in Wassenaar contact op met onze 
organisatie met het verzoek om 
samenwerking. In het asielzoekers- 
centrum verbleven veel, doorgaans 
jonge, asielzoekers met een verblijfs-
status die wachtten op uitplaatsing 
naar een gemeente en graag alvast de 
Nederlandse taal wilden oefenen. 
De meesten van hen hadden al een 
basisniveau bereikt door middel van 
zelfstudie en met behulp van het  
onlinemateriaal van Oefenen.nl. 
Het Team Gilde SamenSpraak 
Vluchtelingen heeft op de locatie 
intakegesprekken gevoerd en is erin 
geslaagd om de meeste van de aan-
gemelde studenten en vluchtelingen 
te koppelen. Een enkeling viel af door 
onvoldoende taalniveau. De eerste 
reacties vanuit beide groepen waren 
positief. De studenten van de Haagse 
Hogeschool deden het gehele traject 
online en dat had als bijkomend voor-
deel dat de contacten door kunnen 
gaan, ook wanneer de anderstalige 
naar een andere gemeente verhuist. 
Het AZC Wassenaar sluit in maart 
2021.

Eind 2020 heeft een taalcoach contact 
gelegd met de Ithaca Academy (een 
organisatie die mensen begeleidt met 
afstand tot de arbeidsmarkt, met een 
aparte afdeling voor vluchtelingen). 
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Deze personen worden geholpen met 
trainingen om hun competenties te 
onderzoeken, zodat ze gericht kunnen 
solliciteren. Het Nederlands is daarbij 
een belangrijk onderdeel en de taal-
coaches van Gilde Samenspraak  
helpen hen daarbij.

Resultaten taalcoach trajecten
Doorgaans sluit een taalkoppel na 
één jaar af. Indien gewenst kan dit 
jaar verlengd worden tot maximaal 
twee jaar. Argumenten hiervoor kun-
nen zijn dat het gewenste niveau nog 
niet is bereikt of dat door omstandig-
heden de afgesproken wekelijkse 
gesprekken niet altijd door konden 
gaan.

Aan het einde wordt er een korte 
Vragenlijst bij afsluiting ingevuld.  
Op basis hiervan kunnen wij  
vaststellen dat:
1. De meeste anderstaligen  

veel vooruit zijn gegaan bij  
het Nederlands spreken.

2. Een groot aantal hiermee  
redelijk is vooruitgegaan.

3. Enkelen er maar weinig op  
vooruit gingen.

Uit evaluaties met de deelnemers 
en vrijwilligers is verder gebleken dat 
taalcoaching naast het beter beheer-
sen van de spreekvaardigheid (en de 
Nederlandse taal in het algemeen) 

ook het zelfvertrouwen en de  
zelfredzaamheid van de anderstalige 
heeft vergroot.
Vooral het persoonlijke één-op-één 
contact, wordt gezien als een waar-
devolle aanvulling op het reguliere 
taalonderwijs. Die persoonlijke 
aandacht heeft bovendien bijge-
dragen aan het versterken van het 
sociale netwerk van de anderstalige. 
Bovendien hebben veel taalcoaches 
op andere vlakken hun taalmaatje 
vooruit te geholpen. Met name bij 
Gilde Samenspraak Vluchtelingen kon 
door deze extra inzet beter worden 
ingespeeld op de individuele behoefte 
van de inburgeraar.

Andere effecten:
1. De meeste anderstaligen kregen 

meer contact met Nederlanders.
2. Een flink aantal gebruikte meer 

Nederlands op het werk of vond 
werk.

3. Een flink aantal ging een  
opleiding doen.

4. Enkelen gingen vrijwilligerswerk 
doen.

Enkele cijfers
Ook hier zien we de gevolgen van de 
pandemie. Er waren veel minder aan-
meldingen van taalmaatjes dan in de 
afgelopen jaren; ook het aantal nieu-
we coaches was minder dan de jaren 
hiervoor.
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2020 werd afgesloten met 278  
taalkoppels, waarvan 68 taalkoppels 
met vluchtelingen. (Eind 2019 waren 
335 taalkoppels actief).
De anderstaligen hadden 56 verschil-
lende nationaliteiten. De meesten 
kwamen uit Syrië (35) Polen (28) 
en Turkije (24). Daarnaast kwamen 
de vluchtelingen veelal uit Iran, 
Afghanistan en Eritrea. 

COACH4YOU
Dit is een landelijk Gildeproject, 
gericht op coaching van kinderen in  
de overgang van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs.

Zij krijgen een steuntje in de rug van 
een vrijwillige professionele coach,  
die hen wekelijks bezoekt. In een 
twintigtal niet al te grote gemeenten 
bestaat het al.
Gilde Den Haag heeft de intentie dit 
project ook in onze gemeente van de 
grond te krijgen en is daartoe in 2019 
een haalbaarheidsonderzoek begon-
nen, onder andere met de Gemeente 
Den Haag en onderwijsinstanties. 

Het was de bedoeling dit onderzoek 
in het najaar van 2020 af te ronden. 
Door alle maatregelen rond COVID-19 
is daar niets van gekomen.

Aantal aanmeldingen:  278
Geslacht anderstaligen:  mannen: 97 | vrouwen: 181
Leeftijden anderstaligen:  < 25 jaar: 23 | 25-50 jaar: 225 > 50 jaar: 34
Opleiding anderstaligen:  laag: 10 | middelbaar: 42 | hoger: 53 | universitair: 173
Taalvaardigheid anderstaligen: beperkt: 55 | matig: 108 | redelijk: 98 | goed: 17
Aantal taalcoaches:  228 (sommigen hebben meer taalmaatjes) 
Geslacht taalcoaches:  mannen: 88 | vrouwen: 140
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SPREKERSHOEK
Op een aantal zondagen in najaar en winter worden lezingen gegeven in 
Wijkcentrum Essesteijn in Voorburg over een actueel of in de belangstelling 
staand onderwerp.
Deze bijeenkomsten werden goed bezocht.

In 2020 hebben slechts twee bijeenkomst plaatsgevonden:
26 januari  Tropisch Modernisme
  presentatie: Dr. Jan Dulleman
23 februari  Kunst in het Westbroekpark
  presentatie: Marie-José van het Erve en Trudi de Heer

Vanwege COVID-19 zijn de overige bijeenkomsten in 2020 komen te vervallen.
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COMMUNICATE/PR
Website 
In totaal waren er 17.870 (in 2019, 
16.996) bezoekers van de site. 
Door hen werden in totaal 77.681  
(in 2019 83.371) pagina’s bezocht. 
Hiervan waren er 8.209 (in 2019 
8.284) die via mobiel en tablets de 
site benaderden. 

Facebook
Sinds medio 2019 meldde het Gilde 
zich op Facebook. Via regelmatige 
berichtgeving werd aandacht gevraagd 
voor alle Gilde-activiteiten.

Door gebrek aan activiteiten vanwege 
COVID-19 is het gebruik van Facebook 
ten opzichte van 2019 sterk terug-
gelopen.

Gilde Journaal
Het Gilde Journaal is in 2020 slechts 
eenmaal verschenen (september).
Dit was de laatste gedrukte editie,  
die nog per post werd verzonden.
Besloten is met ingang van 2021 het 
Gilde Journaal (in de vorm van een 
nieuwsbrief) digitaal te verzenden aan 
de vrijwilligers en externe relaties.

Free Publicity
In juli wijdde de Stadskrant een  
paginagroot artikel aan de wandeling
Bezet – Verzet – Bevrijd in het kader 
van 75 Jaar Vrijheid Den Haag.  
Aan de daaraan afgeleide wandeling  
met het accent op Haagse Verzets-
vrouwen werd, in het kader van de 
Internationale Vrouwendag op 8 maart, 
een artikel gewijd in De Telegraaf. 
In het AD van 3 maart stond een  
artikel over de herdenking van het 
bombardement van het Bezuidenhout, 
75 jaar geleden. Daarin werd de 
Gildewandeling Bezuidenhout,  
heden en verleden aanbevolen.
Aan de nieuwe rondleiding over de 
oude Joodse Begraafplaats aan de 
Scheveningseweg, nog gepresenteerd 
voor de tweede lockdown, werd in 
oktober een paginagroot artikel gewijd 
in het AD. 

Het weekblad Haagse Tijden vermeldde 
nog in het begin van het jaar af en toe 
de wandelingen die via THIS (VVV) op 
bepaalde dagen werden aangeboden.

De lezingen in Sprekershoek werden 
veelal aangekondigd in Het Krantje
(huis-aan-huisblad in Voorburg). 



20

FINANCIËN
De bemiddelingsactiviteiten van Gilde Den Haag zijn zowel voor aanvragers als 
vrijwilligers gratis. De hiervoor te maken kosten, waarvan die voor huisvesting, 
bureau, publiciteit en drukwerk de belangrijkste componenten vormen, worden 
voor wat betreft Gilde Stadswandelingen en Gilde SamenSpraak deels gefinan-
cierd uit gemeentelijke subsidiebijdragen.
Daarnaast leveren de wandelingen, waarvoor een geringe vergoeding wordt 
gevraagd, een bijdrage aan de dekking van de kosten. 
Ook aan de taalmaatjes wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Door een verstandig uitgavenbeleid bleven de kosten ook dit jaar binnen de 
gestelde ramingen.

Den Haag, 17 mei 2021

drs. ir. J.L. Spoelstra M.G.J. Hubatý - van der Hoeven
voorzitter secretaris
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Vrijwillige Professionals

Stichting Gilde Den Haag

Riviervismarkt 2

2513 AM Den Haag

Telefoon: 070 3561281

E-mail: info@gildedenhaag.nl
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