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KARIN

COÖRDINATOR VOORLEESEXPRESS
Naast haar baan als gezinscoach in Heerde, is Karin Coördinator van de
VoorleesExpress. Hier helpt zij gezinnen waarbij de Nederlandse taal moeilijk op gang
komt. Ze vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en hiermee
anderen te kunnen helpen. ‘De VoorleesExpress is een samenwerking tussen het
gezin, de voorlezer en de coördinator. Ik krijg regelmatig een berichtje dat de voorlezer iets leuks heeft gedaan met het gezin. Daar kan ik heel erg van genieten.’
Waarom ben je vrijwilligers werk gaan doen?
Ik deed eigenlijk al vrijwilligerswerk voordat ik begon als coördinator bij de VoorleesExpress
van Stadkamer. Ik vind het leuk om iets voor een ander te kunnen betekenen en ik vind het
belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn buiten mijn werk om. Toen ik nog in Lelystad
werkte ben ik de VoorleesExpress tegengekomen en omdat ik het zo’n mooi vrijwilligersproject vond, heb ik opgezocht of er ook een VoorleesExpress in Zwolle bestond. Dit bleek
ook zo te zijn en dat leek mij heel interessant. Ik twijfelde of ik voorlezer of coördinator
wilde worden, omdat ik ook nog werk en sport, heb ik ervoor gekozen om de rol als
coördinator te vervullen. Als voorlezer ben je een langere periode aan een gezin gekoppeld,
als coördinator ben je wat flexibeler.
Wat zijn je taken als coördinator van de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress is een vrijwilligersorganisatie die wordt ingezet bij gezinnen, waarbij de
Nederlandse taal niet goed op gang komt. Dit kunnen Nederlandse gezinnen zijn maar ook
gezinnen met een migratie-achtergrond. Om je te kunnen ontwikkelen en dezelfde kansen
te krijgen in de maatschappij is het belangrijk om de Nederlandse taal te spreken. Daarom
zet de VoorleesExpress vrijwilligers in die twintig keer één uur per week komen voorlezen bij
een gezin thuis. We proberen hierbij ook de ouders te betrekken. Uiteindelijk is het doel dat
de ouders het voorlezen overnemen van de voorlezer.
Vanuit Stadkamer wordt een voorlezer aan een coördinator gekoppeld. De voorlezer leest
voor en ik als coördinator zorg ervoor dat er specifieke doelen worden opgesteld.
Uiteindelijk wil je natuurlijk dat dit mooie product iets oplevert en het gezin zich
ontwikkelt. Het traject start met een gesprek met ouders, voorlezer en de coördinator. We
bespreken de huidige situatie en de verwachtingen. Van daaruit worden er doelen opgesteld. De VoorleesExpress heeft een boekje ontwikkeld waarin het traject kan worden vastgelegd en er is er een werkboek met vragen die de coördinator kan stellen. Ik ga het eerste,
tiende en het voorlaatste gesprek mee. Bij het tiende gesprek kijken we of het lukt om in een
stijgende lijn te komen in de taalontwikkeling van het kind, en wat we eventueel gaan doen
als dat niet lukt. Bij het voorlaatste gesprek wordt het traject afgesloten.

Er wordt dan gekeken naar de groei die heeft plaats gevonden in het traject. Er is een
website waarop de voorlezer wekelijks een bericht plaatst en waarop zij het voorlezen kan
beoordelen. Ik krijg bericht als het ergens niet goed gaat en dan neem ik contact op met
de voorlezer. Tussendoor probeer ik altijd even koffie te drinken met de voorlezer om te
horen hoe het gaat. Als ik op huisbezoek ben dan moet de voorlezer zich kunnen richten op
het kind. Ik richt mij meer op de vragen die er liggen rondom de ontwikkeling van het kind,
zodat de voorlezer niet in die positie hoeft te komen. Tijdens deze gesprekken probeer ik de
voorlezer te betrekken zodat zij weten wat belangrijk is. Het is een samenwerking tussen het
gezin, de voorlezer en de coördinator.
Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
Vorig jaar had ik een gezin waarbij het voorlezen heel moeizaam ging. Samen met de
voorlezer hebben we toen een plan bedacht, waarbij het kind alsnog in aanraking kwam met
de Nederlandse taal. Uiteindelijk zijn we niet gaan voorlezen, maar hebben we het kind op
een speelse manier kennis laten maken met onze taal. Dit hebben we onder andere gedaan
door (taal)spelletjes te spelen. Het is gewoon heel leuk als het dan toch lukt en het kind zich
ontwikkelt. Het is sowieso erg leuk om te zien wat voor band de voorlezers opbouwen met
het gezin. De gezinnen zijn allemaal heel gastvrij en vertellen ook vrij snel hun verhaal, dat
is heel bijzonder. De voorlezers mogen overal blijven eten en ik krijg regelmatig een
berichtje dat de voorlezer iets leuks heeft gedaan met het gezin. Daar kan ik heel erg van
genieten. Wat ik soms wel lastig vind is om met de ouders die de taal niet zo machtig zijn
een duidelijk plan neer te zetten. Met handen en voeten komen we vaak een eind.
Wat levert het vrijwilligerswerk bij Stadkamer jou op?
Ik vind het gewoon heel leuk dat ik een bijdrage kan leveren en dat ik iets kan betekenen
voor een ander. Uiteindelijk help je zowel de ouders als het kind en ik hoop dat ze daardoor
beter mee kunnen draaien in de maatschappij. Daarnaast leer je ook nieuwe stadsgenoten kennen en dat is ook heel leuk. Het vrijwilligerswerk geeft een tevreden gevoel.
Leuke bijkomstigheid is dat je als vrijwilliger gratis lid bent van Stadkamer.
Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die twijfelt
om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Vooral niet gaan twijfelen en gewoon gaan doen, het is
harfstikke leuk! Volgens mij zijn er heel veel leuke
dingen bij Stadkamer. Het lijkt mij bijvoorbeeld ook
superleuk om taalmaatje te worden. Ik vind
vrijwilligerswerk iets heel moois en ik denk dat het
een verrijking op kan leveren. Wanneer je iets doet
voor een ander dan ontwikkel je ook jezelf. Het
hoeft ook helemaal niet zoveel tijd te kosten. Je
kunt bij de VoorleesExpress bijvoorbeeld ook
coördinator worden van twee gezinnen en dan
heb je uiteindelijk maar zes gesprekken
op jaarbasis.

