
Misschien ken je Sanne al. Sanne is samen met nog 3 collega’s het gezicht van 
Stadkamer Zuid en werkt 10 jaar bij Stadkamer. Vanuit haar functie helpt ze de 
bezoekers en is ze specialist op het gebied van jeugd. Sanne vindt heel veel dingen 
leuk en is er trots op dat ze een steentje kan bijdragen aan leesbevordering.  
‘Ik wil graag mensen verder helpen, op wat voor manier dan ook.’

Wat is je functie bij Stadkamer en wat zijn de werkzaamheden die hierbij horen?
Mijn werk is heel divers. Ik sta op de werkvloer en help klanten met hun vragen. Ik heb con-
tacten met scholen en ik begeleid activiteiten. Je kunt daarbij denken aan Voorlezen aan ou-
deren, Muziekmaatjes, het Digitaal Spreekuur van Seniorenweb, Spelen met Robots en Klik 
en Tik. Ik ben aanspreekpunt voor de vrijwilligers die bij deze activiteiten worden ingezet.

In onze vestiging in Zuid ben ik verantwoordelijk voor de jeugdzaken. Ik houd me bezig met 
de jeugdcollectie; welke jeugdboeken hebben we in collectie, welke boeken willen we 
aanschaffen en wat gaat juist uit de collectie. Met 8 basisscholen heb ik contact over 
groepsgericht lenen. Daar maak ik aan het begin van het schooljaar de roosters voor. De 
klassen komen volgens dat rooster bij ons boeken uitzoeken en lenen. Ik ontvang ook 
groepen tijdens de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek. In Zuid organiseren 
we twee maal per maand ‘Spelen met Robots’. Tijdens deze activiteit help ik kinderen met 
robotjes, ze kunnen dan bijvoorbeeld leren programmeren. Verder kunnen ze stopmotion 
filmpjes maken en bezig met Lego Wedo. Op deze manier maken we kinderen digitaal 
vaardiger en leren ze meer over de digitale techniek. 

Eén keer in de maand staat Muziekmaatjes op het programma, een muziekles op basis van 
een boek voor de allerkleinste kinderen met hun ouder of verzorger. Na de les is er koffie, 
thee en limonade voor de kinderen. Het is een moment om als ouder samen met je kind 
bezig te zijn en anderen te ontmoeten. Het is altijd enorm gezellig. 

Door Corona hebben activiteiten een tijdlang stil gestaan, en was er geen mogelijkheid tot 
nieuwe initiatieven. Vanaf nu kunnen we weer meer gaan doen. Ik heb de activiteiten erg 
gemist! 

Waarom heb je gekozen voor Stadkamer en hoe ben je hier terecht gekomen?
Het duurde een tijd voor ik wist wat ik wilde doen. Ik studeerde Informatie, dienstverlening 
en  management en werkte in de horeca. Ik wilde graag met mensen werken, maar ook mijn 
hersenen gebruiken. Mijn moeder werkte bij de bibliotheek en dat leek mij toen ook erg leuk.

Ik heb mijn studie daar toen op afgestemd. Na mijn studie ben ik begonnen als invaller bij de 
bibliotheek en heb ik op diverse plekken in Overijssel gewerkt. Toen er in Zwolle een functie 
vrij kwam ben ik aangenomen en begon ik bij Stadkamer Aalanden. Later heb ik ook in 
Centrum gewerkt en nu dus in Zuid. Ik vind het erg leuk om op een wijkvestiging te werken 
omdat je daar een breed takenpakket hebt en veel mensen ontmoet.

Wat zijn je kwaliteiten en talenten en hoe komt dit in jouw werkzaamheden 
naar voren?
Ik ben goed met mensen, het maakt niet uit of ze jong of oud zijn. Ik ben dienstverlenend 
en ik kan veel verschillende dingen tegelijk en dat vind ik ook leuk. Ik ben ook Kindertalen-
tenfluisteraar. Je voert dan gesprekken met kinderen en helpt ze hun talenten te ontdekken. 
Mijn eigen talenten zijn: Kansengever, Positivo, Sfeervoeler, Jazegger en Samenbrenger. 
Het is goed dat je bewust bent van wat je doet en waarom. De minder leuke kant van het 
werk is dat je soms mensen moet aanspreken op niet  passend gedrag. Het is belangrijk dat 
iedereen zich veilig en welkom voelt bij Stadkamer. 

Wat waren je verwachtingen toen je bij stadkamer ging werken en zijn deze 
verwachtingen uitgekomen?
Doordat ik al invaller was, wist ik al hoe mijn werk er uit zou gaan zien: veel klantcontacten 
en contactpersoon voor de jeugd. In de loop van de tijd is het werk wel veranderd en zijn 
mijn taken veel breder geworden. Ik beperk me niet meer tot alleen de jeugd. Naast mijn 
reguliere werk maak ik deel uit van de Ondernemingsraad en van de Personeelsvereniging. 
Ik heb voor de OR gekozen, omdat ik hart heb voor Stadkamer. Ik kan er mijn ideeën kwijt 
kan en kan bijdragen om Stadkamer nog beter te maken.  

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?
Het werken met mensen vind ik erg leuk. Lezen, leespromotie en leesbevordering is 
belangrijk, ik vind het fijn dat ik mijn steentje daaraan kan bijdragen. Nu speelt de verschui-
ving naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek met digitale inclusie en dat maakt het 
werk nog diverser. Je helpt mensen om verder te komen, op wat voor manier dan ook. Ik 
vind het belangrijk dat ik iets doe wat van belang is. 

Waarom zou je het anderen aanraden om bij Stadkamer 
te gaan werken?
Stadkamer is een fijne, flexibele organisatie met leuke 
collega’s. Je krijgt veel vrijheid om je baan te doen. Je 
werk is waardevol, je mag mensen helpen. Als je houdt 
van dienstverlenend werk, veel klantcontact en regie wilt 
over de invulling van je baan dan zit je bij Stadkamer goed! 
Je krijgt alle kansen om te doen wat je leuk vindt.
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