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Gilde Nederland      

Wandeldagen, 

Twee dagen met verschillende doelen. 

Wandelen is van oudsher de rode draad bij veel gilden.  

Vanuit Gilde Nederland zijn er op landelijk niveau twee verschillende dagen waarop de 

wandelgemeenschap bijeenkomt. De landelijke Wandeldag en de landelijke Coördinatorendag 

Wandelgidsen. 

 

Van het begin af aan is dat de jaarlijkse Gilde Wandeldag (v/h Gilde-gidsendag) in het 

voorjaar, eind mei. Het is daarbij gebruikelijk dat de deelnemers op het stadhuis door de 

burgemeester of wethouder worden ontvangen.  Vervolgens is er een aansprekende lezing, 

lunch, wandeling / rondleiding met tot slot een afscheidsborrel met hapjes.  

Het is een manier om je als Gilde landelijk te presenteren, de plaats te promoten.  

Daarbij is een uitgelezen kans voor een Gilde om zich bij de gemeente in de schijnwerpers te 

zetten.  

De dag bevordert de  saamhorigheid en de onderlinge uitwisseling. 

 

Vanaf 2008 was er de jaarlijkse Coördinatorendag voor wandelgidsen, die plaatsvond in het 

najaar, in september. De dag is als studiedag door Gilde Nederland in het leven geroepen om, 

één keer per jaar dieper in gaan op ervaringen van het afgelopen jaar ook en om ideeën uit te 

wisselen over de manier waarop knelpunten kunnen worden aangepakt. Maar ook om nieuwe 

ontwikkelingen op wandelgebied te delen, deskundigheid te bevorderen. Voor deze dag 

fungeert een lokaal Gilde als gastheer met lunch en borrel. Gilde Nederland verzorgt het 

deskundigheidgedeelte in overleg met het lokale gilde en betaalt de lunch. In de middag was 

er een stadswandeling. 

 

De Coördinatorendag heeft in de loop van de tijd steeds meer het karakter van een wandeldag 

met een serieus kantje gekregen. Daardoor is onderstaande situatie ontstaan.  

 

Dat werkt niet meer.  

Deze werkwijze werkte tot voor kort tot tevredenheid van iedereen. De laatste jaren zien we 

een afname van het aantal deelnemers. Het deelnemersveld is divers, sommige coördinatoren 

en gidsen komen op beide bijeenkomsten, ook bestuurders waren aanwezig.  

We constateren dat vrijwilligers het druk hebben dat ze er geen hele dag voor willen 

uittrekken. Ook zijn er van verschillende kanten vragen over het nut en de noodzaak van de 

twee “wandeldagen” 

 

Dat is de reden om ons te bezinnen over het concept van deze wandeldagen.  

Vanaf hier spreken we over de Wandeldag en de Coördinatorendag. 

 

Nu doen we dat zo. 

In de aanloop tot de wandel/coördinatorendagen vraagt Gilde Nederland  aan een lokaal Gilde 

of men bereid en in staat is een wandel/coördinatorendag te organiseren. De inhoud van deze 

dagen zijn in grote lijnen hetzelfde, er is echter een ander accent: bij de Wandeldag ligt die op 

de wandeling en het samen zijn en bij de Coördinatorendag ligt die op 

deskundigheidsbevordering. De dagen verlopen globaal als volgt.   
- een ontvangst met een aangeklede koffie (10:30) 

- toespraak van de lokale voorzitter, Gilde Nederland, burgemeester / wethouder (11:00) 

- lezing / eerste ronde workshops 

- lunch 

- stadswandeling /  tweede ronde workshops 

- afsluiting  

- afscheidsborrel met hapjes (16:00) 
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En nader bekeken met de volgende onderdelen 

Als we de wandel/coördinatorendagen nader bekijken zijn de verschillende onderdelen te 

onderscheiden (tabel 1). Te zien is dat beide dagen veel overlap hebben. De accenten (aantal 

kruisjes) liggen daarbij anders. Het onderscheidend vermogen van de dagen is verwaterd.  

 
Tabel 1 

 

  

Onderdeel Gilde Wandeldag 

h
a

n
d

h
a

ve
n
 Gilde Studiedag  

Wandelen & Meer 

h
a

n
d

h
a

ve
n
 

Locatie  Lokaal gilde  Lokaal gilde  
Wanneer Mei  September   
Initiatief  Gilde Nederland  Gilde Nederland  
Organisatie  Lokaal gilde  Gilde Nederland  
- In samenwerking met  Gilde Nederland  Lokaal gilde   
Kosten voor rekening van  Lokaal gilde   Lokaal gilde   
Inhoud lezingen /wandeling Lokaal gilde i.o.m. GN  GN i.o.m. lokaal gilde  

Doelen:     
- Wandelen  X X X  X  
- Ontmoeten X  X  
- Saamhorigheid X    
- Onderlinge uitwisseling X  X X X  
- Afgelopen jaar “evalueren”    X  
- Aanpak knelpunten   X  
- Deskundigheidbevordering   X  
- Nieuwe ontwikkelingen wandelen   X  

Neven doelen:     
- lokaal gilde presenteren X X  X  
- plaats promoten X X   X  

Werkwijze:     
- ontvangst op stadhuis X    
-     ,,    door burgemeester/wethouder X     
- lezing / workshops X  X  
- lunch X  X  
- wandelen X  X   
- workshops   X  
- afscheidsborrel / hapjes X  X   
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Maar dat zou ook anders kunnen 

Hoewel er gilden zijn die pleiten om tot een ‘wandeldag’ te komen, is ervoor gekozen om een 

scherper onderscheid tussen de dagen te maken.  

De Wandeldag zien we als een gezelligheidsdag en de Coördinatorendag gebruiken we als 

studiedag. 

Daarbij kan de volgende verdeling worden gemaakt, die past de doelen van de dagen (tabel 2). 

In de tabel zijn zowel de volgorden van de dagen als de volgorde van de onderdelen aangepast 

om het accent duidelijk te maken. 
 

Tabel 2 

 

Onderdeel Gilde Coördinatorendag 

Wandelen & Meer 

Gilde Wandeldag 

Locatie  Lokaal gilde Lokaal gilde 
Wanneer Oktober Mei 
Initiatief  Gilde Nederland Gilde Nederland 
Organisatie  Gilde Nederland Lokaal gilde 
- In samenwerking met  Lokaal gilde  Gilde Nederland 
Kosten voor rekening van  Lokaal gilde / GN Lokaal gilde  
Inhoud lezingen /wandeling GN i.o.m. lokaal gilde Lokaal gilde i.o.m. GN 

Doelen:   
- Afgelopen jaar “evalueren”  X  
- Aanpak knelpunten X  
- Deskundigheidbevordering X  
- Nieuwe ontwikkelingen wandelen X  
- Wandelen   X 
- Ontmoeten X X 
- Saamhorigheid  X 
- Onderlinge uitwisseling X  

Neven doelen:   
- lokaal gilde presenteren  X 
- plaats promoten  X 

Werkwijze:   
- ontvangst op stadhuis  X 
-     ,,    door burgemeester/wethouder  X 
- lezing  X 
- workshops X  
- lunch X X 
- wandelen  X 
- workshops X  
- afscheidsborrel / hapjes  X 


