
COMPANY 
YOUR SLOGAN HERE 

In het kort: 

 Vrijwilligers leveren maat-

schappelijke diensten zoals 

coaching en begeleiding 

 Kwaliteit is belangrijk: 

vrijwillig is niet vrijblijvend 

 Vrijwilligers doen waarde-

volle ervaring op en krijgen 

de kans zich te ontwikkelen 

 Landelijke concepten, maar 

lokaal georganiseerd 

 

Onze initiatieven: 

 Coach4You: coa-

ching van brugklassers 

 Samenspraak: coaching van 

anderstaligen 

 De Jongeren Coach: coa-

ching van jongeren 

 Wandelproject: wandelingen 

met gids 

 Power: workshops voor 

mensen die het ouder 

worden positief willen 

beleven 

 http://www.gildedrv.nl/wandelen 
 http://www.gilde-nederland.nl/ 
 

 Joost de Haer  
 Coördinator Wandelen 
 

 info@gildedrv.nl 

In navolging van talloze andere Gilde organisaties in 
Nederland start Gilde De Ronde Venen nu ook met 
het organiseren van wandelingen met gids. Op dit 
moment werkt een team van enthousiaste 
vrijwilligers aan het opzetten van een wandelroute 
door Vinkeveen. Er is aandacht voor de geschiedenis 
van het landschap, kenmerkende gebouwen en 
betekenisvolle anekdotes die gezamenlijk het 
verhaal van de historie van Vinkeveen vertellen. De 
wandelingen worden in het voorjaar en in de zomer 
georganiseerd voor groepen van maximaal 15 
deelnemers. Zij gaan onder begeleiding van een gids 
door het dorp een vaste route wandelen en krijgen 
zo veel informatie over het dorp en de omgeving. In 
de toekomst wil het Gilde ook wandelingen in 
andere dorpen organiseren. 

 http://www.gildedrv.nl/jongerencoach 
 
 

 Elianne Berentzen  
 Coördinator De Jongeren Coach 
 

 djc@gildedrv.nl 

De Jongeren Coach wil jongeren die de verbinding 
met onderwijs of werk dreigen te verliezen, 
koppelen aan een persoonlijke coach die hen helpt 
om hun situatie te verbeteren door hun talenten en 
capaciteiten te ontdekken en benutten. Dit heeft 
niet alleen een positief effect op de jongeren zelf, 
maar ook op de samenleving en op de 
maatschappelijke betrokkenheid van de coaches. 
Cruciaal voor het slagen van een coach relatie is de 
juiste match; het moet klikken tussen coach en 
jongere. Daarbij moet de coachvraag van de jongere 
aansluiten bij de persoonlijke kenmerken, 
vaardigheden en ervaringen van de coach. 
Bovendien kunnen beide partijen aangeven waar 
hun voorkeur naar uitgaat in de ander; leeftijd, 
geslacht, interesses, etc.  



 http://www.gildedrv.nl/coach4you 
 http://www.coach4you.org 
 

 Marie-José Bakker  
 Coördinator Coach4You  
 

 c4y@gildedrv.nl 

Voor sommige kinderen is de overstap van de 
basisschool naar de middelbare school wel een héél 
zware opgave. Voor deze kinderen bestaat “een 
steuntje in de rug” in de vorm van een persoonlijke 
coach. Deze coach komt gedurende 18 maanden (tot 
de kerstvakantie in het tweede middelbare 
schooljaar) één keer per week bij de leerling thuis en 
helpt hem/haar te wennen aan de nieuwe school, 
het bijhouden van de agenda, het plannen van het 
huiswerk, het zelfstandig werken en het 
voorbereiden van allerlei zaken. En natuurlijk 
antwoord geven op allerlei vragen die een 
brugklasser heeft in de eerste tijd op de nieuwe 
school. Deze coaching is er vooral op gericht om te 
voorkomen dat er later in de middelbareschooltijd 
voortijdig schoolverlaten ontstaat.  

 http://www.gildedrv.nl/power 
 http://www.powernederland.nl 
 

 Anton Teunissen  
 Coördinator Power  
 

 info@gildedrv.nl 

POWER bestaat uit een serie workshops voor 
ouderen die willen investeren in persoonlijke groei, 
sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Voor het 
ouder worden zijn geen algemene regels, wel 
gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? 
Wat geeft mij energie? Waarvoor ga ik me inzetten? 
In POWER-workshops gaan deelnemers hierover 
met elkaar in gesprek. Het is een lerend netwerk, 
waarin veel mogelijk is. Als deelnemer bepaal je zelf 
wat goed voor je is, waar je ambitie ligt en welke 
dromen je wilt realiseren. POWER biedt inhoud en 
structuur. Begeleiders vullen samen met de 
deelnemers het programma in. Power is ontwikkelt 
door Gilde Nederland en gaat op initiatief van Gilde 
De Ronde Venen binnenkort voor het eerst van start 
in gemeente De Ronde Venen. 

 http://www.gildedrv.nl/samenspraak 
 http://www.gilde-samenspraak.nl 
 

 Maria Sabogal 
 Coördinator SamenSpraak 
 

 taal@gildedrv.nl 

Gilde SamenSpraak, het taal- en integratieproject 
van Gilde Nederland, brengt Nederlanders en 
anderstaligen bijeen om de Nederlandse taal en 
cultuur te delen. Bij Gilde SamenSpraak worden een 
Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige 
gekoppeld. Wekelijks komen zij samen om op 
persoonlijke en informele wijze Nederlands te 
spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens 
een wandeling of bezoekje aan de bieb. Het is een 
praktische stap naar integratie via een intensief één-
op-één contact. De vrijwilligers spreken gewoon 
geduldig Nederlands met de anderstalige en wijzen 
daardoor de weg bij de wens tot integratie. Dat kan 
bijvoorbeeld ook ondersteuning bij een sollicitatie 
zijn, hulp bij het verwerken van de ingekomen post 
of bij andere begeleidingsbehoeften.  


