
De flyers en posters in Stadkamer, de nieuwsbrieven en de artikelen op de web-
site: het is veelal gemaakt, geredigeerd of gepubliceerd door Obie Echten. ‘Nog 
elke keer wanneer ik het gebouw binnenkom denk ik: wat tof dat ik hier werk.’

Wat is je functie bij Stadkamer en welke werkzaamheden horen daarbij?
Ik ben communicatiemedewerker. Ik heb een breed takenpakket. Ik plaats nieuws-
berichten op onze website, hou de activiteitenagenda op de website bij en zorg dat 
de website gevuld wordt. Dat doe ik door zelf teksten te schrijven, of door teksten die 
ik van collega’s aangeleverd krijg te redigeren. Ook maak ik iedere maand nieuws-
brieven. Een nieuwsbrief is bestemd voor leerkrachten en cultuuraanbieders die aan 
het onderwijs gelinkt zijn. Een andere nieuwsbrief is voor alle Zwollenaren die zich 
hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Stadkamer. Voor deze nieuwsbrieven 
schrijf of redigeer ik teksten, zoek ik bijpassende afbeeldingen. Daarnaast maak ik 
onze flyers, posters en kaarten volgens de huisstijl van Stadkamer. Ik heb een heel 
afwisselende baan, waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Geen dag is hetzelfde!

Waarom heb je gekozen voor Stadkamer en hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Ik werkte bij Kunstencentrum Muzerie. Toen Muzerie en de bibliotheek in 2015 
fuseerden tot Stadkamer, kwam ik bij Stadkamer in dienst. Dat kwam voor mij op 
een goed moment. Ik was directiesecretaresse en toe aan wat anders. Door de fusie 
kreeg ik die kans. In het begin werkte ik deels als managementassistent onderwijs en 
deels als communicatiemedewerker. Na verloop van tijd kwamen er uren vrij en kon 
ik volledig aan de slag als communicatiemedewerker.’ 

Wat zijn je kwaliteiten en talenten en hoe komen die in jouw werk naar voren?
‘Ik ben creatief en flexibel. Dat komt van pas als je zo’n veelzijdig takenpakket hebt 
en er veel vragen zijn vanuit de organisatie. Het ene moment ben je bezig met het 
drukwerk voor de volgende maand en dan komt er een medewerker die vraagt of je 
even wat wilt aanpassen op de website of er komt b.v. een uitnodiging voor een 
activiteit tussendoor. Gelukkig kan ik het overzicht houden en weet wanneer er 
deadlines zijn. Nu klinkt het misschien alsof ik heel gestructureerd werk, maar dat is 
juist niet zo. Ik vind het leuk om veel dingen tegelijk te doen.  Als ik ergens mee bezig 
ben en er moet iets tussendoor gebeuren, dan pak ik dat op. Die flexibiliteit, daar hou 
ik van. Daarnaast hou ik ervan om plezier te maken met elkaar.’
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Wat waren je verwachtingen toen je bij Stadkamer ging werken en zijn deze 
uitgekomen?
‘Ik was benieuwd naar de nieuwe kansen. Ik vond de cultuuromslag erg wennen in 
het begin. Wat ik toen niet kon bedenken, is dat ik nu zo’n toffe baan en fijne colle-
ga’s heb. Daar helpt deze locatie ook aan mee. Vanaf het moment dat we op onze 
huidige locatie kwamen, kreeg wat mij betreft de sfeer een flinke boost. Nog elke 
keer wanneer ik het gebouw binnenkom denk ik: wat tof dat ik hier werk.’ 

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
‘Er heerst hier een heel fijne, uitnodigende sfeer. Je kunt er lezen, boeken uitzoeken, 
koffie drinken, kinderen kunnen beneden spelen. De kantoren zijn natuurlijk anders, 
toch hangt die prettige vibe daar ook. Dat maakt het fijn om naar kantoor te gaan. Als 
ik kijk naar de inhoud van mijn werk, dan maken vooral de afwisseling en de samen-
werking met collega’s het interessant. Wat ik fijn vind, is de grote vrijheid die je hier 
hebt om je werk naar eigen inzicht in te richten. En ik zie het als een groot voordeel 
dat Stadkamer een vrij platte organisatie is. Ik vind het waardevol dat ik kan bijdragen 
aan een organisatie die midden in de maatschappij staat en
relevant is voor de stad Zwolle. Ik heb gewoon de 
leukste baan die ik me kan indenken!’

Waarom zou je het anderen aanraden om bij Stadkamer  te gaan werken?
‘Vanwege de punten die ik eerder al noemde, zoals de 
plezierige werkomgeving en de fijne collega’s, maar het
belangrijkste vanwege onze maatschappelijke taak. 
We doen veel dingen die van belang zijn voor zoveel 
verschillende doelgroepen. Werk doen dat er toe doet, 
daar haal je toch de meeste voldoening uit!’


