
Al onze vrijwilligers waren 
in 2019 trouwens steunpila-
ren voor kwetsbare stadge-
noten. De leesbegeleiders 
die met liefde en geduld 
met kinderen werken met 
een leesachterstand.  
Vrijwilligers van Taal voor 
het Leven die onvermoeid 
aandacht besteden aan 
mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven. 
Onze loopbaancoaches en 
organisatieadviseurs die in 
2019 veel voor mensen en 
organisaties konden bete-
kenen. En niet te vergeten 
onze teamleden, ook vrij-
willigers, die de projecten  
in goede banen leiden.
Mee in Mokum werd in 

2019 geconfronteerd met 
nieuwe regels én kreeg  
een opsteker: rondleider 
Otto Meyer werd Amster-
damkenner van het jaar! 

Maatje meer voor een 
Maatje minder werd in 
2019 ‘gegund’ in een Euro-
pees aanbestedingstraject. 
Daarmee is het onderdeel 
van het FPAJ, het Flexibel 
Preventief Aanbod Jeugd.

En we hebben een nieuw 
project opgepakt:  
Voel je Goed! zet zich in 
voor laaggeletterde mensen 
die willen werken aan  
een gezonder gewicht.  
De eerste vrijwilligers zijn in 

2019 opgeleid en aan  
de slag gegaan.  

We hebben een druk jaar 
achter de rug, waarin onze 
vrijwilligers weer ongelofe- 

lijk veel voor stadgenoten 
konden betekenen.  
Vrijwilligers bedankt! 

Peter Dudok van Heel
Voorzitter Gilde Amsterdam

25 jaar SamenSpraak: 25 jaar betere kansen voor anderstaligen

'Sinds ik de taal begrijp  
 voel ik mij geen
 buitenstaander meer. ’

In 1994 vroeg de gemeente Gilde Amsterdam om anderstaligen te helpen beter Nederlands te spreken en 
zich meer thuis te voelen in de stad. De toenmalige directeur kreeg een mooie ingeving: hij bedacht het 
project SamenSpraak. De rest is geschiedenis. Een geschiedenis om trots op te zijn. SamenSpraak vierde  
in 2019 haar 25e verjaardag. 

2019

Feest!
25 jaar waarin duizenden anderstalige Amsterdammers 
werden begeleid. Mensen die dankzij die waardevolle onder-
steuning beter mee kunnen doen in Amsterdam. Vrijwilligers, 
anderstaligen en genodigden vierden dat op zaterdag  
14 december in de Amstelkerk.

Ronald Venderbosch, directeur Participatie Gemeente Am-
sterdam, bedankte de vrijwilligers en benadrukte het grote 
belang van hun werk voor de stad. Hij prees de goede samen-
werking tussen de gemeente en Gilde Amsterdam. En sprak 
de hoop uit dat we ons belangrijke werk blijven voortzetten.
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   Een theatergroep voor mensen met een beperking zocht in eerste instantie vooral naar een organisatievorm.  
Maar onze adviseur kon ze ook sturen in de financiële haalbaarheid, de repertoirekeuze en de communicatie. 

  De opstart van een ideële koffiebranderij. Een dankbare case noemde onze adviseur het. De cliënt moest  
een aantal moeilijke keuzes maken, maar er kwam uiteindelijk een realistische exploitatieprognose. 

  Een verdienmodel zoeken voor kunstproducten die door asielzoekers worden gemaakt.  
In dit geval heeft de cliënt er na advies voor gekozen om een pilot op te starten op markten.

2019 was een kleurrijk jaar voor onze organisatieadviseurs. Ze stonden een aantal bijzondere ideële 
en culturele organisaties ter zijde. ‘Ik kom veel dromers tegen’, zegt adviseur Hans van Harten,  
‘ik heb altijd de leukste gesprekken. Het is prachtig om te kijken hoe we al die mooie ideeën 
samen in een model kunnen gieten dat werkt.’

Maatje meer voor een Maatje minder:
FLEXIBEL EN PREVENTIEF

Maatje meer voor een Maatje minder werd in 2019 ‘gegund’ in een Europees aanbestedingstraject. Daarmee is het onderdeel van het FPAJ, het Flexibel Preventief 
Aanbod Jeugd, voor jeugd en ouders met meer risico op bepaalde problemen. Het project valt ook nog steeds onder Aanpak Gezond Gewicht Amsterdam.  
Het aanbod is per wijk ingericht. Maatje en kind kunnen aan de slag met activiteiten in de directe leefomgeving. Natuurlijk met het accent op gezond leven.  

  Een van ‘onze’ kinderen speelde een hoofdrol in een filmpje van de Oranjefondscampagne ‘Maatjes gezocht’ 
dat in het najaar te zien was. 

  Op de Voel je sterkdagen gaf ons boegbeeld Samira el Idrissi Taekwondo. De dagen draaiden om gezond 
eten en bewegen én een gezonde mentale gesteldheid. De kinderen werden een-op-een aan een maatje van 
WorldPay-medewerkers van de Zuidas gekoppeld. WorldPay wilde medewerkers  met dit ‘offline’ evenement 
aan hun gezondheid én een goed doel laten werken.

  Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn gestart met een achtmaandse stage als maatje. Zij doen 
het goed als inspirerende rolmodellen voor kinderen en gezinnen.

 Als leidraad voor vrijwilligers is een handboek gemaakt met een coachingstraject en werkvormen.

Organisatieadvies
EEN MOOI IDEE DAT WERKT 

SamenSpraak 
ziet de hele wereld voorbij komen 

  ‘Ik heb heel wat mooie vriendschappen zien ontstaan’, vertelt Maud Heneman,  
                                                          SamenSpraak vrijwilliger van het eerste uur en teamlid. Ze heeft al die jaren  
                                                        honderden vrijwilligers en anderstaligen gekoppeld. ‘SamenSpraak gaat over       
                                                          zoveel meer dan taal. De sociale kant is minstens zo belangrijk. Mensen zien hoe wij in   
                        Nederland leven, en andersom leert een vrijwilliger ook iets over andere culturen. Het is zulk positief werk.’

                   De samenleving verandert en de anderstalige is ook veranderd in al die tijd. Vroeger kwamen de     
     meeste mensen uit Marokko of Turkije. Nu zien we de hele wereld voorbij komen. In 2019 waren  
          er opvallend veel Britten, waarschijnlijk door de Brexit..

                     Verder melden zich meer vrouwen dan mannen. Dat is al jaren zo. Bij vrouwen ontstaat  
                  de behoefte om beter Nederlands te spreken vaak als kinderen naar school gaan.  

                 Bijvoorbeeld om beter te kunnen communiceren met de leerkracht. 
                In 2019 konden we mensen uit 52 landen helpen. Vluchtelingen en studenten,  

                  maar ook vaders en moeders die voor werk of familie hun Nederlands  
                 willen verbeteren.

Werk aan de winkel voor leesvrijwilligers
Onderzoekcijfers in 2019 waren schrikbarend: de leesvaardigheid van  
Nederlandse kinderen holt achteruit. Werk aan de winkel dus voor 
onze leesbegeleiders die vorig jaar weer op zo’n 50 basisscholen 
werkten met kinderen vanaf groep 3. 

Er was in 2019 een behoorlijke aanwas 
van nieuwe vrijwilligers; er kwamen  
er 15 bij. Met een VOG, Verklaring  
Omtrent Gedrag, en twee goede  
referenties konden zij aan de slag en  
hebben ze zich voor een jaar of langer 

aan een school verbonden. 

Een goede start voor elk Amsterdammertje
We sloten 2019 af met 90 leesbegeleiders die we goed hebben kunnen 

matchen met een school die bij hen past. Ze hielpen kinderen met een 
taalachterstand. Fantastisch.

Leesbegeleiding

Loopbaanadvies
Amsterdammers gecoacht in en naar werk
Amsterdammers die de weg naar een reguliere coach niet konden vinden of  
betalen, maakten in 2019 weer volop gebruik van de loopbaancoaches van  
Gilde Amsterdam. 

In 2019: •  coachten zij mensen die waren vastgelopen 
in hun werk of langdurig werkeloos waren;

  •  hielpen zij vluchtelingen die moeite hadden 
de weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt;

  •  adviseerden zij studenten tijdens de afstudeermarkt 
van de Rietveld Academie;

  • vijzelden zij hun eigen kennis op tijdens themabijeenkomsten;
  • werd het team versterkt met een derde adviseur. 

Lichtontwerper Paulo van Cuijk vertelt in MUG Magazine over zijn positieve erva-
ring met loopbaanadvies: ‘Ik heb geleerd om stappen te zetten. Ik wist wel dat ik 
blij word als ik met licht werk, maar niet hoe ik aan werk in die sector kon komen.’ 

A. vandaag gezien met moeder. Ik ben erg blij met de  
resultaten voor A. en moeder. Veel dank aan zijn maatje!’ 
                       (jeugdverpleegkundige GGD)

Het aantal laaggeletterden 
groeit helaas nog steeds. 
Hoewel iedereen weet hoe-
veel onze vrijwilligers voor 
hen kunnen betekenen, blij-
ken doorverwijzers ons toch 
niet altijd te kunnen vinden. 
Of ze realiseren zich niet dat 
we in alle stadsdelen actief 
zijn en ‘grensoverschrijdend’ 
werken. Daarom is in 2019 
veel tijd geïnvesteerd in het 
onder de aandacht brengen 
van het project.

    Taal voor het Leven timmert 
 aan de weg in 2019

•   met het leggen van contacten met verschillende 
taalorganisaties tijdens netwerkbijeenkomsten  
in de stadsdelen; 

•   door kennis en ervaring uit te wisselen met  
(taal)partners, om nog effectiever samen  
te werken;

•   als partner aan het Taalakkoord om 
laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken;

•  het initiëren van het Project Voel je Goed!;
•   succesvolle koppelingen tussen vrijwilligers  

en cursisten.

Taal voor het Leven 
 in alle stadsdelen actief

samen 
sterk



Organisatie Gilde Amsterdam

Vrijwilligers                               775

Kantoor

 J.M. (Annemarie) Bevers,  
 directeur
  J.F. (Jenny) Silleman,  

administratief medewerker

Algemeen Bestuur

 P. Dudok van Heel, voorzitter 
 H. Levie, penningmeester
 F.H.A. de Graaff en E.R. Bremerman 
 (beiden bestuurslid)

Samenwerkingspartners

Vrijwilligerscentrale, Vrijwilligersacademie, Werk Participatie  
en Inkomen, ABC Amsterdam, Stadsarchief, Amsterdam  
Museum, Museumcafé Mokum, Stichting Lezen en Schrijven, 
ABC Alliantie, Het begint met Taal, Het Joods Historisch  
Museum, Humanitas, jekuntmeer.nl, DeedMob, OBA,  
Vluchtelingenwerk, ViiA, Venzo, Leef en Leer, Partners  
Taalakkoord, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht,  
Studio Parkers, en vele andere organisaties.

Sponsoren & schenkingen

• Postcodeloterij  •   Oranjefonds •  Schenkingen via  
 vrijwilligers die afzien van hun onkostenvergoeding  
• ANWB kinderfietsen  •  Legaat K. Alblas

Voel je Goed! pakt taal en gezondheid samen aan

Stichting Gilde Amsterdam
Staat van Baten en lasten 2019
Baten
Subsidie Gem. Adam        138.600  
Bijdrage deelnemers MIM          40.244  
WPI  49.940  
Obesitas project 37.448  
Rente 70 
Overige inkomsten* 74.755  

Totaal   341.057  
Lasten
Kosten personeel 152.061  
Huisvestingskosten          19.436  
Organisatiekosten          33.435  
Afschrijvingskosten            732 
Activiteitenkosten          36.969 
Overige lasten                    35 

Totale kosten         252.171 
 
Resultaat**        88.886 
*  Hierin opgenomen schenkingen en een legaat,  

van in totaal € 66.086
**  Het resultaat 2019 wordt toegevoegd aan  

de continuïteitssreserve

De jaarrekening 2019 ligt op het kantoor van  
Gilde Amsterdam ter inzage.

Wie moeite heeft met taal, heeft moeite met het verwerken van informatie. Voel je Goed! is een 
landelijke aanpak van Stichting Lezen en Schrijven die in Amsterdam wordt uitgevoerd met 
Gilde Amsterdam en zorgpartners van het Amsterdams Taalakkoord. 
Voel je Goed! geeft eet- en beweeglessen in begrijpelijke taal aan groepen van zo’n acht- twaalf 
mensen. Getrainde vrijwilligers, deels studenten voeding en diëtetiek van de HvA, geven de 
lessen in samenwerking met diëtisten.

Het werkt: leefstijl verandert echt en blijvend!
Eind 2019 werd een geslaagde Amsterdamse pilot afgerond. In 2020 gaan we ermee verder.  
‘Het succes van de training zit hem in de praktische aanpak en de combinatie van persoonlijke 
adviezen en de groepsdynamiek’, vertelt projectleider Linda Hendrix. ‘Je ziet dat deelnemers 
daardoor hun leefstijl duurzaam kunnen veranderen.’ 

'Archief komt tot 
leven en je mag 

even mee  
het verleden in. 

Wat een rijkdom 
zo’n gids voor 

de stad!’

Een uitgave van Gilde Amsterdam. 
Redactie: Annemarie Bevers,  
Danielle Vernhout;  
art direction: Marjolein Vernhout; 
fotografie: Huub Zeeman  

www.gildeamsterdam.nl

Otto Meyer 
Amsterdamkenner 2019! 
Niemand kent Amsterdam zo goed als 
onze  rondleiders. Otto Meyer bewees 
dat toen hij in  2019 de grote Amster-
damquiz won. Hij mocht zich Amster-
damkenner van het jaar noemen. Wat 
zijn we er trots op dat hij rondleider is 
bij ons.

2019 was een mooi wandeljaar
•  We leidden weer nieuwe studenten 

van de VU rond met wandelingen 
specifiek gericht op hun studierich-
ting.

•   Een internationaal gezelschap van  
Lucas Bols leerden we de oorsprong 
van hun bedrijf kennen. Bols ont-
stond in 1575 in Amsterdam en de ge-
schiedenis van gedistilleerde dranken 
is nog tastbaar in de stad aanwezig. 

•   De Nes kreeg een uitgebreide 
opknapbeurt. Daarom nodigde de 
gemeente  bewoners en ondernemers 
uit voor een feestelijke bijeenkomst, 
met een wandeling met onze rondlei-
ders door hun buurt. De rijke geschie-
denis was voor hen een openbaring. 

•  De vrijwilligers van OOPOEH wil-
den meer weten van de Noord-Zuid-
lijn en de stations. Wij ontwikkelden 
een historische Noord-Zuidlijnwan-
deling. Met succes, we hebben hem 
nog vaak met andere wandelaars 
gelopen.

Educatieve karakter staat voorop
Voor groepen vanaf zeven personen 
is sinds 2019 een ontheffing nodig om 
overlast te voorkomen. Een mooie aan-
leiding om helder te maken dat Mee in 
Mokum strikte gedragsregels hanteert, 
met kleine groepjes wandelt – ook met 
een of twee personen - en dat het edu-
catieve karakter voorop staat. 

Mee in Mokum


