
Gertjan was beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland en kon vorig jaar met 
vroegpensioen. Gertjan woont al 25 jaar in Zwolle en is erg enthousiast over de stad. 
Gertjan zocht naar meer zingeving en vond dat bij Taalpunt als taalvrijwilliger: ‘Ik heb met 
alle drie taalmaatjes een klik’.

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen en hoe ben je bij Stadkamer terecht 
gekomen?
‘Ik had altijd al iets met taal. Toen ik net met pensioen was las ik een artikel in De Stentor 
over Corrie, het ging over laaggeletterdheid. Dat sprak me toen zo aan, dat ik meteen 
gebeld heb met Taalpunt. Ik ben erg enthousiast over de coördinatoren van Taalpunt. 
Na het intakegesprek wist ik meteen dat ik graag als Taalvrijwilliger voor Taalpunt aan 
de slag wilde. Tijdens de intake werd al snel duidelijk dat ik liever mensen individueel 
begeleid dan in een groep, en dat ik het makkelijker vind om mannen te begeleiden. Het 
maakt me niet uit of ik Nederlandse laaggeletterden begeleid of anderstaligen, dat vind 
ik beide leuk. Ik heb een training gevolgd en krijg nu nog steeds goede begeleiding. De 
coördinatoren brengen de vrijwilligers en taalmaatjes bij elkaar. Dat is nu al drie keer 
erg goed uitgepakt. Ik heb een klik met alle drie mijn taalmaatjes’. Ik ben midden in de 
lockdown begonnen met mijn eerste taalmaatje. Ik ging toen naar zijn huis om hem te 
begeleiden. Nu kan ik weer in Stadkamer terecht en spreek ik daar af’. Gertjan spreekt 
graag bij Stadkamer af, het valt hem op dat de bezoekers erg divers zijn. ‘Stadkamer is 
een fijne plek, ik voel me erg welkom in Stadkamer, ik wist niet dat er zoveel gebeurde’. 
Gertjan heeft nu drie taalmaatjes. ‘Een oudere man uit Italië, een jonge man uit 
Afghanistan en een dertiger uit Syrie’. 

Wat zijn je taken als vrijwilliger bij Stadkamer? 
‘Gemiddeld een keer in de week spreek ik met mijn taalmaatjes af, soms twee keer in 
de week. Ik help ze met spreken, lezen, luisteren en schrijven. Maar ik help ze ook met 
dingen waar ze tegenaan lopen. Nederland is voor anderstaligen niet altijd een 
makkelijk land.  De taalmaatjes doen hun inburgering bij de onderwijsinstellingen in 
Zwolle en krijgen daar taalonderwijs, maar soms vragen ze ook of ik ze wil helpen bij het 
huiswerk. Dan hebben ze een les niet goed begrepen en vragen mij  of ik het nog eens 
wil uitleggen.

Er komt via de stichting Lezen en Schrijven iedere week een krant uit waarin het 
laatste nieuws helder wordt samengevat voor de taalmaatjes. Ik zorg er dan voor dat 
die informatie bij hen terecht komt en we lezen dat dan samen. Bijvoorbeeld na een 
persconferentie over de coronamaatregelen. Er komt dan een eenvoudige uitleg, soms 
met pictogrammen. Dan zorg ik dat zij dit krijgen en dat ze het bericht begrijpen.’

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
‘Ik vind het waardevol dat ik kan helpen bij het leren van de taal en de gebruiken in 
Nederland. Je hebt al snel een persoonlijke band met de taalmaatjes. Ik  leer zo ook 
nieuwe mensen kennen. Dat is geen doel op zich, maar ik merk dat ik het wel heel leuk 
vind. Ook omdat ik zelf niet zo gauw met anderstaligen in contact kom.  Ik leer ook veel 
van hen. Ik had geen idee welke weg vluchtelingen moeten gaan om een plek in de 
maatschappij te verwerven, nu veel meer. Verder kom ik er achter dat je soms dezelfde 
interesses hebt en daar heb je dan mooie en diepgaande gesprekken over’.

Wat levert het vrijwilligerswerk bij Stadkamer jou op?
 ‘Ik krijg er energie van om taalvrijwilliger te zijn.  Ik vind het fijn om me verbonden te 
voelen met andere mensen en krijg er voldoening van dat ik iets kan betekenen voor 
iemand. Ik leer ook heel veel dingen bij, dat levert me ook veel op. Ik krijg nieuwe 
inzichten, dat we bijvoorbeeld goed met elkaar om moeten gaan. Als iemand hier mag 
blijven, dan moet je ook zorgen dat die persoon mee kan doen in onze samenleving’.

Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die twijfelt om vrijwilliger te worden bij 
Stadkamer en in dit geval voor Taalpunt?
‘Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je er aan begint, dan rekenen 
mensen op je en kun je niet zomaar op een mooie dag zeggen 
dat je liever naar het zwembad gaat.  Er staat zoveel 
tegenover, ik vind het superleuk, het is waardevol, 
je leert nieuwe mensen kennen, je leert veel van 
ze en je wordt heel goed begeleid. Je wereld 
wordt er groter van’.
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