
 

 

     

 

Deel I van een tweeluik over de perfecte match; Patrick & Betty 
 
Het bleek de perfecte match via de website Haarlemmermeer voor Elkaar; Patrick wilde 
vrijwilligerswerk doen en bood hulp aan. Betty zocht hulp en vond het bij hem, zonder 
tussenkomst of advies van derden, via de website. Hun inspirerende verhalen over hoe ze 
het contact ervaren hebben, willen we graag met iedereen delen. Want: zó goed werkt het 
dus! Hieronder deel I van het tweeluik over taalcoach Patrick en Betty, zijn student in de 
Nederlandse taal. 

 
‘Vrijwilligerswerk is belangrijk en heeft een grote 
meerwaarde’ 
 
Taalcoach Patrick Spruijt leert Betty uit Polen de Nederlandse taal. 
 
Patrick Spruijt werd vorig jaar via de website Haarlemmermeer voor Elkaar taalcoach voor 
Betty. ‘Langs geheel natuurlijke weg’ werd hij tevens haar studie- en loopbaanadviseur. 
‘Iemand die in dit land woont en een taalachterstand heeft, die wil ik graag helpen. Kennis 
overdragen vind ik leuk.’ Voor Patrick was deze vorm van vrijwilligerswerk de opmaat naar 
een nieuwe uitdaging; hij is nu bij VluchtelingenWerk Nederland vrijwilliger voor de 
begeleiding van vluchtelingen met een status naar arbeidsparticipatie.  
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Tweeluik interview 
Vrijwilliger Patrick 
 

Taalmaatje van Betty 
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Deel uitmaken van de maatschappij 
Patrick ging vorig jaar op zoek naar vrijwilligerswerk en al googelend kwam hij op de site 
Haarlemmermeer voor Elkaar. Hij vond daar de vraag van Betty die de Nederlandse taal 
goed wilde leren. Zij komt uit Polen en woont inmiddels bijna 14 jaar in Nederland.  Betty 
wil heel graag volwaardig deel uitmaken van de maatschappij, kunnen meepraten over 
belangrijke zaken en niet aan de zijlijn staan. ‘Het accent is aanwezig maar spreken gaat 
best goed,’ zegt Patrick. ‘Mensen zoals Betty die hier komen wonen, moeten nog zoeken 
naar Nederlands sprekende (sociale) contacten buiten hun eigen gezin. De grammatica 
van de Nederlandse taal en het lezen is lastig. We oefenen daarmee en met begrijpend 
lezen.’ Hij noemt Betty zeer ambitieus en perfectionistisch. Het is voor hem wel belangrijk 
dat zij gemotiveerd is: ‘Vrijwilligerswerk moet wel nut hebben. Een huiswerkopdracht moet 
wel gedaan worden. Het is niet vrijblijvend.’ 
  
Grote meerwaarde 
Patrick doet zijn vrijwilligerswerk naast een vaste baan van 40 uur en een gezin met drie 
kinderen. ‘Het is passen en meten, maar het gaat over het algemeen wel goed.’  
Patrick raakte zelf gemotiveerd om vrijwilligerswerk te gaan doen door zijn moeder en 
oudste zus die al jaren actief vrijwilliger zijn voor De Zonnebloem. Door hun inspirerende 
verhalen over bezoeken aan eenzame mensen, kwam hij erachter dat vrijwilligerswerk 
leuk en belangrijk is en dat het een grote meerwaarde heeft.  
Hij deed een opleiding aan de Pabo en werkte als invalleerkracht op een basisschool. 
Hoewel hij dat werk leuk vond, ambieerde hij het niet als vaste baan. Het sloot niet aan bij 
wat Patrick wilde met zijn leven, dus ging hij iets anders doen.  
 
Verrassende tegenprestatie 
Het lesgeven bleef toch trekken en hij ging op zoek naar een vrijwilligersfunctie via 
Haarlemmermeer voor Elkaar. ‘Je kunt op heel veel gebieden iets doen, zien wat aansluit 
bij je kwaliteiten en wat je voor een ander kunt betekenen. Het viel op dat er veel vraag is 
naar hulp om de Nederlandse taal te leren.’ Zo vond hij ook de hulpvraag die Betty op de 
site had geplaatst. Eerst begeleidde hij haar wekelijks maar nu eenmaal per twee weken 
en dan twee uur lang.  
Hij vindt het wel bijzonder dat zij hem direct een tegenprestatie aanbood, in de vorm van 
hulp in de huishouding, maar dat hoeft voor hem uiteraard niet. ‘Ik ging het niet doen omdat 
ik er iets voor terug wilde. Dat boeit mij niet’. Die tegenprestatie zou Betty misschien 
kunnen leveren door zichzelf als vrijwilligster aan te melden? Op die manier zou zij kunnen 
werken aan het uitbreiden van haar sociale contacten en de integratie in de Nederlandse 
samenleving. Een interessant idee om met haar te bespreken, vindt Patrick. Betty doet 
een LOI studie op MBO 4 niveau maar wil webdeveloper worden of webapplicatie 
designer. Zij wil daarbij tevens een spoedcursus ICT volgen. Ook in haar studie- en 
baankeuze probeert Patrick Betty te adviseren. ‘Ze wil niet in het productiewerk blijven 
hangen. Ik hoef niet zoveel aan te dragen, want ze is heel actief en ambitieus maar ik 
probeer het te kanaliseren.’ 
 
Nieuwe uitdaging 
Patricks’ vrijwilligerswerk als taalcoach werd een opstap naar een nieuwe uitdaging: ‘Ik 
ben in gesprek met iemand van VluchtelingenWerk Nederland in Haarlemmermeer die 
zich bezighoudt met arbeidsparticipatie van vluchtelingen met een status. Ik ga daar als 
vrijwilliger drie dagdelen per week aan de slag. Dat is een uitdaging op een gebied welke 
ik nog niet beheers. Ik heb job coaching gedaan bij het UWV en dat is één van de leukste 
dingen die ik ken. Ik begin met één cliënt. Ik zal daar zelf in moeten groeien. Het is voor 
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mij een nieuw terrein. Het mooie is dat ik hiermee meer de diepte in kan gaan, dat ik meer 
structuur krijg en een opleiding in dit werk.’ 
 

Wil je meer verhalen lezen van enthousiaste vrijwilligers of ben je zelf op zoek 

naar vrijwilligerswerk of hulp? 

Bezoek de website, kom langs of neem contact met ons op via: 

haarlemmermeervoorelkaar.nl  

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:30 uur 

Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp 

Mail: info@haarlemmermeervoorelkaar.nl 

Telefoon: 023 56 98 870 

http://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/
mailto:info@haarlemmermeervoorelkaar.nl

