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We vullen elkaar goed aan
Al bijna 30 jaar doet Ben Werner vrijwilligerswerk bij Slotstad Radio, en dat is echt uniek. Zeker als
je weet dat hij dit naast zijn werk doet en er zo`n 30 a 40 uur per week erin stopt. En dat is niet het
enige wat hij doet aan vrijwilligerswerk. Hij is o.a. ook voorzitter van de avondvierdaagse. Toch is
het een mooie aanvulling op zijn werk als kok bij Parkgraaf in Utrecht, een revalidatiecentrum
grenzend aan park Transwijk. ‘Dit vrijwilligerswerk is echt een hobby van me en ik kan er echt mijn
creativiteit in kwijt. Met elkaar maken we er elke week weer iets moois van voor onze luisteraars.’
Vol energie radio maken
‘Toen ik begon in ’89 ben ik eerst met een interne opleiding gestart van een jaar. Daar leerde ik alles
over het vak, van het (her)schrijven van teksten tot het doen van interviews. Pas daarna mocht ik een
eigen programma maken van een kwartiertje per week.’ Ben doet voornamelijk verslag van alles wat
er gebeurd op het gebied van sport. ‘Wekelijks heb ik de trainers aan de lijn van alle 1e elftallen van
de voetbalclubs uit de gemeentes Zeist en Bunnik. Het is mooi dat je op die manier een band
opbouwt. Het wordt echt onderdeel van je leven.’ In de loop van de jaren heeft hij ook zijn eigen stijl
ontwikkeld, hij zegt daarover: ‘Als we live gaan voel ik een gezonde spanning en kan ik vol
enthousiasme mijn werk doen.’
Voor de luisteraars
Als ik Ben vraag waarom hij jaar in jaar uit zoveel vrije tijd aan Slotstad Radio besteed, hoeft hij niet
lang na te denken. ‘Het is echt een liefhebberij van mij, en mooi dat ik in dit vak mijn talenten kwijt
kan. Ook krijg ik geregeld reacties van mensen die naar me hebben zitten luisteren. Dat is leuk. Zelfs
voor een aantal trouwe voetbalfans heb ik een bijzondere rol kunnen vervullen toen zij ziek werden.
Ze konden niet meer naar hun favoriete club gaan maar konden door het luisteren van de verslagen
van mij, toch betrokken blijven. Je weet dus echt voor wie je het doet en dat doet mij dan weer heel
goed!’ En zijn jarenlange inzet wordt ook door meerdere mensen gezien, want hij ontving er een
lintje voor van de Burgemeester! Het had de Koning behaagd. Dat is toch een prachtige erkenning!
Iets voor jou?
Slotstad Radio draait volledig op vrijwilligers. Zo`n 35 vrijwilligers zorgen ervoor dat er heel wat radio
uitzendingen gemaakt kunnen worden. En ze zoeken nog versterking! Lijkt het jou leuk om een eigen
programma te maken, de buurt in te gaan of meer een technische rol te vervullen als ‘schuiver’ neem
dan contact op met Ben via programmastaf@slotstad.nl . Op zoek naar ander vrijwilligerswerk dat bij
je past? Bij de vrijwilligerscentrale zijn er meer dan 300 vacatures! Bekijk ze op
www.vacaturebank.vrijwilligerscentralezeist.nl

