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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde 
voor onze vrijwilligers  
 

Na bijna anderhalf jaar te maken te hebben gehad met restricties en problemen vanwege 
het covidvirus lijkt het erop dat we deze, althans voorlopig, achter ons hebben gelaten. 
We weten natuurlijk nog niet wat de herfst en de winter ons in dit opzicht zullen brengen, 
maar op dit moment is iedereen met veel enthousiasme weer bezig met de lessen. 

 

Nieuw registratiesysteem: Match 

Gilde maakt sinds deze maand gebruik van een nieuw registratiesysteem. In dit systeem zijn alle 
taalcoaches en deelnemers opgeslagen en zijn ook de koppelingen te zien.  

Zoals u wellicht weet is het Gilde aangesloten bij Het Begint met Taal. Zie ook 
www.hetbegintmettaal.nl. Het Begint met Taal heeft een registratiesysteem ontwikkeld, waar 
aangesloten organisaties tegen een kleine vergoeding gebruik van mogen maken. Zij houden dit 
systeem ook up to date en zorgen voor de beveiliging en dat het volgens de geldende privacyregels 
gaat. Het systeem waar het Gilde eerst gebruik van maakte was verouderd.  

In het nieuwe registratiesysteem kunnen we bijvoorbeeld de anderstaligen op de wachtlijst met één 
klik in beeld brengen en komen ook de beschikbare vrijwilligers in beeld met hun voorkeuren of 
beperkingen. Het systeem werkt nog niet optimaal, maar er wordt gewerkt aan een nieuwe versie 
door Het Begint met Taal om het nog verder te optimaliseren. 

Vanuit dit systeem zullen ook standaard mailtjes gestuurd worden naar deelnemers en taalcoaches. 
Misschien hebt u hier al iets van gemerkt? Wanneer? 

• Na de aanmelding: een bevestiging van de aanmelding om te laten weten dat je 
ingeschreven bent. Voor zowel nieuwe deelnemers als nieuwe taalcoaches.  

• Bij de start van een traject ofwel na de koppeling: u en de deelnemer ontvangen een mail 
met elkaars naam, telefoonnummer en mailadres.  

• Bij de beëindiging van het traject. Een bevestiging dat er afgesloten is.  

We willen op korte termijn ook een standaard mail in gang zetten voor de tussenevaluatie. Eens in de 
drie maanden krijgen u en uw taalmaatje een kort mailtje met de vraag hoe het gaat. Hierop kunt u 
afzonderlijk reageren met een smiley: ☺ groen is alles goed, ☺ oranje is matig en ☺ rood is niet 



goed. De betreffende coördinator/ ondersteuner krijgt deze smileys te zien en zal zeker reageren 
wanneer er een rode smiley terugkomt.  
Het blijft natuurlijk zo dat u uw ondersteuner altijd kunt blijven mailen of bellen bij vragen of 
problemen! 

 

Vooraankondiging najaarsbijeenkomst taalcoaches 

Op 23 november zal er weer een grote bijeenkomst voor taalcoaches plaatsvinden in Sociaal 
Cultureel Centrum De Helftheuvel. Vorig jaar hebben we de avond moeten overslaan vanwege 
corona, maar we hopen van harte dat deze dit jaar gewoon kan doorgaan. Noteert u de datum alvast 
in uw agenda. Nadere details volgen. 

 

Overlijden Liza Koster 

Deze zomer is Liza Koster overleden na een ernstige ziekte. Liza was ondersteuner bij het Gilde. Vele 
taalcoaches bewaren goede herinneringen aan haar. 

 

Impactmeting 

Deelnemers vanaf taalniveau A1 die in deze periode (aug/dec 2021) een taalcoach hebben, 
ontvingen mogelijk een digitale vragenlijst over de evaluatie van het taaltraject. Vanuit de gemeente 
wordt een evaluatie van het taaltraject als subsidievoorwaarde gesteld. De gemeente heeft nu een 
contract afgesloten met de Unesco leerstoel volwasseneneducatie (universiteiten Maastricht en 
Brussel), die deze zogenoemde impactmeting gaan houden.  
De gegevens komen beschikbaar voor de gemeente ’s Hertogenbosch, en eventueel ook voor Gilde 
afzonderlijk, en worden vergeleken met landelijke cijfers.  
Onze oude evaluatieformulieren komen hierdoor te vervallen. 
Het algemene doel van deze impactmeting is het delen van kennis met elkaar en het onderstrepen 
van het belang van taalcoaching. Hierdoor komt er mogelijk meer waardering en subsidie. 
Het is geen evaluatie van de inzet van de taalcoach, wel een meting naar de effecten voor de 
deelnemer op terreinen als taal, arbeid, assertiviteit/zelfredzaamheid.  
Het is een digitale vragenlijst, die de deelnemers zelf moeten invullen, eventueel met hulp van de 
taalcoach.   
Dit jaar zijn er twee metingen met een tussenperiode van circa 15 weken.  
De eerste in september en de tweede in december 2021. 

 

Facebook 

Wist u dat u het Gilde ook kunt volgen op Facebook. Ook voor het delen van informatie en ideeën 
over lesgeven is dit het ideale medium:  https://www.facebook.com/gilde.denbosch.3  

 


