
I
Gemeente Utrecht

blad .;,?^?,L

P.-

@€

dat maakt e wereld leuker

Tanja Fedoryaka (35), een vrolijke versch'rjning afkomstig uit

KieV Oekraïne, deed van september tot januari een taalstage

via Bureau lnburgering, bu afdeling Financiën en control,

Dienst stadsontwikkeling, gemeente utrecht. Sinds haar

komst naar Nederland gaat het Tanja voor de wind: ze is

nu coórdinator beheer en administratie van de landelijke

Artrose- en Reumastichting. "MUn Nederlands laat nog te

wensen over hoor" zegl ze bescheiden.
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lnterview

Tanja Fedoryaka

Door Frank Flippo

Hoe kwam je aan deze stage?
"ln oktober 2007 kwam ik naar hier om
samen te wonen met mijn Nederlandse
man. Zelf organiseerde hij mijn eerste
stage, bij een ziekenhuis.
lk werkte daar onder andere mee aan
het patiëntenvervoer. Mijn tweede stage,
bij de gemeente, organiseerde Bureau
lnburgering voor mij. Fijn, want financieel
werk sluit aan bij mijn achtergrond."

Wat voor werk deed je bij Financiën
en Control?
"lk mocht meelopen op diverse afdelingen.
lk deed daar administratieve werkzaam-
heden, nam de telefoon op, maakte ver-
slagen van bijeenkomsten en nog veel
meer. lk heb hier een mooie werkervaring
opgedaan en leerde veel mensen kennen.
Doordat ik vaak moest spreken tijdens
mijn werk, kreeg ik volop gelegenheid om
te oefenen met de taal. Hierdoor is mijn
taal na deze stage verder verbeterd.
Nederlandstalige boeken lees ik nu ook,
momenteel 'Mijn leven'van Bill Clinton."

Hoe bevalt Nederland?
"Ceweldig! ln Nederland is alles geregeld
en ik vind dat veel beter dan hoe ik het
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gewend ben. Dingen worden duidelijker
als je ze van tevoren uitdenkt en
afspreekt, dus ik ben daar erg voor.
lk spreek ook buitenlanders die het
moeilijk vinden of vreselijk, als
Nederlanders zeggen: dit moet je nu
doen, want dat hebben we afgespro-
ken. lk ben er blij mee. Eigenlijk vind
ik alles prachtig aan dit land, ook het
Nederlandse weer.
Het is zo zacht en prettig! Probeer
maar eens een zomerdag in Kiev met
3 5 graden in de schaduw."

"Nederland heeft veel dingen die een
mensenleven gemakkelijker maken.
ln Oekraïne heerst een andere instel-
ling, ook,doordat het bijna 70 jaar bij
de Sovjet-Unie hoorde. Mensen leerden
te zwijgen, zeker op politiek gebied.
Er is nu gelukkig veel meer openheid.
Mensen mogen eigen keuzes maken en
vrij hun mening uiten. Maar het gaat
langzaamaan, want de Sovjetperiode
heeft lang geduurd. Het Ís allemaal
zo'n verschil met hier. Nederlanders
zijn vrij opgegroeid, dat merk je aan
alles. Zij voelen zich vrij om zich te
uiten en om ideeën te spuien.
Mensen zijn hier creatiever, vind ik."
Jan Wijma, hoofd Financiën en Control

bij Stadsontwikkeling en Tanya's stage-
begeleider: "Dit is mijn eerste taalstagiair.
lk vond het een boeiende ervaring haar te
begeleiden. Tanja komt uit een voor mij
onbekend deel van Europa, dat verbreedt
mijn horizon. We hadden direct goed
contact. Het was plezierig met haar
samen te werken. Taalstages horen bij
ons gemeentebrede beleid. Een taalstage
is maatschappelijk relevant en daarin
heeft de gemeente een voorbeeldrol
te vervullen. Uireindelijk is het stage-
begeleiderschap best eenvoudig. Je hoeft
relatief weinig te doen om effect te
sorteren. Met bescheiden middelen en
ondersteuning zet je zo een stageproject
op. Succes hangt natuurlijk ook van de
kandidaat af; een redelijke match is mee-
genomen. ln ons geval is dat affiniteit
met financiën. Maar ook zonder dat kan
een taalstagiaire veel doen. Als je een
beetje creatief bent, kunnen werkgever
en stagiaire veel bedenken. Eén stagiaire
op een afdeling kan een hoop werk-
belasting overnemen."

Hebt u interesse en wilt u meer weten
over taalstages? Neem dan contact
op met Bureau lnburgering, Houria
Khnfous, telefoon 030-286621 L
E-mail: h.khnfous@utrecht.nl
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