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Z

oek via Google naar ‘Vluchtelingen en werk’
en je krijgt ruim vier miljoen hits met artikelen die weinig vrolijk stemmen. NRC
kopt: ‘Vluchtelingen komen nauwelijks aan

het werk in Nederland’ en de Volkskrant waarschuwt: ‘Statushouder is gewild, maar komt toch lastig aan de bak.’ Het
onderwerp leeft, kortom, maar de discussie richt zich vooral op de schaduwkant van werkzoekende vluchtelingen. Op
wat niet lukt. Met WERK vertellen we ook de andere, positie-

^-- Shafiqie Rahamnazai
vluchtte in 2000 uit Afghanistan. Sinds 2010
is hij eigenaar van restaurant Zala's in Utrecht.
Op pagina 82 vertelt hij zijn verhaal.

ve kant van het verhaal. In dit eenmalige magazine maakt u
kennis met werkende en werkzoekende vluchtelingen. Maar
ook met werkgevers, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mentoren, maatjes, columnisten. Een divers
gezelschap van mensen die werken aan werk. Dit magazine
is positief van toon maar zeker geen mooi-weer-show. Want
eerlijk is eerlijk, werk vinden voor nieuwkomers is soms ongelooflijk moeilijk. Daar zijn allerlei redenen voor, die ook in
dit magazine ruim aan bod komen. Eén daarvan is dat vluchtelingen en werkgevers elkaar lastig weten

‘Dit magazine is positief van toon
maar zeker geen mooi-weer-show’

te vinden. Dat betekent niet dat het niet
kan. Integendeel. Met een beetje inspanning en wat goede wil is veel mogelijk, merken we met het programma ‘Vluchtelingen
Investeren in Participeren’ waarin Vluch-

telingenWerk Nederland mensen ondersteunt om een goede
start te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bij de Refugee Talent Hub zien we dat het enorm loont om werkgevers
en vluchtelingen letterlijk dichter bij elkaar te brengen, zie de
reportage over onze Meet & Greet-bijeenkomsten op pagina
24. Vluchtelingen aan een betaalde baan helpen. Het kan en
het is belangrijk. Voor de maatschappij, zoals te lezen valt in
het interview met minister Wouter Koolmees op pagina 36.
Voor werkgevers – zie het verhaal van Accenture op pagina 10.
En vooral voor vluchtelingen zelf. Want werk is voor iedereen
zoveel meer dan geld verdienen. Voor ons persoonlijk betekent het dat we een zinnige bijdrage aan de maatschappij leShahiera Sharif
Landelijk projectleider VIP
VluchtelingenWerk Nederland

Wilma Roozenboom
Directeur
Refugee Talent Hub

veren, voor veel vluchtelingen biedt werk structuur en helpt
werk bij het integreren. Of zoals Efrem Tesfai het verwoordt
op pagina 49: ‘Het is heel zwaar om weer vanaf nul te beginnen. Maar ik wil niet opgeven. Ik wil werken, niet stilzitten.’
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Column

‘Al die mooie overheidspraatjes over participeren
door en voor iedereen,
hebben nergens toe geleid’

CHAMPAGNE

lles is veel voor wie niet veel verwacht. J.C. Bloem
zei het al. Dus grijpen we naar de champagne
bij lezing van een kop boven een berichtje dat
op de site van de SER staat: ‘Onderzoek: meer
statushouders werken’. Dat ‘meer’ blijkt bij
nadere lezing te slaan op een stijging onder
statushouders die in 2015 instroomden en

Werk is onzekerder geworden, ingewikkelder, en dat

die een betaalde baan hebben weten te bemachtigen: in

geldt in versterkte mate voor de groepen die als moeilijk

2018 was dat nog 13 procent, in 2019 had 17 procent van

gelden: arbeidsgehandicapten, laaggeletterden en jawel,

deze groep statushouders een betaalde baan.

de nieuwste Nederlanders.

Zeventien.

Op begeleiding door mensen van vlees en bloed is onder

Van bijna niets naar bijna niets.

de kabinetten-Rutte van overheidswege enthousiast be-

Van hen werkt ook nog eens twee derde onder zijn of haar

zuinigd. Samen serieus obstakels ruimen op zoek naar

opleidingsniveau, vaak in tijdelijke of kleine banen. Dit

een passende baan, kost aanzienlijk meer begeleiding dan

blijkt allemaal uit de cijfers die het Kennisplatform Inte-

een bijstandsgerechtigde snel even parkeren in een flex-

gratie & Samenleving elk jaar verzamelt, in samenwer-

baantje achter de hamburgergrill. ‘Nederland investeert

king met Divosa. Het overgrote deel is afhankelijk van

nauwelijks meer in actief arbeidsmarktbeleid’, schrijft de

een bijstandsuitkering.

WRR. En al die mooie overheidspraatjes over participeren

Terwijl, als je even oplet, zie je dat het ervan wemelt:

door en voor iedereen, hebben nergens toe geleid, strooide

vluchtelingen met een verblijfsstatus die staan te trap-

het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs extra zout in

pelen, te smeken, te bedelen haast, om gewoon aan het

de wonde.

werk te mogen. Want werk verschaft structuur, voldoe-

Godzijdank ritselt het van de kleine en grotere initiatie-

ning, inkomen, onafhankelijkheid, perspectief, collega’s

ven, van The Buddy Film Project tot Makers Unite, van

die vrienden worden, ontwikkelingsmogelijkheden en

Refugee Talent Hub tot Taal aan Zee. Dankzij lieve vrij-

daarmee is het rijtje nog lang niet vol. Die kop, kortom,

willigers, goedwillende ondernemers, gemeenteambtena-

had ook kunnen zijn: ‘Het is een godsgruwelijke schande

ren met hart voor de zaak.

dat we in tijden waarin het geld tegen de plinten klotst,

Kleinschalig en versplinterd, zegt de SER streng. Maar íe-

waarin werknemers niet aan te slepen zijn, en waarin er

mand moet iets doen. En dat zoveel mensen zich daarvoor

wordt geschreeuwd om personeel, er toch niet in slagen

opwerpen, is ook champagne waard.

om mensen met een vluchtelingenstatus op een normale

Zo gaat Essent statushouders inzetten om het tekort aan

manier aan werk te helpen’.

monteurs op te lossen. Om al die warmtepompen en zon-

Maar dat was misschien een beetje te lang geworden,

nepanelen te kunnen installeren ‘voor het klimaat’. Toen

voor een kop.

Essent dit hartverwarmende nieuws op Twitter zette, re-

Nederland doet veel verkeerd als het om werken gaat,

ageerde een trol met de zure mededeling dat hij wegens dit

zo constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Re-

verraad aan de Nederlandse identiteit zijn contract bij Es-

en columnist en schrijft voor onder meer

geringsbeleid (WRR) onlangs in Het Betere Werk, een

sent zou opzeggen. Thuis lachten we hem vanachter onze

de Volkskrant.

mooie studie naar de kwaliteit van werken in Nederland.

champagne keihard uit.

SHEILA SITALSING (1968) is journalist
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Beeldverhaal

Parisa Akbarzadehpoladi (Iran, 1978) vluchtte in 2013 met haar twee kinderen naar Nederland. Haar
man was al in Nederland, vanwege een studie Internationaal Recht in Den Haag. Toen hij na zijn opleiding terug
wilde keren, kreeg hij te horen dat hij opgepakt zou worden
zodra hij voet zou zetten in zijn vaderland. Omdat hij in
Iran werkzaam was als journalist, werd hij tot staatsvijand
verklaard. Hij besloot daarom in Nederland te blijven, Parisa reisde hem met hun zoon en dochter achterna.
Parisa studeerde Grafische Vormgeving en was in Iran
succesvol radio- en televisiemaker. Eenmaal in Nederland
kwam ze met haar kinderen terecht in Katendrecht in Rotterdam. Om haar hoofd leeg te maken, wandelde ze veel en
begon ze haar gedachten te tekenen en gevoelens te uiten
door het schrijven van gedichten. Inmiddels verdient ze de
kost met fotografie, het geven van tekenworkshops en het
maken van illustraties. In haar werk combineert ze surrealisme en kubisme, en nodigt ze de kijker uit om de dialoog
aan te gaan over pijn, angst en liefde.
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Interview

Word
een beetje
verliefd op
elkaar
Consultancybureau Accenture Nederland heeft
veertig vluchtelingtalenten in dienst. Dat moeten er
honderd worden. Een tweegesprek met directeur
Irine Gaasbeek en hr-directeur Judith Blenken
Blijdenstein over mensen aannemen zonder papieren,
vertrouwen winnen en vrijdagmiddagborrels.
Tekst Gijs van der Sanden Beeld Aziz Kawak
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Een voddig stukje papier met een cijfer erop. Dat haalde

Jullie willen naar de honderd vluchtelingtalenten. Waarom dat aantal?

een van de vluchtelingtalenten van Accenture uit zijn

Gaasbeek: ‘We wilden van een getal met twee cijfers naar een getal met drie

portemonnee tijdens een ontbijtsessie, een tijdje terug.

cijfers. Je moet een stip aan de horizon zetten zodat je ergens naartoe kunt wer-

De nieuwe werknemers waren gevraagd twee dingen

ken. Doe je dat niet, dan schiet het niet op. Een richtlijn zorgt voor een duide-

mee te nemen: een gerecht uit het land van herkomst en

lijke, gezamenlijke ambitie. Nu kan ik iedereen in het managementteam erop

een voorwerp dat iets vertelde over hun verhaal.

aanspreken als we in oude patronen vervallen. Het is nu eenmaal mens eigen
om vooral in je eigen straatje te gaan zoeken. Die neiging voorkom je hiermee.’

Irine Gaasbeek legt uit: ‘Het bleek het ontvangstbewijs

In een interview met RTL Z noemde u het een verplichting voor bedrijven

te zijn voor het geld dat hij had moeten betalen voor

om vluchtelingen aan te nemen. Waarom vindt u dat?

zijn oversteek. Het was alles wat hij bij zich had toen

Gaasbeek: ‘Grote bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijk-

hij door een reddingsploeg uit het water werd gevist.

heid. Dat begint met een personeelsbestand dat zoveel mogelijk een afspiege-

Een stukje papier. Meer niet.’ Het werd even stil in het

ling is van de maatschappij. Iederéén moet een kans krijgen om bij ons aan de

hoofdkantoor van het consultancybedrijf op de Am-

slag te gaan en zich hier thuis te voelen.’

sterdamse Zuidas.

Hoe ging dat, de eerste mensen aannemen?
Blenken Blijdenstein: ‘Dat was allemaal niet zo vanzelfsprekend. We liepen

Het is eind 2015 als de Europese vluchtelingencrisis een

direct aan tegen allerlei praktische en administratieve uitdagingen.’

dieptepunt bereikt. Honderdduizenden migranten uit

Zoals?

voornamelijk Afrika en het Midden-Oosten ontvluch-

Blenken Blijdenstein: ‘Soms wisten we iemands geboortedatum niet. Di-

ten hun thuis en proberen de Middellandse Zee over te

ploma’s kwamen niet overeen, referenties waren niet of lastig te checken. Bij

steken in de hoop op een betere toekomst.

een internationaal, beursgenoteerd bedrijf als Accenture roept dat intern vragen op. Normaal gesproken zijn dat redenen om iemand niet aan te nemen.’

Tijdens het World Economic Forum in Davos, begin

Hoe losten jullie dat op?

2016, presenteert Accenture het idee voor de Refugee

Blenken Blijdenstein: ‘De talenten zijn al statushouders en werden vaak

Talent Hub: een initiatief dat vluchtelingtalenten en

voorgesteld door het UAF, de stichting voor vluchtelingstudenten, en nu ook

werkgevers dichter bij elkaar moet brengen. Het idee

door de Refugee Talent Hub. Volkomen onbekend zijn ze dus nooit. Uiteindelijk

erachter is simpel. Met de aantrekkende economie

kregen we het vertrouwen van de internationale tak van Accenture om men-

krijgt het bedrijfsleven lang niet alle vacatures vervuld.

sen aan te nemen van wie niet álles gecheckt kan worden. Dat heeft enorm ge-

Veel migranten zijn hoogopgeleid, gedreven en staan te

holpen: ex-vluchtelingen aannemen duurde toen we net begonnen nog negen

popelen om aan het werk te gaan. Bovendien is werk de

maanden, tegenwoordig is het in twee weken geregeld.’

beste manier om te integreren, stelt Accenture.

Jullie gaan bij vluchtelingtalenten anders te werk dan bij de standaard

Dat woord “vluchtelingtalenten” is geen toevalligheid.

sollicitatieprocedures?

‘Niet hun maatschappelijke positie als migrant of sta-

Blenken Blijdenstein: ‘Ja, er zijn geen assessments, we leggen het zwaarte-

tushouder staat voorop als ze bij ons aan de slag gaan’,

punt niet op het cv. Op basis van alleen formele beoordelingscriteria hadden we

legt Judith Blenken Blijdenstein uit, ‘maar het talent dat

veel mensen niet kunnen aannemen die nu fantastisch werk voor ons leveren.

ze met zich meenemen.’

Het belangrijkste is dat we een beetje verliefd worden op elkaar. Dan komt de

Samen met onder andere VluchtelingenWerk richtte

rest vanzelf. Maak kennis, drink informeel een kopje thee of koffie en kijk wat je

Accenture Nederland de Refugee Talent Hub op, die in-

écht voor de ander kan betekenen.’

middels als zelfstandige stichting opereert. Accenture

Als je alle vaste procedures laat varen, wat vormt dan de basis voor deze

heeft onder andere met hun hulp momenteel zo’n veertig

gesprekken?

ex-vluchtelingen in dienst. Zij komen voornamelijk uit het

Blenken Blijdenstein: ‘Vertrouwen en nieuwsgierigheid. Dat werkt twee

Midden-Oosten en bekleden uiteenlopende functies zoals

kanten op. Wij moeten natuurlijk het idee krijgen dat nieuwkomers passen in

softwareontwikkelaar, codeur, strategisch consultant of

de organisatie, dus we stellen veel vragen: Wat hebben ze in het verleden ge-

klantenservicemedewerker.

daan? Waar liggen hun ambities? Wat voor bedrijven vinden ze inspirerend?
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‘Als het bij ons kan – met alle
verplichte internationale
regelgeving – dan kan het overal’

Maar wij moeten ook hún vertrouwen winnen. Mensen met een vluchtelingenachtergrond bewegen zich niet zo makkelijk in de arbeidsmarkt
als reguliere sollicitanten en hebben niet hetzelfde netwerk. Vaak zijn
ze de enige kostwinner van een gezin. Er hangt, kortom, veel af van een
arbeidsovereenkomst. Ze moeten het idee krijgen dat ze in goede handen zijn.’
Hoe win je dat vertrouwen?
Blenken Blijdenstein: ‘Door ze te laten zien wat voor werkgever we
zijn, ze rond te leiden door het kantoor, ze alvast aan wat mensen voor te
stellen. Het helpt ook dat we inmiddels meer mensen in dienst hebben.
Het gebeurt vaak dat een nieuw vluchtelingtalent wordt begeleid door
een voormalig vluchteling die al langer bij ons werkt, ze helpen elkaar
graag hun weg in het bedrijf te vinden.’
Wat is voor Accenture de meerwaarde van iemand die gevlucht is?
Gaasbeek: ‘Het talent dat ze meebrengen. Zeker in de IT en tech is
talent schaars en zijn er voortdurend vacatures. Vluchtelingtalenten
vullen die plekken op. We merken bovendien dat ze zich nieuwe vaardigheden snel eigen weten te maken, door hun gedrevenheid en vastberadenheid. Daarnaast dragen ze bij aan de diversiteit van onze teams.
Daar hechten we veel waarde aan. Culturele achtergrond, karakter,
gender, seksuele voorkeur: we streven naar diversiteit in de breedste zin
van het woord.’
Waarom is diversiteit zo’n ding?
Gaasbeek: ‘Teams met alleen maar gelijkgestemden leveren vooral
jaknikkers op. Dat is weinig stimulerend. Je wilt geen dominante stroming hebben in je personeelsbestand, want dan gaan je werknemers
zich daaraan conformeren. Daarom zitten wij bovenop die diversiteit
en houden we de getallen goed in de gaten. Allerlei onderzoeken, en ook
onze ervaringen laten zien: diverse teams zijn creatiever en vindingrijker. Het levert bovendien een positieve bijdrage aan de sfeer en cultuur.’
Critici zullen zeggen dat te veel aansturen op diversiteit leidt tot
kwaliteitsverlies.
Gaasbeek: ‘Niet als je het talent altijd voorop laat staan. We zijn bijvoorbeeld ook wereldwijd overeengekomen dat Accenture in 2025 op een fiftyfifty man-vrouw-verdeling moet zitten. Dat betekent niet dat wij vrouwen
gaan voortrekken. De kwaliteit blijft leidend. We sturen onze interne en
externe recruiters er alleen nóg harder op aan dat ze ook naar talentvolle
vrouwen blijven zoeken. Want die zijn er.’
Irine Gaasbeek
WERK | 13
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Judith Blenken Blijdesteijn

Diversiteit leidt nog niet automatisch tot inclusiviteit.
Hoe zorgen jullie ervoor dat ze zich hier ook thuis voelen?
Gaasbeek: ‘Het buddysysteem is daarin heel belangrijk. Elk vluchtelingtalent krijgt een buddy aangewezen die hem of haar wegwijs
kan maken in de organisatie en die een vast aanspreekpunt is. Zo’n
vertrouwenspersoon blijkt ontzettend waardevol. Het zit ‘m vaak
in de kleine dingen: hoe ga je met elkaar om, hoe begroet je elkaar
als je ’s ochtends het kantoor in komt lopen? Het levert vaak hechte
vriendschappen op. Mensen worden thuis uitgenodigd. Inmiddels is
er zelfs een wachtlijst voor collega's die buddy willen worden.’
Blenken Blijdenstein: ‘Een ander mooi voorbeeld is de vrijdagmiddagborrel. Gezellig met elkaar de week afsluiten met een drankje
en hapje. Een aantal vluchtelingtalenten die geen alcohol drinken, gaven te kennen dat ze zich daar niet welkom voelden. “Bier met bitterbal” voerden toch de boventoon. Wij hebben de borrel uitgebreid: er is
nog steeds bier, maar er zijn ook andere feestelijke, non-alcoholische
drankjes en (gezonde) snacks. Ook hebben we de borrelruimte wat
groter gemaakt, met meer verschillende plekken, zodat er – letterlijk –
ruimte is voor iedereen.’
Gaasbeek: ‘We hebben zelfs een keer geprobeerd een geheel alcoholvrije borrel te organiseren, maar dat stuitte op verzet.’
Blenken Blijdenstein: ‘Zo zie je: het is geven en nemen. Maar als
we het over inclusiviteit hebben: het gaf mij een trots gevoel dat ze
zich comfortabel genoeg voelden om te zeggen: kan dit ook anders?’
Vraagt een vluchtelingtalent ook om een andere omgang op de
werkvloer?
Blenken Blijdenstein: ‘Het liefst zouden wij ze willen benaderen
als just another employee. Het zijn volwaardige medewerkers, ze vervullen volwaardige posities. Dat idee dragen wij ook actief uit: dat

Wat zouden jullie tegen bedrijven willen zeggen die twijfelen?

ze hier niet zijn uit barmhartigheid, maar omdat ze een belangrijke

Gaasbeek: ‘Als het bij Accenture kan – met alle internationale regel-

bijdrage leveren. Maar tegelijkertijd zijn het mensen die vaak allerlei

geving waar wij rekening mee moeten houden – dan kan het overal.

verliezen en trauma’s hebben opgelopen. Daar moeten we rekening

Ga eens koffie met elkaar drinken, open het gesprek. Je kunt zoveel

mee houden. Het komt vanzelfsprekend wel eens voor dat ze het

voor elkaar betekenen.’

even moeilijk hebben, vanwege een sterfdag van een familielid bij-

Blenken Blijdenstein: ‘In het bedrijfsleven gaat het vaak over

voorbeeld. Het zit vaak niet in de werkcultuur van hun thuisland om

de war for talent. Het wordt moeilijker voor bedrijven om talenten te

dan een dag vrij te vragen, terwijl dat natuurlijk geen enkel probleem

vinden en die aan zich te binden. Iedereen die steeds maar in diezelf-

is. Daarover voeren we dan een gesprek. Net als de aanneemprocedu-

de vijver aan het vissen is, raad ik aan eens met een vluchtelingtalent

re, valt ook dit niet protocollen of handboeken te vatten. Het is varen

te praten. Dankbaardere, gedrevener en loyalere werknemers zag

op een menselijk kompas in het kwadraat.’

je zelden.’
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Klem
tussen

Ze zijn hoogopgeleid, hadden in hun vaderland
een gesmeerde carrière en staan te popelen
om hier aan de slag te gaan. Toch laat die baan
op zich wachten.
Tekst Carolien Drijfhout

de
regels
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Achtergrond

Ex-diplomaat Selim Polat (35) kreeg na twee
maanden in Nederland al een baan aangeboden.
Omdat hij nog geen werkvergunning heeft, wil hij
wel vrijwillig aan de slag. Maar zelfs dat mag niet.

‘Ik had een goede jeugd in Istanbul en studeerde Economie aan de Universiteit in Ankara. Jarenlang werkte ik als
auditor voor de Turkse Autoriteit Financiële Markten, daarna kreeg ik een baan als diplomaat bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Ik werd uitgezonden naar het buitenland om Turkije te vertegenwoordigen in onderhandelingen over de handel en economie. Heel afwisselend en uitdagend.
De mislukte staatsgreep in juli 2016 veranderde alles. President Erdogan stelde geestelijk leider Gülen en zijn zogenoemde Gülen-beweging verantwoordelijk voor de couppoging. Alle mensen die deze beweging steunen, werden
medeverantwoordelijk gesteld én gestraft. In korte tijd werden meer dan 130.000 ambtenaren ontslagen; ik was
één van hen. Mijn misdaad? Ik las boeken van Gülen en vind zijn gedachtegoed inspirerend. Voor de regering reden genoeg om mij te zien als terrorist.
Terug in Istanbul vond ik opnieuw een goede baan als auditor, maar in mei 2019 startte er opnieuw een jacht op
ex-medewerkers van Buitenlandse Zaken. De politie klopte aan bij mijn moeder. Toen wist ik dat ik twee opties
had: mijzelf aangeven of vluchten. Ik kende de verhalen van diplomaten die werden gemarteld zodat ze hun ‘vergrijp’ maar zouden toegeven. Dus liet ik familie, huis en baan achter en stapte ik op een bootje. Via Griekenland
kwam ik in augustus 2019 in Nederland aan. Al na twee maanden kreeg ik een baan aangeboden. Tijdens een bijeenkomst van De Refugee Talent Hub ontmoette ik een directeur die voor zijn bedrijf wel wat in mij zag. Ik was
dolblij dat ik zo snel aan de slag kon. Omdat ik nog geen werkvergunning had, bood ik aan om het werk in eerste
om een vrijwilligersvergunning te regelen, ondanks dat het bedrijf aan alle eisen voldoet.
Ik ben een hoogopgeleide, 35-jarige man met vijftien jaar werkervaring die staat te popelen om aan de slag te
gaan. Er is een werkgever die in mij gelooft en mij een kans wil bieden. Ik ben zelfs bereid niets te verdienen. En
tóch zit ik thuis. Dat vind ik frustrerend. Natuurlijk snap ik dat er regels zijn en dat alle vluchtelingen een gelijke
behandeling verdienen. Maar toch denk ik dat iedereen gebaat zou zijn bij meer maatwerk. Waarbij mensen die
bijvoorbeeld een diploma en werkervaring hebben en geaccepteerde talen spreken, sneller aan het werk kunnen.
Daar profiteert ook de Nederlandse samenleving van.
In Turkije had ik een bomvolle agenda. Nu doe ik al maandenlang niets. Dat stilzitten maakt me somber en zorgt
ervoor dat ik mijn familie nog meer mis. Daarom dwing ik mezelf bezig te blijven. Ik heb vier keer per week Nederlandse les en zit daarnaast veel in de bibliotheek om zelf verder te leren. Ik ga naar de sportschool en help een
vriend in zijn supermarkt. Intussen blijf ik netwerken en solliciteren, want je weet maar nooit. Ik houd hoop dat
ik snel aan het werk kan.’
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instantie vrijwillig te doen. We zijn nu een paar maanden verder, maar tot op de dag van vandaag is het niet gelukt

toch zit
ik thuis.
Dat vind ik
frustrerend’
‘Er is een
werkgever
die in me
gelooft en

Achtergrond
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ben ik nog
steeds
niet aan
het werk’

‘We zijn
vijfenhalf
jaar verder,
maar helaas

Achtergrond
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Samer Mousa (42) had een goedlopende
tandartspraktijk net buiten Damascus. Ook in
Nederland wil hij graag weer als tandarts aan
de slag, maar dat gaat moeizamer dan gedacht.

‘Een slechte ervaring bij de tandarts op mijn zestiende was voor mij de aanleiding om tandheelkunde te gaan
studeren. Dat wil ik later beter doen, dacht ik. Na mijn studie aan de Universiteit in Damascus opende ik mijn
eigen tandartspraktijk. Twaalf jaar lang heb ik er met veel plezier en succes gewerkt. Het was mijn plan om dat
nog jarenlang te blijven doen, maar de oorlog kwam en die had grote impact op het leven van mij en mijn gezin.
Protesten tegen het Assad-regime werden door het leger met steeds meer geweld en wapens beantwoord. Het was
op een gegeven moment zelfs niet meer veilig om naar buiten te gaan. Ik vond het een heel moeilijke beslissing om
te vluchten, maar uiteindelijk gaf de veiligheid van mijn gezin de doorslag.
Van Nederland wist ik dat het een democratie was met een goed rechtssysteem. Ik had er vertrouwen in dat we hier
veilig zouden zijn. Ik ben alleen vertrokken, en arriveerde hier na een reis van twee maanden in september 2014.
Ruim een jaar later, toen ik mijn verblijfsvergunning en een woning had gekregen, kwam mijn gezin over. Een
enorme opluchting, want al die tijd had ik in angst geleefd.
We zijn vijfenhalf jaar verder, maar helaas ben ik nog nauwelijks aan het werk. Om in Nederland als tandarts te
mogen werken heb ik een BIG-registratie nodig, die schept duidelijkheid over de bevoegdheden van zorgverleners.
Dat is een lange weg: ik moet een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AVK) doen, waarvoor beheersing van
*Vanwege hun privacy zijn de namen van de geïnterviewden gefingeerd.

het Nederlands op B2-niveau vereist is. Dat laatste is gelukt en ik heb inmiddels twee vakken van de AVK gehaald.
Nog twee te gaan, dan volgt een beroepsinhoudelijke toets.
Ik begrijp goed dat ik hier niet zomaar als tandarts aan de slag kan. Er zijn taal- en cultuurbarrières te overwinnen en
natuurlijk moet ik leren hoe het systeem in Nederland werkt. Maar de inhoud van het vak verschilt niet met dat in Syrië: een brug of een kroon is hier hetzelfde als daar. In principe kan ik met mijn kennis en ervaring dus zo aan de slag.
Ik denk dat het goed zou zijn als nieuwkomers in Nederland geholpen worden om binnen hun eigen vakgebied
snel mee te lopen als stagiair. Want in de praktijk leer je veel meer en veel sneller dan je met zelfstudie en taalcursussen voor elkaar krijgt. Een snellere integratie is win-win voor iedereen.
Zelf werk ik nu een dag in de week als tandartsassistent bij een praktijk in Amsterdam, en loop ik een dag stage bij
een praktijk in Harderwijk. Ik heb dat via-via kunnen regelen en ben blij dat ik zo ervaring opdoe. Daarnaast werk
ik als vrijwillige tolk voor andere nieuwkomers; mijn weken zijn al met al goed gevuld. Toch kan ik niet wachten
om straks als volwaardige tandarts weer zelf patiënten te behandelen, daar ligt mijn passie. Ik wil graag zelf mijn
inkomen verdienen en mijn gezin onderhouden.’
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Efe Kahraman (46) was hoofdinspecteur bij
de Turkse politie. Met acht jaar opleiding en
twintig jaar ervaring wil hij nu graag het
Nederlandse politiekorps versterken. Maar
dat lijkt vooralsnog onmogelijk.

‘Als klein kind wilde ik dokter worden, of iets met computers doen. Maar toen ik op mijn veertiende de kans kreeg
om toelatingsexamen te doen voor het politiecollege in Ankara, ging ik ervoor. Toen al had ik een groot rechtvaardigheidsgevoel; ik wilde de criminaliteit bestrijden. Acht jaar later studeerde ik af aan de politieacademie en
begon mijn carrière. In twintig jaar tijd groeide ik door tot hoofdinspecteur van politie.
Mijn vrouw, onze drie kinderen en ik: we hadden het goed in Turkije. Tot ik na de couppoging in de nacht van 15
juli 2016 naar het hoofdgebouw werd geroepen. Ik werkte 48 uur zonder onderbreking en met gevaar voor eigen
leven om een staatsgreep te voorkomen. Toch werd ik, net als negentig procent van mijn collega’s, er achteraf van
beschuldigd dat ik de staatsgreep ‘had kunnen steunen’. Zonder enig bewijs werd ik eerst tijdelijk geschorst en
toen gearresteerd.
Anderhalf jaar zat ik gevangen. Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank me tot zeven jaar gevangenisstraf. Ik werd
tijdelijk vrijgelaten om te wachten op toestemming van het hooggerechtshof voor de uitvoering van mijn straf.
Natuurlijk probeerde ik bezwaar te maken. Maar toen ik zag dat collega’s zonder pardon werden teruggestuurd
naar de gevangenis, wist ik dat ik moest vluchten.
We zijn met ons gezin nu vijf maanden in Nederland en wachten op een verblijfsvergunning. Als ik straks mag werken, wil ik graag bij de Nederlandse politie aan de slag. Ik heb een bak aan ervaring. Maar na wat onderzoek weet ik
inmiddels dat een politiefunctie haast onmogelijk is. Zo moet je Nederlands staatsburger zijn om bij de politie te
kunnen werken. Ook is er een uitgebreide screening waarbij je onder andere een verklaring van goed gedrag moet
niet mee.
Terwijl ik wacht, probeer ik mijn kansen op een baan zo veel mogelijk te vergroten. Twee dagen in de week heb ik
Nederlandse les en ik volg ICT-trainingen online, bijvoorbeeld over cyber security. Daarnaast heb ik laatst een meet
& greet-evenement van de Refugee Talent Hub bezocht, waar ik kennis kon maken met werkgevers in de ICT. Als de
politie echt niet lukt, ligt daar mijn grootste kans. Het idee om een nieuw vak te moeten uitoefenen, maakt me wel
onzeker. Ik werk al twintig jaar met trots voor de politie. Ik kreeg verschillende onderscheidingen voor mijn werk,
onder andere van de VN voor mijn bijdrage aan een internationale missie. Dit is wat ik wil en wat ik kan.
Ik ben blij dat ik in Nederland een nieuw leven mag opbouwen, maar ik wil me graag nuttig maken. Ik zie om me
heen meer Turkse politiekrachten die net als ik naar hier vluchtten. Ervaren, getrainde professionals die graag
hun steentje willen bijdragen. Tegelijk heeft Nederland een tekort aan politiemensen. Dat wij dat gat niet mogen
opvullen, voelt wrang. Ik hoop van harte dat de overheid een uitzondering wil maken vanwege onze ongewone
situatie. Want dat komt zowel ons als de Nederlandse maatschappij ten goede.’
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kunnen laten zien. Terwijl ik in Turkije juist het label terrorist draag. Mijn leeftijd en de taalbarrière werken ook al

werken bij
de politie is
wat ik wil en
wat ik kan’

‘Ik breng
een bak aan
ervaring mee,

Achtergrond
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Kiesadvies

Vluchteling
in dienst:
JA/NEE
Wil je graag iemand met een vluchtelingenachtergrond in dienst nemen, maar: geen idee
waar te beginnen? Check deze 7 stappen.
Tekst Romee van den Ende Beeld Refugee Talent Hub

Een erkend vluchteling mag in Nederland gewoon werken. Voor asielzoekers die nog in procedure zijn, zijn er beperkingen. En er zijn aandachtspunten. Voordat je een vluchteling in
dienst neemt, moet je bijvoorbeeld controleren of de kandidaat het recht heeft om te werken.
Of dat inderdaad zo is, staat op zijn verblijfsvergunning. Als zijn of haar verblijfspas vermeldt
‘tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan’ zijn er geen obstakels. Wel is
het belangrijk dat je met de werknemer de einddatum van de vergunning in de gaten houdt.
Zo moeten vluchtelingen na vijf jaar hun huidige verblijfsvergunning ‘bepaalde tijd’ verlengen of een vergunning voor ‘onbepaalde tijd’ aanvragen bij de IND (of een naturalisatietraject te starten). Een nieuwe vergunning verkrijgen duurt minimaal zes maanden – soms verloopt de verblijfsvergunning zelfs voordat de vluchteling een nieuwe vergunning ontvangt.
Nieuw inburgeringsbeleid
Vanaf januari 2021 komt er waarschijnlijk een nieuw inburgeringsbeleid. Het doel is dat
vluchtelingen meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten maken
voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan (het Plan Inburgering en Participatie, ofwel PIP), waarin bijvoorbeeld het beoogde taalniveau wordt vastgelegd. Ook het
leenstelsel komt te vervallen waarmee inburgeraars nu nog zelf hun cursus inkopen: dit
wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente.
In ons interview met Wouter Koolmees op pagina 36, lees je meer over de nieuwe wet.
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1.	Heeft de vluchteling een (tijdelijke)
verblijfsvergunning?
Ja Ganaar2

Nee Ganaar5

2.	Is de (tijdelijke) verblijfsvergunning nog geldig?
Ja Ganaar3

Nee Ganaar5

3.	
Staat er op de vergunning aangegeven:
‘arbeid vrij toegestaan; TNW niet vereist’?
Ja Ganaar4

Nee Ganaar5

4.	
Wil de werkgever deze persoon in dienst nemen
of een stage- of werkervaringsplek aanbieden?
In dienst Ga naar 8
Stage- of werkervaringsplek Ga naar 9

5.	Deze persoon is niet in het bezit van een
(geldige, tijdelijke) verblijfsvergunning. Heeft deze
persoon wel een vreemdelingen-identiteitsbewijs?
Ja Ganaar6

Nee Ganaar12

6.	
Wilt u deze persoon in dienst nemen of een
stage- of werkervaringsplek aanbieden?
Stage- of werkervaringsplek Ga naar 7
In dienst Ga naar 10

7.	Is de asielzoeker, die nog geen (tijdelijke) verblijfs
vergunning heeft, vóór zijn 18de levensjaar gestart
met één van de volgende opleidingen?
 en beroepsopleidende leerweg
E
Praktijkonderwijs
Een leer-werktraject
De entreeopleiding op het vmbo met het uitstroomprofiel
arbeidsmarkt
• Vervolgonderwijs in het kader van voortgezet speciaal
onderwijs
•
•
•
•

Ja Ganaar13
Nee Ganaar11

8. De werkgever mag deze persoon aannemen.
Wel is de werkgever verplicht de identiteit te controleren
alsmede het recht op het verrichten van arbeid. De verblijfsvergunning wordt niet automatisch verlengd, het is
belangrijk dat de werkgever bij de statushouder navraagt
of de verblijfsvergunning geldig is.
9. D
 e werkgever mag deze persoon gewoon
aannemen voor een stage- of werkervaringsplek.
Wel zijn de volgende punten van belang:
• D
 e stage- of werkervaringsplek is gericht op leren en niet op
werken; stagiairs verrichten ondersteunende werkzaamheden.
• De werkgever zorgt als stageaanbieder voor begeleiding op de
werkvloer, gerricht op het leeraspect en niet op het behalen van
productie.
• De werkgever stelt een stage-overeenkomst op waarin het
leerdoel staat beschreven.
• Een stage- of werkervaringsplek is tijdelijk.
• Voor een stage of werkervaringsplek kan de werkgever een
(stage)vergoeding geven.

10.	
Een asielzoeker, die dus nog geen (tijdelijke)
verblijfsvergunning heeft, mag 24 weken van het
jaar betaald werk verrichten als voldaan wordt
aan de volgende voorwaarden:
• H
 ij/zij is rechtmatig in Nederland en heeft nog geen definitieve
beslissing op de asielaanvraag gekregen. Dat kan de werkgever
zien aan het vreemdelingen-identiteitsbewijs.
• De asielzoeker is zes maanden of langer in de asielprocedure. Dit
kan worden gezien aan de afgiftedatum van het vreemdelingenidentiteitsbewijs.
• De werkgever is eerst verplicht een tewerkstellingsvergunning
(TWV) aan te vragen bij het UWV. Op de achterkant van het
vreemdelingen-identiteitsbewijs staat: ‘TWV vereist voor
specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan.’

11.	
Een asielzoeker mag alleen stage lopen:
• I n het kader van een beroepsopleiding op grond van een
beroepspraktijkvormingsovereenkomst.
• In het kader van hoger beroepsonderwijs op grond van een
stageovereenkomst tussen hogeschool, werkgever en student.

12.	Deze persoon mag niet worden aangenomen voor
werk of een stage- of werkervaringsplek.
13.	
Deze persoon mag stage lopen of werkervaring
opdoen in het kader van deze opleidingen.
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Hij staat te springen om goede
mensen, maar kan ze niet vinden.
Zij wil dolgraag werken maar staat
aan de kant. Opleidingen en diploma’s
sluiten niet aan, cv’s zijn anders,
en er zijn onuitgesproken verwachtingen en vooroordelen. Totdat de
werkgever en de nieuwkomer
elkaar zien.
Tekst Syan Sitalsing Beeld Salar Ashari

Het is net een feestje – midden in een enorme loods met
isolatiemateriaal en werkbusjes van het Amersfoortse isolatiebedrijf Nederland Isoleert. De ruimte is versierd met
grote ballonnen en op de oranje geklede statafels staan
koekjes, koffie en thee. Medewerkers van Essent, Flextra en
Nederland Isoleert, praten nerveus met elkaar. Straks zal
een groep van negen vluchtelingen binnenlopen. Aan de
medewerkers de taak om deze groep te enthousiasmeren
én te selecteren: wie past bij de organisatie, en wie niet?
Welkom op de Meet & Greet van de Refugee Talent Hub.
Naast opleidingstrajecten, mentorprogramma’s en workshops organiseert de Refugee Talent Hub jaarlijks zo’n 35
Meet & Greets. Het doel is om vluchtelingtalent in contact te brengen met bedrijven voor een baan, maar ook
om te zorgen dat het thema op de agenda van organisaties komt en koudwatervrees wordt weggenomen. Meet
& Greets zijn elke keer anders, maar bestaan vaak uit een
praktijkopdracht, waarin ruimte is voor de potentiële
werknemer om zichzelf te laten zien en met de werkgever
in gesprek te gaan. Op die manier kan de vluchteling ervaren hoe het werk er in de praktijk aan toe gaat. Bovendien
kan de werkgever beoordelen of iemand de werkzaamheden aankan en bij de organisatie past – zónder in eerste
instantie te kijken naar het cv. Daarna is er altijd ruimte
om te netwerken, bijvoorbeeld tijdens een netwerkborrel.
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Na de Meet & Greet krijgen alle deelnemers een follow-up mail met een uitnodiging voor een vervolggesprek of een ‘afwijzing’. Afgewezen personen worden
soms gekoppeld aan een mentor van de Refugee Talent Hub. De mentor helpt of ondersteunt de vluchteling met bijvoorbeeld het cv of zichzelf beter leren
presenteren. Bij de vervolggesprekken is de organisatie niet betrokken. Wel krijgen hr-medewerkers en
managers informatie en tips over wat er komt kijken
bij het aannemen van vluchtelingtalenten, zoals re-

Nathalie Wijnands van Nederland Isoleert legt uit: 'De belangrijkste
punten zijn dat iemand enthousiast is en handig'.

gelgeving en extra begeleiding.
De praktijkopdracht is het isoleren van een muur.
Daarbij komt veiligheid op de eerste plaats. Iedereen draagt een koptelefoon, bril, handschoenen en
mondkapje. Dan begint het boren van gaten, gevolgd
door het vullen van de muur met glaswol. Aan deelnemers wordt gevraagd of zij een zes meter hoge
ladder op willen klimmen. Voordat de deelnemers
de ladder opgaan ondertekenen ze een verklaring
voor eigen risico. Geheel zonder gevaren is het dus
niet. Hr businesspartner Nathalie Wijnands: ‘We
vragen of ze op de ladder willen klimmen om te testen of ze hoogtevrees hebben. Dat is belangrijk in dit
werk.’ Wijnands werkt sinds mei 2019 bij Nederland
Isoleert. ‘De belangrijkste punten zijn dat iemand enthousiast is en handig. Als je twee linkerhanden hebt
gaat het ’m niet worden.’ Tijdens de Meet & Greet zijn
zowel enthousiasme als handigheid volop aanwezig.
De deelnemers stellen veel vragen, zoals: Hoe veel
glaswol past er in één vierkante meter spouwmuur?,
die Dennis Karst, monteur bij Nederland Isoleert,
zo goed mogelijk beantwoordt. ‘De meesten waren
echt enthousiast en voor mij was het ook leuk. Normaal doe ik dit niet: training geven, maar dit vond ik
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Dennis Karst, Nederland Isoleert, coacht Yousef Lazkani bij het boren.
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| 27
Dennis Karst vraagt WERK
nog een keer
of Wasel
en Yousef écht geen hoogtevrees hebben.

Behang

Veiligheid boven alles tijdens de praktijk
opdracht: een muur isoleren.
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Ali Abbas, Ibrahim Ghaleb en David Estrada
pakken alles aan. 'Dit is beter dan wachten'.

echt interessant. Met sommige mensen die er waren, zie ik mezelf

Als je David Estrada, Ibrahim Ghaleb en Ali Abbas spreekt, gaat

samenwerken.’ Ronald Sutmuller, communicatieadviseur bij Es-

het al snel over het belang van een betaalde baan. David: ‘Ik wil hier

sent, benoemt deze positiviteit: ‘De collega’s van Nederland Isoleert

actief zijn. Ik ben hier al bijna een jaar. Je kunt de hele tijd als vrij-

staan vol trots te vertellen wat hun werk inhoudt en zien deze sa-

williger werken, maar het is niet hetzelfde. Deze positie heeft mis-

menwerking ook wel gebeuren. Het doet dus écht wat.’

schien niets te maken met recruitment, wat ik eerder deed, maar
het is beter dan te moeten wachten.’ Ibrahim en Ali werken als vrij-

Geïnspireerd door succesverhalen van andere organisaties, zoals

williger bij NewBees. Ali geeft aan dat ‘je voelt dat je integreert in de

Arcadis, kwamen Ronald Sutmuller en zijn collega’s op het idee

Nederlandse samenleving door vrijwilligerswerk te doen.’ Toch is

om mensen met een vluchtelingenachtergrond in te zetten om bij

er een verschil tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. Ibrahim:

te dragen aan de energietransitie. Sutmuller: ‘We hebben in Ne-

‘Werken biedt structuur, je voelt je elke dag nuttig. Ik vind het pret-

derland een verandering door te maken. Alles moet duurzamer. In

tig om ergens op tijd te moeten zijn. Die kleine dingen. Werken is

2050 moet iedereen CO2 neutraal zijn. Daarvoor zijn veel mensen

actief zijn, iets doen, integreren en teruggeven aan de Nederlandse

nodig.’ Die vinden gaat moeizaam. Essent en haar servicebedrijven

samenleving. Het maakt mij niet uit in welke positie dat is.’

zoeken voor de komende twee à drie jaar al minstens 1.500 isolatiemonteurs. ‘Monteurs zijn bijna niet te vinden. Iedereen concurreert

Yousef Lazkani was in Syrië tandarts. Is dat niet een heel groot

met elkaar. Als we zo doorgaan, betekent dit dat we die doelstelling

verschil met de baan waar hij nu voor solliciteert? ‘Ik houd van

van 2050 gewoon niet gaan halen.’ Essent zocht de oplossing in het

klussen, timmeren, bouwen. Dat heb ik van mijn vader en opa, die

onbenutte talent van mensen met een vluchtelingenachtergrond.

timmerman waren en een timmerwerkplaats hadden. Ik werd tand-

‘Simpeler kan het niet: één en één is drie.’

arts omdat ik van klussen hou. Kronen, boren, tanden vullen. Dat

WERK | 29

Reportage

is eigenlijk hetzelfde. Het een heet bouwconstructie
het ander is mondconstructie.’ Het is een klassiek
verhaal: de tandarts uit Syrië kan in Nederland aan
de slag als isolatiemonteur. Het klinkt als het niet of
slecht benutten van zijn talent. Voelt hij dat ook zo?
‘Ik ben gestart met een nieuw leven en dus ook met
een nieuwe baan. Ik ben flexibel. Dit is plan B. Ik heb
uitdaging nodig en dit is voor mij een uitdaging.’
Aan het einde van de Meet & Greet plant Quincy Suitela, intercedent bij Flextra, met Baraa Jouria een
vervolggesprek. Baraa was in Syrië huisarts. Quincy:
‘Baraa en een aantal andere kandidaten zijn geïnteresseerd. Dat was heel leuk. Deze mensen willen ook echt
werken. Ik zie helemaal voor me dat zij dit werk in de
praktijk gaan doen.’ Baraa vertelt dat hij vandaag een
interessante dag vond. ‘De plek is goed georganiseerd
en de medewerkers waren erg aardig. Ik zou hier graag
willen werken, want ik kan goed werken met mijn
handen.’
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Voormalig tandarts Yousef Lazkani overhandigt de boor. Een groot
verschil met de baan waar hij nu voor solliciteert? 'Mwah, valt mee,
het een heet bouwconstructie, het ander is mondconstructie, haha.’
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Voor de
camera
‘De’ vluchteling bestaat niet: ieder heeft zijn eigen
verhaal en specifieke gaven. Dat was goed te
zien in het televisieprogramma Grenzeloos Talent,
waarvoor Filemon Wesselink vorig jaar twaalf
statushouders volgde in hun zoektocht naar werk.
Tekst Maud Beucker Andreae Beeld Corné van der Stelt

‘Ik kan niet goed schreeuwen, stop mijn emoties vaak weg.’ Aan

schikte kandidaten te vinden, was nog best een klus, geeft Bais aan.

het woord is Nazar (35), te zien in een aflevering van BNNVARA’s

‘Niet omdat er weinig talent is, wel omdat de beperkte taalvaardig-

tv-serie Grenzeloos Talent, dat van augustus tot september 2019 op

heden soms in de weg zaten. Daarbij moesten de vluchtelingen een

NPO 3 werd uitgezonden. De goedlachse Irakese cameraman en

verblijfsvergunning hebben om te mogen werken.’ Ook wilde de

fotograaf wordt in het programma samen met elf andere vluch-

redactie gevarieerde mensen en beroepen laten zien. ‘We hebben

telingen gevolgd op hun vaak hobbelige weg naar passend werk.

tientallen voorgesprekken gehouden voordat de groep van twaalf

In korte sportbroek en met bokshandschoenen aan vertelt Nazar,

was gevormd. Het bestand van de Refugee Talent Hub heeft hierbij

door zijn nog niet verfijnde Nederlands vaak in eufemismen, zijn

goed geholpen, net als dat van het UAF – de stichting voor vluchte-

heftige levens- en vluchtverhaal aan personal trainer Mink. De

lingstudenten. Maar ook speuren in krantenartikelen, op Facebook

sportafspraak tussen Nazar en Mink is opgezet door de tv-redac-

en andere fora leverde deelnemers op.’

tie, bedoeld om Nazars zelfvertrouwen een beetje op te krikken.

Nazar, die zijn tijd onder meer besteedt aan vrijwilligerswerk bij

Want daar schort het wat aan, vindt ook hijzelf. Toch had Nazar

Het Rembrandthuis in Amsterdam, zien we in zijn aflevering on-

in zijn zoektocht de leiding, benadrukt Michelle Bais, voormalig

der meer in de gym zijn frustraties uiten tegen een boksbal. Van

redacteur van het programma. ‘Hij en de andere kandidaten moes-

trainer Mink krijgt hij de opdracht om ‘Ik ben Nazar, ik ben de baas

ten hun banenjacht echt persoonlijk vormgeven. Wij hielpen af en

van mijn leven!’ te roepen, terwijl hij als een tarzan tegen zijn borst

toe, bijvoorbeeld door zo’n personal trainer te regelen of door ons

slaat. Eerst aarzelend, maar steeds harder en krachtiger roept Na-

eigen netwerk van professionals in te schakelen. Verder volgden we

zar de leus. Redacteur Bais was er destijds bij: ‘De oefening luchtte

vooral hoe ze zelf hun draai probeerden te vinden in hun nieuwe

hem zichtbaar op en hij leek er steeds meer in te geloven. Je zag

land en hoe ze de eerste schreden op de arbeidsmarkt zetten.’ Het

hem bijna letterlijk groeien, mooi was dat.’

format van Grenzeloos Talent, bedacht door productiebedrijf Mas-

In een van de afleveringen is ook te zien hoe Nazar samen met zijn

Media, was dus niet een ‘droom-show’ waarin wensen van kandi-

goede vriendin Jacqueline aan een sollicitatiebrief werkt, hoe hij

daten werden vervuld, verduidelijkt Bais. Het doel was juist om de

een bezoek brengt aan zijn voormalige asielzoekerscentrum én hoe

eigen kracht en talenten van de mensen belichten. Om twaalf ge-

hij zijn ‘derde verjaardag’ viert, een traditie die hij heeft ingezet
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‘Ik heb door het programma één ding
geleerd: dé vluchteling bestaat niet.
Het zijn allemaal verschillende typen
mensen, met ieder zijn eigen achtergronden,
competenties en talenten’
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Achtergrond

vanaf de dag dat hij in Nederland arriveerde. ‘Wat is dat voor een tattoo?’,

De vrolijke en doortastende Kapster Rozi (36) komt in de vierde afle-

vraagt Filemon Wesselink, presentator van het programma, wanneer hij

vering van Grenzeloos Talent aan bod. In haar vaderland Iran runde ze

Nazar de eerste keer thuis bezoekt. Het blijken de eerste noten van André

een eigen kapsalon; in Nederland volgde ze via het UAF een opleiding

Hazes’ Kleine jongen, Nazars favoriete lied, dat hij elke dag zingt. ‘Je bent

tot kapper en tijdens de opnames liep ze stage bij een Utrechtse kappe-

in elk geval goed ingeburgerd’, lacht Wesselink hem toe.

zaak. Over haar ervaring met het programma vertelt ze: ‘Ik vond het heel
leuk om hier weer nieuwe technieken te leren. Wat grappig is: in Neder-

Cultuurverschil

land willen ook mannen hun wenkbrauwen epileren. Dat komt in Iran

Ook Rima (36) wordt gevolgd in haar queeste. De Syrische studeerde rech-

niet voor hoor.’ Hoewel Rozi nu zelfs een contract heeft bij een kappers-

ten in Libanon en daarna volgde ze een opleiding voor modeontwerper,

zaak, is het haar doel om een eigen salon te beginnen. ‘Ik heb al een on-

vertelt ze in het programma aan Wesselink. Die laatste studie zou ze graag

dernemersplan gemaakt; nu moet ik gaan sparen om te kunnen starten.’

in praktijk brengen. Ze heeft eerder al haar portfolio gemaild naar mo-

Rozi komt er wel, denkt Michelle Bais. Dat zagen ze op de redactie al snel.

dehuizen als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, maar: ‘Van niemand kreeg

‘Ze is energiek en gemotiveerd en heeft een praktisch beroep dat minder

ik een reactie.’ Gelukkig neemt de Nederlandse ontwerper David Laport

onderhevig is aan taal- of cultuurverschillen.’ Ook Wesselink heeft ver-

uiteindelijk wel de tijd voor haar; die afspraak mondt uit in een stage op

trouwen in Rozi’s toekomst. Al geeft dat tegelijk een dubbel gevoel: ‘In het

zijn atelier. Als Wesselink Rima op haar werk bezoekt, vertelt ze dat de tijd

programma volgden we ook een arts en een advocaat, die hadden minder

voorbijvliegt. Laport is ook blij met Rima, hij roemt haar handwerk en

succes. Ik vond het heftig om te beseffen dat als je als vluchteling hoger

doorzettingsvermogen. ‘Met name dat laatste is in ons vak heel belangrijk;

opgeleid bent, het heel moeilijk is om een baan op eigen niveau te vinden.

soms moet je iets helemaal uithalen en opnieuw beginnen. Als iemand dat

Zulke professionals moeten bijna altijd flinke concessies doen.’

zonder morren doet, is dat erg fijn.’
Maar niet alles verliep even soepel tijdens de opnames, blijkt uit de afleve-

Vriendelijk en complimenteus

ring waarin grafisch ontwerper Rashad (35) een van de hoofdrollen heeft.

Terug naar Nazar. In het programma zien we hem solliciteren op een stage-

De man is somber, mist zijn thuisland en voelt zich zonder werk maar nut-

plek als cameraman bij productiebedrijf Hoens Media. Met donkerblauw

teloos. Als Rashad met zijn jongere broers en presentator Wesselink aan de

jasje en v-halstrui ziet hij er smart casual uit, de stijl lijkt goed aan te slui-

bitterballen zit, vraagt die laatste Rashads jongere broertjes om advies. Dit

ten bij het hippe bedrijf waar hij zo dadelijk op gesprek gaat. Hij is zenuw-

valt duidelijk verkeerd bij de Syriër. Redacteur Michelle Bais legt uit: ‘Hier

achtig, vertelt Nazar op camera. Maar tijdens het gesprek – ook hier mogen

kwamen zijn trots en het cultuurverschil tussen Syrië en Nederland naar

we meekijken – lijkt de nervositeit gelukkig mee te vallen. Zijn mogelijke

voren: als oudste hoor je in Syrië volgens Rashad geen steun bij jongere

aanstaande baas is vriendelijk en complimenteus over zijn portfolio. ‘Ik

broers te zoeken. Rashad was duidelijk van slag, we moesten stoppen met

ben heel blij’, zegt Nazar lachend als hij na het gesprek het pand weer ver-

filmen om hem terug te halen.’

laat. En terecht, want later zal blijken dat hij de stageplek heeft gekregen.

Ook niet altijd even makkelijk ging het met Mohammad, een Syrische

Zijn nieuwe baas is een van de werkgevers waar presentator Wesselink zijn

brandweerman die zijn beroep ook wilde gaan uitoefenen in Nederland.

bewondering voor uitspreekt. ‘Emile Hoens gaf iemand een kans die wel-

Bais: ‘De jongen bleek toch minder gemotiveerd dan hij in eerste instantie

iswaar ontzettend gemotiveerd was, maar waarvan hij wist dat hij hem ex-

overkwam, hij was vaak te laat en kwam sommige afspraken niet na.’ Maar

tra tijd en aandacht moest geven, vanwege het taal- en cultuurverschil. Ik

zelfs bij de bevlogen Nazar was er soms sprake van miscommunicatie, al

vond dat bijzonder om te zien.’

had dat weer andere redenen. ‘Hij is perfectionistisch en vond het in het

Hoe is het nu, een half jaar na de uitzendingen, met de kandidaten? Een

begin moeilijk om toe te geven als hij je niet begreep. Hij zei dus vaak ja

selectie: Rima focust zich na haar stage op haar taalcursus, is veel aan het

en oké als hij niet wist wat je bedoelde. Dat leidde wel eens tot verwarring.’

tekenen en zoekt ondertussen hard naar werk in de kledingbranche. Kap-

Presentator Filemon Wesselink heeft door het programma vooral een ding

ster Rozi, die inmiddels in loondienst werkt, heeft al een pand gezien waar

geleerd: ‘Dé vluchteling, waar we het altijd over hebben, bestaat niet. Het

ze straks haar eigen zaak in wil starten. Ook Nazar is druk bezig. Hij rondde

zijn allemaal verschillende type mensen, met allemaal andere achtergron-

begin dit jaar zijn tweede stage af, bij televisiebedrijf AT5. Daarna vond hij

den en een variatie aan competenties en talenten.’

vastigheid bij een oude bekende: productiebedrijf Hoens Creative gaf hem
tot zijn grote vreugde een contract.
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KANSEN
de waarde van

Interview

'Mensen
moeten
voelen dat
ze ertoe
doen'
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees (43) zet met de nieuwe Wet Inburgering
in op zo snel mogelijk aan het werk gaan, want: werk is de
snelste weg naar integratie. ‘Eigenlijk zeggen we drie jaar
lang tegen vluchtelingen: haal eerst maar je examens, en
kom er dan gezellig bij. Ja, hóe dan?’
Tekst Eva Hoeke Beeld Katja Poelwijk
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Interview

‘Het is eigenlijk heel raar wat we
nu zeggen: hier is je DigiD en een
lening van 10.000 euro, zoek zelf
maar een school uit’

Waarom is werk volgens u belangrijk voor mensen?

ondertussen een stage lopen of vrijwilligerswerk doen, leren ze beide zaken

‘Omdat werk niet alleen het genereren van inkomen betreft, maar ook gaat

veel sneller.’

over sociale contacten, over integratie, over gezondheid zelfs. Je hoeft niet

Het aantal vluchtelingen dat Nederland jaarlijks ontvangt wisselt

eens fysiek werk te doen: alleen al het feit dat je regelmaat hebt, dat je uit

sterk, afhankelijk van de conflicten in de wereld, maar gemiddeld

huis komt en beweegt, is waardevol. Je wordt er blijer van dan de hele dag

zijn er 15.000 instromers per jaar die een verblijfstatus krijgen.

Netflix kijken. Daarnaast is ontwikkeling een belangrijk aspect, bijdragen

Hoeveel van hen gaan er uiteindelijk aan het werk?

aan de maatschappij, er toe dóen. Ontzettend veel dus.’

‘Dat is lastig te zeggen. In het ene jaar is dat anders dan het andere jaar, af-

Dat geldt ook voor vluchtelingen, voor hen misschien zelfs nog wel

hankelijk van de afkomst van vluchtelingen. Ze komen soms uit een land

meer.

waar al dertig jaar lang burgeroorlog is, en die dus nooit op school hebben

‘Ja, vooral omdat mensen die in Nederland terecht komen niet alleen geen

gezeten omdat er geen scholen meer zíjn. Die moeten eerst überhaupt een

idee hebben van de taal, maar ook niet van de culturele mores, “hoe men

taal leren lezen en schrijven, voor ze aan het Nederlands kunnen beginnen.

doet”. Dat hoor je vooral van mensen met een niet-westerse achtergrond,

Voordat je dan een startkwalificatie hebt om aan werk te beginnen ben je

dat ze het lastig vinden om die codes te kraken. Met als gevolg dat ze het

echt wel een paar jaar verder. Daar staan mensen tegenover die in het land

gevoel hebben dat ze er niet bij horen.’

van herkomst al een universitaire studie hebben gedaan.’

Heeft u voorbeelden?

De inmiddels bekende ‘apotheker uit Aleppo’.

‘Nou, dit is strikt genomen geen voorbeeld van een vluchteling, maar ik ken

‘Ja, precies. Die heeft een grotere kans om te slagen op de arbeidsmarkt, om-

het verhaal van een Marokkaans-Nederlandse trainee. Hij was heel forma-

dat de basis er al is. Maar dan nog blijven vluchtelingen momenteel langer

listisch, sprak iedereen met u aan, zeker de baas. Dat was echt een cultureel

in de bijstand dan we zouden willen. Dat heeft verschillende redenen. Het

ding, een manier om respect te tonen. Terwijl de omgangsvormen op de

systeem dat we nu hebben is eigenlijk heel raar, want tegen vluchtelingen

Nederlandse werkvloer vaak heel informeel zijn, op het vriendschappelijke

die net in Nederland zijn zeggen we: hier is je Digi-D en een lening van tien-

af. En tegelijkertijd weten we heel goed wanneer we wél u moet zeggen. Als

duizend euro, zoek zelf maar een school uit.’

je dat niet gewend bent is dat een raar en nogal onduidelijk evenwicht. Het

Zonder één letter Nederlands te kunnen ontcijferen.

ís ook niet uit te leggen, dat je aan de lunchtafel nog prima grappen kunt

‘Sommigen zeggen: dank je wel, komt goed. Maar het gaat natuurlijk om

maken met de baas, maar dat je dat een uur later aan de vergadertafel niet

de meest kwetsbare groep mensen, die inderdaad geen idee heeft waar te

moet doen. Als je dat niet voelt, kun je ontzettend de mist in gaan. Door

beginnen. Bovendien kiezen mensen voor de zekerheid vaak voor een la-

vluchtelingen een duaal traject te laten volgen waarbij ze én de taal leren én

ger leerniveau, want die lening van tienduizend euro wordt pas omgezet
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Interview

in een gift wanneer je binnen drie jaar je examen haalt, en dan hebben ze

U doelt op discriminatie?

in ieder geval geen schuld meer. Het laatste punt dat je vaak ziet, is dat áls

‘Dat is weer een ander, generieker punt. Door discriminatie

ze eenmaal een huis hebben, dan pas de trauma’s naar boven komen, vaak

staan niet alleen statushouders aan de kant, maar ook bijvoor-

afschuwelijke ervaringen: vluchten over zee, familie die doodgeschoten is.’

beeld tweede en derde generatie Marokkaanse Nederlanders,

Dingen waar een ‘normaal’ mens ook een leven lang zoet mee zou

daar zijn we óók mee bezig. Maar wat ik van veel werkgevers

kunnen zijn.

hoor als ze vluchtelingen in dienst nemen, is dat ze in eerste

‘Precies.’

instantie “iets goeds” willen doen voor de maatschappij. Maar

Niettemin zet u met de nieuwe Wet Inburgering (naar verwachting

iets goeds doen alleen is niet voldoende. Een vluchteling aan-

van kracht: januari 2021) in op zo snel mogelijk aan het werk gaan,

nemen moet echt onderdeel zijn van je bedrijfsbeleid. De goede

onder het motto: ‘Werk is de snelste weg naar integratie.’ Hoe gaat

voorbeelden zijn ook altijd bedrijven die niet een vluchteling

u dat in praktijk brengen?

willen hebben omdat ze iets goeds willen doen, maar omdat ze

‘Dat is natuurlijk een boekwerk van ik weet niet hoeveel pagina’s, maar het

een vacature hebben die ze niet gevuld krijgen. Alleen dán zijn

begint bij: iedereen een persoonlijk inburgeringsplan, afgestemd op wat

ze bereid te investeren in opleiding, doen ze hun best iemand op

je kan. Tweede punt is dat de gemeente de regie gaat voeren. Zij gaan de

te nemen in de organisatie.’

cursussen inkopen bij de goede taalscholen, en zij zullen de vluchtelingen

In feite neem je je werknemer dan ook serieuzer.

ook volgen, zodat ze op tijd hun examens halen. En het derde, belangrijkste

‘Zeker. Maar soms moet dat knopje eerst even om.’

element, is dat we werk en taal veel meer gaan combineren. Dus veel sneller

Is de bereidheid om vluchtelingen aan te nemen meer of

beginnen met duale projecten zoals stages en vrijwilligerswerk.’

minder geworden nu de Nederlandse politiek steeds recht-

Hoe blij is de gemeente met die extra taken, gezien het feit dat hun

ser wordt?

bord dankzij de decentralisatie toch al vol ligt?

‘Is dat zo?’

‘Heel blij, want nu moeten de gemeentes eerst wachten tot de inburgeraars
hun examens hebben gedaan voor ze met hen aan de slag kunnen. Veel wethouders zeggen letterlijk: mijn handen jeuken, mogen ze niet alvast beginnen? Want er is genoeg te doen. Deze wet gaat dat mogelijk maken.’
De meeste handen gaan we de komende jaren nodig hebben in de
zorg, meteen gevolgd door het onderwijs. Kun je daarin sturen,
als overheid?
‘Nee, daar kan je niet per persoon op sturen. Bovendien is het beter om
aan te sluiten bij de interesses of kwaliteiten van de statushouders. Bedrijven kunnen wel zelf hun best doen om vluchtelingen aan te nemen in
krapte-beroepen. Zo gaf energiebedrijf Liander vorig jaar tien statushouders een interne opleiding tot monteur, al tijdens hun taalcursus. Die tien
zijn daarbij aan een Nederlandse monteur gekoppeld, en binnen een jaar
hadden ze het vak én de taal onder de knie. Tegelijkertijd kan het ook best
ingewikkeld zijn, dat zeg ik er eerlijk bij. Veel werkgevers hebben er geen
ervaring mee en je moet wel bereid zijn die extra stap te nemen.’
Wat is die extra stap?
‘Soms zijn dat heel simpele dingen. Het gaat vaak om acceptatie. Je bent

'Vluchtelingen
blijven op dit
moment helaas
langer in de
bijstand dan we
zouden willen'

monteur bij een bedrijf en ineens word je gekoppeld aan een statushouder:
dat kan weerstand opwekken.’

WERK | 39

Interview

‘Het is
haast
niet uit te
leggen, dat
je aan de
lunchtafel
grappen
maakt met
de baas,
maar dat
een uur
later aan de
vergadertafel niet
moet doen’
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Interview

We hebben nu al een aantal rechtse kabinetten achter elkaar gehad.

veiligheidscertificaten halen. Terwijl ik morgen met mijn twee handen zou

‘Ik vind dit geen rechts kabinet. Het is een centrumkabinet.’

kunnen beginnen.” Een eyeopener wil ik dat niet noemen, maar het was wel

Dan is het centrum misschien opgeschoven.

zo dat zijn verhaal ineens geen statistiek meer was, maar een hartenkreet,

‘Dat is zonder meer waar.’

van een man met een groot eergevoel.’

Hoe dan ook: heeft u die bereidheid door de jaren heen zien verande-

Over eer gesproken: uw vader Dirk werkte vanaf zijn zestiende vijftig

ren?

jaar lang bij de Rotterdamse tram-maatschappij RET in het onder-

‘Die wordt groter naarmate de arbeidsmarkt krapper is. En die ís nu krap,

houd, moeder Nel als analist in het ziekenhuis. Hoe vormde hun

want door de vergrijzing en grote uitstroom van mensen die de komende ja-

arbeidsethiek die van u?

ren met pensioen gaan hebben we een grote vervangingsvraag. Dus in die zin

‘O, die heb ik rechtstreeks overgenomen, zeker weten. Niet lullen maar poet-

zijn het mooie tijden om van die uitdaging een kans te maken. Dat hebben we

sen, dat heeft mijn hele familie. De vader van mijn moeder is overleden toen

te lang niet gedaan.’

zij zestien was, dus er zit bij iedereen iets in van: zorg voor jezelf, want het

Terwijl we toch altijd meer koopman dan dominee zijn geweest.

kan zomaar over zijn.’

‘Ik denk dat veel mensen ook best wel begrip hebben voor mensen die voor

Wat ontleent u eigenlijk aan uw werk?

oorlog vluchten. De meesten snappen dat opvang hoort bij een bescha-

‘Heel veel! Al die dingen waar we het in het begin van dit gesprek over had-

ving, dat is een basisgevoel dat fors aanwezig is in Nederland. Dat zag je

den, gelden ook voor mij. En daarbij heb ik nog de eer om een van de mooi-

ook in 2015, toen er grote groepen Syriërs binnenkwamen en veel mensen

ste ambten van het land te mogen uitvoeren. Als minister van Sociale Zaken

zich meldden als vrijwilliger. Tegelijkertijd verlangen we ook wederkerig-

houd je bezig met dingen die zo elementair zijn: werk, inkomen, ontwikke-

heid, willen we het gevoel hebben dat mensen hun steentje bijdragen aan

ling, contacten. Dat is allesomvattend, en ontzettend eervol.’

de maatschappij. Het lastige is dat we daar in beleid te weinig handvatten in

Dan, lachend: ‘Neemt niet weg dat ik gi-gan-tische werkweken heb waarbij

hebben meegegeven om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen, en dan heb

je van voren amper weet dat je van achteren leeft.’

je tien jaar later ineens wél die weerstand. Dat willen we doorbreken met die

Bent u ook weleens níet aan het werk?

nieuwe wet.’

‘Nee, eigenlijk niet.’

Hoe komt het dat er bij Sociale Zaken nog geen mensen werken met

Gezellig.

een vluchtelingen-achtergrond?

‘Nee ja, dat gesprek heb ik natuurlijk ook wel met mijn vriendin gehad toen

‘Wij zijn bezig met een traineeship voor ex-vluchtelingen, daarmee zijn we

ik hier aan begon. Want het is 24/7, ook tijdens vakanties, er kan altijd iets

in de zogeheten opbouwende fase.’

gebeuren. Je staat altijd aan. Dat is best heftig, ook voor mijn gezin. We heb-

En dichter bij huis: heeft u zelf mensen met een vluchtelingenstatus

ben afgesproken dat ik de ochtenden doe. Dus ik haal de kinderen uit bed,

in uw vriendenkring?

kleed ze aan, geef ze eten en breng ze naar school, dan maak ik dat in ieder

‘In onze straat zit zo’n taalschool, maar binnen de kennissenkring heb ik ze

geval mee. Want ’s avonds ben ik er gewoon bijna nooit.’

niet, nee. Dat is ook een van de aandachtspunten bij statushouders in het hui-

Wat doet u op de spaarzame momenten dat u wel thuis bent? Hoe

dige systeem. Eigenlijk zeggen we drie jaar lang tegen ze: haal eerst maar je

ontspant u?

examens, en kom er dan gezellig bij. Ja, hóe dan? In zekere zin parkeren we ze

‘Dan sta ik op zaterdagochtend langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van

zelf in die parallelle wereld.’

mijn zoon. Daarna ga ik naar zwemles met mijn dochter, tussendoor doen

Hoe zorgt u ervoor dat u hun verhalen toch hoort?

we boodschappen, dan hoop ik zelf nog ergens te kunnen fitnessen want

‘Bijvoorbeeld door bij VluchtelingenWerk langs te gaan, of door een och-

anders word ik narrig, en dan is de dag alweer bijna om.’

tend mee te lopen met vluchtelingen die een huursubsidie aan moeten vra-

Maar hoe ontspánt u?

gen. Nou, dan weet je niet wat je ziet, hoor. Het is niet te doen.’

‘Ha, door met mijn vriendin naar een of andere domme Netflix-serie te kij-

Wat is u het meest bijgebleven van die gesprekken?

ken. Momenteel is Vikings favoriet, met zwaarden en dat soort onzinnige din-

‘Een loodgieter uit Syrië die zei: “Ik wil werken, ik wil iets terugdoen voor

gen, heerlijk. Dan is werk voor eventjes heel ver weg.’

het land dat me heeft opgevangen, maar ik moet eerst allerlei papieren en
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Naam

Foto

Profiel

Weinig info

”Studeren IT Service Management”: is het een cursus van
een maand of een opleiding
van een jaar? Vaak is het niet
nader gespecificeerd en voor
Nederlandse begrippen vaag.

4

Een tagline waarin iemand kort
beschrijft wat zijn karakter,
competenties en ambities zijn,
is in andere culturen gebruike
lijker dan in Nederland. Maar
zo'n tekst spreekt wel aan: het
is persoonlijk, er klinkt enthou
siasme uit. Houd er rekening
mee dat er spelfouten in kun
nen staan waarop je iemand
niet direct kan afrekenen.

3

In veel landen is het niet
gebruikelijk om een foto te
gebruiken. Soms is er wel een
geleende foto van heel iemand
anders: van internet geplukt.

2

Soms is het onduidelijk wat de
roepnaam of voornaam en wat
de achternaam is. Handig om
vooraf te checken.

1

Currciculum Vitae

3

Profiel

Ik ben een oplossingsgerichte ICT-er.Het opbouwen van een compleet nieuw netwerk vind ik geweldig en vormt een uitdaging voor mij. Ik houd ervan om zaken te
onderzoeken en nieuwe dingen te creëren.Ik heb ook goede kennis van ITIL, linux,
SQL. Ik ben een teamspeler en een doorzetter. Ik houd van werken in teamverband
om samen resultaten te halen. Ik ben zeer gemotiveerd en ik ben flexibel ingesteld.

2

Curriculum Vitae

Anil Mussa
Arbeidstraat 12b
Gouda
7
12-01-1980
Geboorteplaats: Aleppo, Syrië
Nationaliteit: Syrisch							
E- mail: anil_m_1980@gmail.com

1

Met dank aan: Chris Casteleijn recruiter bij MasterFind en Wilma Roozenboom directeur Refugee Talent Hub

Het opstellen van een Nederlands cv is voor
ex-vluchtelingen best een opgave. Wat zet je
neer, wat laat je weg, hoe zorg je dat het 'gat'
waarin je vluchtte niet tegen je werkt? En voor
werkgevers: hoe duid je zo'n cv het best?

CV
verklaard

Gat

Functies

Opmaak

Opleiding

Extra's
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Bijbanen ontbreken vaak in
het cv. En staan ze er wel, dan
zeggen ze vaak weinig omdat
de banen niet aansluiten bij het
Nederlandse referentiekader.
Hier kennen we de kassamede
werker bij Albert Heijn of een
bestuursfunctie bij de studen
tenvereniging. Maar wat is het
Syrische equivalent van zo’n
bijbaan? En vergt de zorg voor
broertjes en zusjes tijdens de
vlucht niet meer management
skills dan een voorzitterschap?

9

Is het een (online) universiteit
of een internationaal goed aan
geschreven instituut? Dat is
niet altijd duidelijk. Soms mist
er informatie over behaalde
diploma's en of deze in Neder
land zijn gewaardeerd.

8

De opmaak kan verschillen van
wat in Nederland gebruike
lijk is. Bij dit cv ontbreekt
de motivatiebrief. Dat is in
veel culturen een onbekend
fenomeen.

7

Een gek rijtje functies. Vaak
hebben vluchtelingen hier een
plan B: tandarts wordt mon
teur, advocaat wordt systeem
beheerder.

6

De chronologie van banen sluit
niet aan. Een gat in het cv is
vaak reden voor afwijzing. In
het geval van vluchtelingen is
het gat in het cv logisch: ze
waren op de vlucht.

5

Vanwege de oorlog in Syrië ben ik naar Nederland gekomen en nu ben ik aan het
studeren IT Service Managment

Hobby’s
Ik doe graag mediteren, gewichtheffen, hardlopen en film kijken. Ik begin mijn dag
altijd met muziek en bewegen en een beetje sporten. Daardoor start ik mijn dag met
9
hoge energie, en mijn energie blijft zo voor lange tijd door de dag.

Talen			
Spreken		Luisteren		Schrijven
Arabisch		 Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Engels		 Uitstekend
Uitstekend
Goed
Nederlands		Goed		Goed		Goed

Certificaat behaald
* MCSE Windows 2003 sinds 2004
* MCSA Windows 2003
* MCSE Windows 2000			
* MCSA Windows 2000
* CCNA					* MTA
* Typecursus				
* Welkom in Nederland

Opleiding en onderwijs
* Rechten bachelor (de universiteit van Aleppo)
Nederlandse opleidingsniveau 2 jaar van een nominaal 3-jarige bacheloropleiding in
8
het wetenschappelijk onderwijs.

Vrijwilligerswerk
Ik deed backups, data servers, users accounts aanmaken, files, securing the network, helpdesk ect. Sinds 2015 ben ik in Nederland en ben ik bezig Nederlands te
leren. Vanaf 2016 ben ik werkzaam geweest als vrijwilliger in Lelypark (bejaardentehuis in Wieringerwerf) in de dagverzorging.

Werk ervaring
2004-2009 Systeembeheerder bij Kortaga een kleding bedrijf in Aleppo.
Ik was verantwoordelijk voor het ontwerp, bouwen en onderhoud van het ICT net5
werk van dit bedrijf.
2010-2012 advocaat in Aleppo: Gespecialiseerd in Familierecht, echtscheidszaken.
6

4
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Poëzie

Ik wil weer
vliegen als
een duif
Ik wil me niet meer opsluiten
Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen.
Ik wil niet meer rennen
Rennen voor een wereld die ik niet begrijp.
Ik wil niet meer ontkennen
Ontkennen dat het leven anders kan zijn.
Dat het vreemd is.
Ik wil mij niet verbergen
Verbergen, wie ik ook ben
Ik wil niet meer bang zijn
Bang voor de donkerte
Bang voor de nacht
Bang zijn om door mensen verstoten te worden.
Als de wereld me daardoor vreemd vindt
Laten ze me vreemd vinden.
Ik wil langs deze gesloten kamers binnen treden
Ik wil deze onbekende ik omhelzen
Ik wil water uit deze rots laten stromen
Licht uit deze donkerte laten schijnen
Ik wil deze gekronkelde weg recht maken
Deze vieze rivier zoet maken
Ik wil weer vliegen als een duif.

Bright Richards
is acteur, theatermaker en ondernemer. Hij was een
beroemd acteur in Liberia die moest vluchten voor de

Uit: As I Left My Father’s House / Bright O. Richards

burgeroorlog. Vanaf najaar 2020 is zijn voorstelling
Future Citizens te zien in theaters door heel Nederland.
Kijk voor meer informatie op newdutchconnections.nl
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Portretserie

Mijn
mentor
en ik
Als je nog niet zo lang in Nederland bent en
je leven opnieuw moet opbouwen, is het fijn
als je iemand kent die hier de weg weet en je
het gevoel geeft dat je het niet alleen hoeft te
doen. Gelukkig zijn er talloze vrijwilligers die met
liefde buddy, coach of mentor willen zijn. En het
mooie is: daar leren ze zélf ook van.
Tekst Monique Montanus Beeld Peter Arno Broer
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Portretserie
Behang

Riyad Shaban (46) werkte in Syrië
als atoomenergiespecialist. Sinds vijf jaar
woont hij in Nederland met zijn vrouw en
drie kinderen (9, 7 en 2). Hij is ICT’er bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK).
‘Ik ben in Damascus afgestudeerd als elektrotechnicus en werkte daarna tien jaar in de
atoomenergie. In Nederland kwam ik in een
totaal andere arbeidscultuur en mentaliteit
terecht. Syriërs zijn gewend aan een hiërarchische structuur. Je stelt geen vragen aan je
leidinggevenden en zij bepalen wat je doet.
Ik werkte als machine-operator bij Vergeer
Kaas Holland, toen ik over het project voor
talentvolle statushouders las. Ik meldde me
aan, slaagde voor het assessment en nam
vervolgens deel aan een cursus Java-programmering. Ik heb drie certificaten gehaald, daardoor wist ik dat ik het wel kon.
Toch lukte het niet goed op mijn eerste
werkplek: netwerkvoorbereider bij Logius.
Ik had veel contacten met derden en de taal
vormde hierbij een belemmering. Vooral
technische woorden waren lastig. Gelukkig
kon ik dit bespreken met Arina, mijn buddy. Zij ondernam meteen actie. Als systeemspecialist zit ik nu veel beter op mijn plek.
Ik ben blij met mijn werk. Ik vind alles leuk:
het team, de openheid, de sfeer. Het is heel
anders dan wat ik hiervoor deed, maar ik
vind het interessant. Ik leer nog steeds bij.
Soms is de taal een probleem, maar dat heeft
tijd nodig.
Mijn ambitie is om me te ontwikkelen tot
cloud engineer. Ik vind het een slim initiatief van de overheid om talentvolle vluchtelingen op deze manier te helpen. Wij hebben
geen netwerk in Nederland. Terwijl er hier
een tekort is aan hoogopgeleide ICT’ers. Zo
kan Nederland ook van ons profiteren.’
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‘We
profiteren
van elkaar’

Portretserie
Voorwoord

Arina Blom (54) is hoofd P&O Beleid
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK). Met haar team
initieerde ze een traineeproject voor zes statushouders. Ook werd ze buddy voor trainee
Riyad.
‘We zaten bij BZK te springen om medewerkers
met ICT-kennis. Als ministerie wilden we graag
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen en talentvolle statushouders benaderen.
Het idee was: we zullen vast problemen tegenkomen, maar laten we het vooral gaan dóen.
In samenwerking met de Refugee Talent Hub en
Createment zijn we met zes trainees begonnen.
Zij hadden een zwaar assessment op ICT-omscholing en taal doorlopen, dus aan hun talenten
twijfelden we niet. Maar hoe koppel je dat aan
concrete traineeplekken en wat is daarvoor nodig? We merkten dat de taal en cultuurverschillen zelfs in de ICT een behoorlijke barrière waren.
Naast mijn medeverantwoordelijkheid voor het
traject werd ik buddy voor Riyad. Wat ik enorm
bewonderde aan de groep, was hun veerkracht.
Ze hadden allemaal veel meegemaakt en moesten
hier helemaal opnieuw beginnen. En toch pakten
ze met zoveel humor, energie en enthousiasme
hun kans om zich te ontwikkelen tot ICT’er.
Dit project was een pilot. We merken dat andere departementen ook geïnteresseerd zijn,
dus we hopen dat het opleidingstraject breder
ingezet gaat worden. Wij zijn vanuit een maatschappelijke drive begonnen, maar de deelnemers moesten zichzelf wel bewijzen. Ze worden

‘Wat een
veerkracht
heeft Riyad’

beoordeeld op hun werk. Dat is gelukt: ze hebben
alle zes een contract gekregen. Nu dragen ze echt
iets bij. Ze zijn van waarde en horen erbij. Niets
is funester dan dat je alleen maar als vluchteling
wordt gezien.’
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Majd

Arab (22) is derdejaarsstu-

dent Geneeskunde en mentor van Efrem.
Zelf kwam hij ruim vier jaar geleden uit
Syrië. Naast zijn studie en vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk richtte hij
met vrienden de stichting 'Op weg naar
werk' op.
‘Op dit moment werk ik als arbeidscoach
binnen het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren). Hiermee willen
we statushouders helpen om hun kans op
een baan te vergroten. Dat doen we door
bedrijfsbezoeken en werkervaringsplekken te organiseren. Verder begeleiden we
en geven we trainingen. Toen ik net in
Nederland woonde, was het voor mij ook
heel moeilijk. Dus ik weet hoe Efrem zich
voelt. Het geeft me een goed gevoel dat
ik iets voor hem kan doen. Ik ken het systeem hier al, ik kan anderen helpen bij
problemen of met solliciteren. Efrem en ik
spreken elkaar ongeveer drie uur per week.
Ik studeer Geneeskunde aan het VUmc en
heb bijna mijn bachelor. Toen ik in Nederland kwam, haalde ik in tien maanden het
staatsexamen Nt2 – Nederlands als tweede
taal voor anderstalige volwassenen. Daarna deed ik een schakeljaar: 4, 5 en 6 vwo in
één. En vervolgens doorliep ik het normale
selectietraject voor de studie Geneeskunde.
In het eerste studiejaar volgde ik een extra
cursus anatomie. In het tweede jaar gaf
ik hierin als student-assistent zelf les aan
studenten, en nu ben ik coördinator van de
anatomiecursus Hoofd & Hals. Ik wil graag
neurochirurg worden. Het is niet makkelijk
om hiervoor een opleidingsplek te krijgen,
maar als je het echt wilt, moet het toch lukken. Dat leer ik dan weer van Efrem: niet
opgeven.’
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‘Ik begrijp
hoe Efrem
zich voelt’

Portretserie
Voorwoord

‘Ik wil werken,
niet stilzitten.
Het zál lukken’

Efrem

Tesfai (42) woont sinds

twee jaar in Rotterdam. Hij werkte jarenlang in Soedan, maar groeide op in buurland Eritrea.
‘In Soedan reed ik met een klein taxibusje
rond. Dat werk wil ik in Nederland ook gaan
doen. Alles is goed: taxichauffeur worden,
of chauffeur bij een bedrijf of bij PostNL. Ik
ben nu bezig met mijn rijbewijs. Want een
Soedanees rijbewijs geldt niet in Europa.
Ik heb al een verblijfsvergunning, een huis
in Rotterdam en een uitkering. Maar ik leef
daar alleen: mijn familie woont in Eritrea.
Majd helpt mij met het inrichten van mijn
woning, met de inburgeringscursus en met
de taallessen. Door hem leer ik Nederlands
te spreken en te werken met digitale middelen, zoals e-mail. Als ik een rijbewijs heb,
zal het beter lukken om bedrijven te benaderen voor een baan. Dat doen Majd en ik
nu ook al – ik wil overal werken – maar we
krijgen alleen afwijzende berichten. Of er
komt helemaal geen antwoord. Ondertussen werk ik als vrijwilliger in een restaurant.
Meestal maak ik schoon, soms help ik met
koken of bedienen. Ik praat daar niet veel,
Nederlands spreken is erg moeilijk. Maar het
is voor mij ook goed om te luisteren. Zo leer
ik toch de taal te begrijpen. Het is heel zwaar
om weer vanaf nul te beginnen. Maar ik wil
niet opgeven. Ik wil werken, niet stilzitten.
Het zál lukken.’
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Beyenne Girmay
Girmay
Kidane
Kidane
(37)
(37)
vluchtte
geleden
naar
Nevluchtte
zes zes
jaarjaar
geleden
naar
Nederderland.
vrouw
en drie
kinland. MetMet
zijnzijn
vrouw
en drie
kinderen
deren
en 4) woont
hij in Hij
Norg.
Hij
(8, 6 en(8,4)6woont
hij in Norg.
werkt
werkt
een dakdekkersbedrijf.
bij eenbij
dakdekkersbedrijf.
‘Toen ik net statushouder was, deed ik vrijwilligerswerk. Ging ik bijvoorbeeld grasmaaien bij ouderen, of helpen opruimen.
Ik had drie jaar werkervaring als timmerman, ik kon stuken, verven en beton storten. Maar in Nederland is het moeilijk om
zonder diploma werk te vinden. Van het
VIP-project van VluchtelingenWerk heb ik
veel geleerd. Hoe je moet solliciteren, dat
je moet vertellen wat je kunt en wilt. Welke
regels op het werk gelden, hoe je met collega’s omgaat, dat je op tijd moet komen.
Alles is hier anders dan in Eritrea.
Anton Schmidt, mijn werkcoach, heeft
mij hierbij heel goed geholpen. Als je in
dit land geen begeleider hebt, is het echt
lastig. Hij regelde ook een stage voor me
bij een dakdekkersbedrijf. In 2018 kreeg ik
daar na vier maanden een vaste baan. In
het begin was het erg moeilijk. Maar mijn
baas zei: “Je moet het gewoon dóen. Ik snap
dat het lastig is met de taal, dat alles nieuw
voor je is. Als je iets niet begrijpt, geen probleem. Gewoon vragen.”
Het werk bevalt me. Ik heb mijn rijbewijs
gehaald en rijd nu met een bedrijfsbusje
alleen of met een collega naar klussen in de
omgeving.
Als iemand in Nederland geen werk heeft,
krijgt hij een uitkering. Dat is mooi. Maar
ik ben jong, ik wil werken. Bezig zijn, zelf
mijn salaris verdienen, is belangrijk.’
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‘Als je
iets niet
begrijpt,
moet
je het
gewoon
vragen’

Portretserie
Voorwoord

Anton Schmidt (68) werkte 25 jaar
als manager bij diverse organisaties en had
daarna een eigen bedrijf in financiële advisering. Nu is hij arbeidscoach bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Hij begeleidde
Beyenne.
‘Nadat ik mijn eigen bedrijf had verkocht, dacht
ik: wat nu? Ik wilde iets nieuws gaan doen. Omdat ik vooroordelen over vluchtelingen had – dat
komt maar hierheen, krijgt een bijstandsuitkering, lekker makkelijk – besloot ik die eens te
gaan onderzoeken. Klopte mijn visie?
Ik hoorde dat er vrijwilligers uit het bedrijfsleven werden gevraagd om statushouders te begeleiden. Dat trok me aan. Eerder was deelname
aan de arbeidsmarkt nog een ondergeschoven
kindje bij het inburgeringstraject. Sinds 2015
bestaat het VIP-project: maximaal vijftien deelnemers krijgen tien pittige workshops van een
halve dag per week. Elke participant krijgt daarnaast een arbeidscoach toegewezen. Tijdens dit
traject begeleid je iemand circa anderhalf uur
per week, daarna houd je nog een tijdje contact.
In het begin probeerde ik vooral te achterhalen over welke vaardigheden Beyenne precies
beschikte. Ik hielp hem met zijn cv, leerde hem
om zich te presenteren. Dankzij mijn ervaring
doorzie ik gewenste antwoorden. Die zijn heel
begrijpelijk: in Afrikaanse culturen zit het er
bijvoorbeeld diep ingebakken dat je je als werknemer gedeisd houdt. Terwijl we hier juist verwachten dat je initiatief neemt. Dat is een cultuurshock.
Via mijn netwerk regelde ik een stageplek. De
eerste keer ging ik met Beyenne mee. De grootste hobbel was de taal, maar het pakte goed uit:

‘Het voelt
als een
nieuwe
carrière’

hij kreeg zelfs een baan aangeboden. Beyenne
dient nu als voorbeeld in onze VIP-training.
Inmiddels selecteer ik ook zelf vrijwilligers en
geef ze door mij ontwikkelde inwerktrainingen. Erg leuk. Het voelt als een nieuwe carrière.
En mijn vooroordeel is geheel ontkracht.’
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Succesvol
solliciteren
doe je zo
Solliciteren in Nederland verloopt soms anders
dan een vluchteling gewend is. Maar dat valt
te leren, zeggen de deskundigen Dirco Dekker,
en Mourad El Moussati.
Tekst Wilbert Geijtenbeek
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1
VERGEET DE BRIEF,
SOLLICITEER CREATIEF!

2

het schrijven van een foutloze sollicitatiebrief. Maar niet ie-

BEREID JE
GOED VOOR
OP JE GESPREK

dereen kan een goede brief schrijven. Ik vraag me dan altijd

Dekker: ‘In Nederland verwacht men veel van een

af hoe belangrijk die competentie is voor de functie. Gelukkig

sollicitatiegesprek. Zorg dat je je goed voorbereidt,

zijn er ook andere manieren om te solliciteren. Ik heb bijvoor-

dat je op tijd komt en dat je je interesse toont in de

beeld veel mensen begeleid bij het maken van een persoonlijke

functie en de organisatie. Zorg dus dat je weet waar

videosollicitatie. Als sollicitant is het belangrijk na te denken

je moet zijn en dat je bijvoorbeeld weet hoe ver het

over wat bij jou past, wat past bij de organisatie en hoe je in

lopen is vanaf de bus. Waarom het zo belangrijk is

jouw sollicitatie laat zien dat jij de beste man of vrouw bent

om op tijd te komen? Omdat je je eerste indruk maar

voor de job. Solliciteer je als metselaar? Misschien moet je

één keer kunt maken. Oefen ook hoe je jezelf voorstelt.

dan een portfolio maken met foto’s van jouw werk, foto’s van

En zorg dat je een antwoord hebt op de vragen: wie ben

muren die jij hebt gemetseld. Ben je monteur? Verzamel dan

je, waar kom je vandaan, waarom heb je interesse in

reacties van tevreden klanten. Vraag mensen om iets over jou

dit bedrijf, en waarom denk je dat je geschikt bent? En

te schrijven.’

maak oogcontact met degene met wie je praat.’

El Moussati: ‘Er wordt in Nederland veel waarde gehecht aan

LEER VAN ANDEREN

WEES DIRECT

El Moussati: ‘Waarom zou je het wiel zelf uitvinden?

Dekker: ‘Tijdens het gesprek zul je merken dat Nederlanders erg direct

Leer van de ervaringen van andere statushouders,

zijn. Dat kan een uitdaging zijn voor wie een andere cultuur gewend is.

liefst uit jouw land van herkomst. Zij kunnen name-

Als een Nederlander iemand “ja” hoort zeggen, dan denkt hij dat diegene

lijk goed uitleggen wat er in Nederland anders gaat

ook echt ja bedoelt. In veel andere culturen is het gebruikelijk om altijd

dan je gewend bent. Wat viel hen het meest op aan

ja te zeggen tegen de leidinggevende. Leer daarom om te gaan met die

hun sollicitatieproces? Welke fouten hebben zij ge-

directheid. Tijdens sollicitatiegesprekken betekent dat dat je als sollici-

maakt? Wat werkt wel en niet? Probeer je voordeel te

tant ook vragen stelt. Kan dit bedrijf wel bieden waar jij naar op zoek

doen met hun ervaringen.’

bent? Wat verwacht het bedrijf van jou? En hoe kun jij jezelf ontwikkelen

3

tijdens jouw loopbaan?’

4
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5
BOUW JE EIGEN NETWERK OP
El Moussati: ‘De belangrijkste manier waarop je werk vindt, is via
bekenden. Bouw daarom zo snel mogelijk een netwerk op, bijvoorbeeld door netwerkborrels te bezoeken. Wat goed werkt, is dat je

7

sen kennen, en ontdek waar zij zich mee bezig houden. Hoe? Wel-

DE MARKT
VERKENNEN, DAT
IS SNUFFELEN

licht kunnen bekenden jou voorstellen aan nieuwe mensen. Anders

El Moussati: ‘Ik kom geregeld hoogop-

kun je de stoute schoenen aantrekken en mensen via sociale media

geleide en getalenteerde statushouders

benaderen.’

tegen, die soms al jaren een toppositie

jezelf verplicht om regelmatig een kop koffie te gaan drinken met
iemand die je nog niet kent en die relevant voor jou is. Leer zo men-

in het land van herkomst hebben bekleed. Nederland zou veel meer gebruik

TAALBEHEERSING
IS ERG BELANGRIJK,
MAAR NIET ALLES

moeten maken van dit talent. Helaas is
de realiteit vaak dat je als statushouder in Nederland niet gelijk weer op dit
niveau aan de slag kunt. Heb je weinig

Dekker: ‘De taalkennis is vaak de grootste uitdaging voor statushouders die

werkervaring uit het land van herkomst

gaan solliciteren. Nederlands spreken is niettemin belangrijk voor werkge-

en heb je een slecht beeld van hoe de

vers. En soms Engels – ook dat is niet vanzelfsprekend voor statushouders.

Nederlandse arbeidsmarkt eruit ziet,

Als je taalbeheersing nog niet optimaal is, wees dan reëel en begrijp dat

dan is het een idee om aan de slag te

dat voor een werkgever belangrijk is. Ook voor de veiligheid in het bedrijf

gaan in een werkervaringsplaats – dit

is het belangrijk dat je met je collega’s kan communiceren. Tegelijk mogen

kan een stage of vrijwilligerswerk zijn.

werkgevers zich ook realiseren dat statushouders nog zullen groeien in hun

Je krijgt hier de mogelijkheid om op een

taalbeheersing. Het is niet voor elke functie belangrijk dat de werknemer de

laagdrempelige manier kennis te ma-

taal tot in de puntjes beheerst. Je kunt kijken welke functies je kan invullen

ken met de Nederlandse arbeidsmarkt.

met mensen die minimaal Nederlands beheersen. En als werkgever kun je

In sommige gevallen kan de gemeente

mensen helpen door een taalklasje in Nederlands of Engels aan te bieden.’

je hierbij helpen.’

6
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8

9

STEL ALTIJD VRAGEN
Dekker: ‘Als je een gesprek hebt, dan is het belangrijk dat je laat zien
waarom je belangstelling hebt voor die functie. Zorg dat je informatie hebt ingewonnen over het bedrijf en over de functie. Denk
na waarom jij de geschikte kandidaat bent. Leer jezelf te verkopen.

GELOOF IN JEZELF

Dat kun je doen door van tevoren na te denken waarom jij de juiste
kandidaat bent voor die functie. Wat zijn je sterke punten? Zorg dat

El Moussati: ‘Ik geloof dat het onze morele mense-

je die noemt in je gesprek. Tijdens het gesprek is het ook belangrijk

lijke plicht is iedereen gelijk te behandelen. Helaas

dat je vragen stelt. Vragen stellen mag – sterker, nog, het is een ge-

is de praktijk anders; discriminatie is op de Ne-

miste kans als je geen vragen stelt. Nog een praktische tip: als je zelf

derlandse arbeidsmarkt een feit. Maar laat je, als

weet dat je nog niet alle Nederlandse gewoonten beheerst, dan kun

je daarmee te maken krijgt, niet uit het veld slaan.

je dat benoemen in je gesprek. Dat zal de werkgever begrijpen. Voor

Ook als je talloze keren wordt geweigerd voor een

werkgevers is het belangrijk dat je je realiseert dat voor statushou-

baan, dan is het belangrijk dat je blijft geloven in

ders alles nieuw is.’

jezelf.’

Dirco Dekker is manager
Social Development bij ManpowerGroup. Met zijn team helpt hij
kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo verzorgt hij sollicitatietrainingen, spreekt hij veel
met werkgevers, uitkeringsinstantie
UWV, gemeenten en maatschappelijke instanties.
Mourad El Moussati is
oprichter van Sollicitatiemarkt, een
in diversiteit en inclusie gespecialiseerd trainings- en recruitmentbureau. El Moussati is spreker en
geeft geregeld trainingen aan vluchtelingen en statushouders en aan hrteams van bedrijven en gemeenten.

EEN BAAN IS BELANGRIJK,
EEN LOOPBAAN BELANGRIJKER
Dekker: ‘En wat als jou een baan wordt aangeboden die niet direct past bij je kwalificaties? Dan kun je die weigeren. En toch wil ik de tip geven dat je er toch over
nadenkt die aan te nemen. Vanuit zo’n baan kun je ervaring opdoen en je kennis
uitbreiden. Een baan is namelijk niet een eindpunt; het is het begin van een loopbaan. Vanuit je eerste baan kun je stapjes vooruit zetten. Met je eerste baan zorg
je dat je het bedrijf leert kennen. En vaak kun je doorgroeien naar een volgende
functie – binnen het bedrijf, of in een ander bedrijf. Nadenken over een loopbaan
is voor veel statushouders nieuw. Het mooie van een loopbaanpad is dat je steeds
een stap vooruit kunt maken en voortdurend bezig kunt blijven met wat je leuk
vindt in je leven.’
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Shopping

Goed
gevonden
Op zoek naar een bijzonder, handgemaakt
cadeau? Dat ook nog eens bijdraagt aan
het welzijn van (ex-)vluchtelingen? Met
deze accessoires maak je indruk.
Tekst Eva Schuurmans
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Voorwoord

Mooie boodschap
Tassen gemaakt van UNHCR-tenten door vluchtelingen in
Jordanië.
Vanaf € 12, souqfann.com
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Shopping
Behang

Op de
versiertour
Koperen armband met gehamerde munten,
gemaakt door Birmese vluchtelingen in Thailand.
€ 50, akamae.com
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Voorwoord
Shopping

Bijdehand
Toilettas gemaakt van gebruikte reddingsvesten, geproduceerd door
mensen met een vluchtelingenachtergrond in Amsterdam.
€ 49, makersunite.eu
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Shopping
Behang

Kom maar door
Schalen van gehamerd brons, gemaakt in
Burkina Faso door vluchtelingen uit Mali.
Vanaf € 45, made51.org
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Voorwoord
Shopping

Knapzak
Make-uptasje van zijde, gemaakt door
statushouders in Haarlem.
€ 24, sur-atelier.nl
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Even bellen met…

Werk is
winst
VluchtelingenWerk Nederland begeleidt
vluchtelingen bij hun zoektocht naar werk.
Bestuursvoorzitter Abdeluheb Choho (50) vertelt
waarom zijn organisatie dit essentieel vindt.
Tekst Eva Huson Beeld Goedele Monnens

U stelt dat werk een wezenlijk onderdeel is van het integratieproces van vluchtelingen. Wat bedoelt u daarmee?
‘Van vluchtelingen horen we dat ze graag willen werken omdat werk het gevoel geeft dat ze erbij
horen en ertoe doen in de samenleving. Twee dingen die zo fundamenteel zijn. Daarom helpen wij
vluchtelingen niet alleen een huis vinden, maar ook bij arbeidsparticipatie, zodat ze hier écht een
leven kunnen opbouwen. We hebben inmiddels met 34 arbeidsparticipatie projecten ruim 2.300
vluchtelingen aan (betaald) werk geholpen. Veel van hen zijn zeer gemotiveerd om aan het werk te
gaan en om mee te draaien in de Nederlandse samenleving. Iets wat je ook terugziet in onderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik ben ontzettend trots dat wij vluchtelingen hierbij kunnen helpen en ik hoop dat steeds meer werkgevers gaan meedoen. Vluchtelingen zijn er klaar voor.’
Welke waarde heeft werk voor de maatschappij?
‘Werk is voor een samenleving ongelooflijk belangrijk, omdat de werkvloer een plek is die mensen met elkaar in contact brengt. Daarnaast is het voor de vluchtelingen zelf een verrijking om te
werken. Werk maakt dat ze onderdeel zijn van de Nederlandse arbeidsmarkt en financieel onafhankelijk zijn. Ook voor werkgevers is het ‘winst’ om werknemers met een vluchtelingenachtergrond
in dienst te nemen. Ze krijgen hiermee toegang tot werknemers met unieke talenten. Gemeenten
hebben er weer belang bij dat vluchtelingen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Al
met al werken we zo toe naar een samenleving waarin iedereen meedoet en ertoe doet.’
Wat betekent werk voor u persoonlijk?
‘Werk geeft mij voldoening. Ik probeer Nederland mooier te maken via mijn huidige functie als
directeur van VluchtelingenWerk Nederland, een organisatie die middenin de maatschappij staat
en veel betekent voor de samenleving. Ik begon mijn loopbaan in het bedrijfsleven, maar besefte
na een paar jaar dat alleen winst maken niet genoeg voldoening gaf. Ik heb toen de keuze gemaakt
om me via werk in te zetten voor de maatschappij. Een moeilijke keuze? Zeker niet. Ik ben trots op
mijn huidige werk en besteed er met plezier veel tijd aan.’
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Vluchtelingen investeren
in participeren
VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchte
lingen met het project Vluchtelingen Investeren
in Participeren (VIP) zodat zij een goede start
kunnen maken op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Tijdens het VIP-traject leren vluchtelingen vaar
digheden die nodig zijn voor het vinden van een
baan. Deelnemers draaien bijvoorbeeld mee op
de Nederlandse werkvloer, krijgen één-op-één
coaching en volgen praktische cursussen zoals
sollicitatietraining. VluchtelingenWerk Nederland
werkt hierbij nauw samen met de gemeente, het
bedrijfsleven en vrijwilligers. Meer weten? Bekijk
onze infographic op pagina 63.
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Literair verhaal

Semmier
droomt van
een nieuw
leven, maar
het azc
wordt voor
hem een
bijna magisch
dorp waar
hij eindeloos
wacht.
64 | WERK

Literair verhaal

Rodaan Al Galidi (1971) schreef over de negen
jaar die hij in een azc zat het boek Hoe ik talent
voor het leven kreeg (2016). Een indringend en
humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die
asiel aanvraagt in Nederland.
Uit Hoe ik talent voor het leven kreeg door Rodaan Al Galidi

Ik weet nog dat ik Nadjaat vroeg hoe oud Milaad was, en het kind zelf trots

de twee daaropvolgende jaren geen nieuw document, omdat hij het oude

antwoord gaf. ‘Vierenhalf !’ Mijn wachten had woorden gekregen. Het

niet kon inleveren, maar het jaar daarop wel. Na een paar jaar vond hij tus-

wachten van Milaad op zijn verjaardag was hoopvol, want hij verwachtte

sen zijn spullen zijn eerste W-document terug. Dat bleek goud waard. Hij

de cadeautjes te krijgen die hij vroeg. Mijn wachten daarentegen verloor

had zijn laatste en het eerste, wat bewees dat hij acht jaar in het azc had

steeds meer hoop. Toen hij nog ouder werd en de wereld in het azc begon te

moeten wachten op antwoord. Het verhaal ging dat de Noren hem op ba-

begrijpen, verliepen onze gesprekken als volgt: ‘Hé Milaad, hoe oud ben je?’

sis van die documenten asiel verschaften. Dan gaf Noorwegen dus asiel aan

In plaats van antwoord te geven op wat ik vroeg, gaf hij antwoord op wat ik

mensen, ook als ze daar wisten dat zij in een ander land in Europa hadden

wilde weten.

verbleven. Wat belangrijk voor mij was, was dat iemand die Rami aan de

‘Nog drie maanden en vier dagen en dan ben je hier zeven jaar.’

lijn had gehad, vertelde dat het in Noorwegen totaal anders ging met de

Na Milaads vierde verjaardag zat ik op bed en keek naar mijn vingers. ‘Het

asielaanvraag dan in Nederland. Dat mensen niet met honderden in een

zijn er nog steeds tien,’ zei Walid, mijn kamergenoot. Hij had niet in de

gebouw werden gezet, dat de vreemdelingenpolitie vriendelijker was, de

gaten dat ik naar de afdrukken keek en niet mijn vingers telde. Ik bekeek

sociale dienst makkelijker en dat zieken beter geholpen werden. Rami had

die kleine lijntjes, die mij van Duitsland weer naar Nederland hadden te-

asielzoekers ontmoet die uit Nederland kwamen en bij wie niet op vinger-

ruggebracht en Kadhem naar zijn dood. Ik staarde daarna een tijd naar het

afdrukken was gecontroleerd. De informatie van Rami gaf mij de hoop dat

plafond en dacht aan hoe Europa zo klein had kunnen worden dat het in een

Noorwegen wellicht meer mogelijkheden voor mij had. Ik had geen, net als

computer gepropt zat en het onmogelijk was geworden om je er vrij te be-

hij, hard bewijs dat mijn procedure al zolang liep, maar er leken opties te

wegen. Toch kreeg de wanhoop mij niet helemaal in zijn greep, want als ik

zijn. Ik begon informatie te zoeken over Noorwegen. Daarheen reizen zon-

aan Saddam Hoessein dacht, vond ik meteen dat het azc nog zo erg niet was.

der vals paspoort was onmogelijk. Mijn zoektocht in Nederland naar een

Dat ik tenminste niet in parken vol muggen hoefde te slapen en me niet de

vals paspoort eindigde in Amsterdam. Een Nederlands paspoort met een

hele dag hoefde te verstoppen voor de politie zoals in Vietnam, Thailand,

buitenlandse achternaam kostte daar achthonderd euro, het aanpassen van

Maleisië en Cambodja. Die herfst flitste er een bliksem van hoop door mij

de foto tweehonderd. Maar een paspoort kopen van iemand die je persoon-

heen toen een asielzoeker naar Noorwegen ging en niet werd teruggestuurd.

lijk kende, die verslaafd was aan drugs of zo, kostte je misschien honderd-

Rami, die uit Algerije kwam maar als Libiër asiel had aangevraagd, omdat

vijftig euro, plus de kosten voor die persoon om een nieuw paspoort aan

hij hoopte dan een grotere kans op een verblijfsvergunning te hebben, was

te vragen bij de gemeente. Ik informeerde naar bussen naar Noorwegen en

zijn W-document in het eerste jaar van zijn procedure verloren. Hij kreeg

leerde dat het honderd euro kostte om in Oslo te komen. Zo schreef ik Oslo
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Literair verhaal

‘Maar hij is toch zwart’,
zei hij. ‘Kun je niet over
hem praten zonder zijn
kleur te noemen?’

op een A4’tje en hing dat naast mijn bed. Voor ik ging slapen, keek ik ernaar.

werkt, hoestte ik minstens acht uur lang. Hamdi had een bijzondere manier

Het woord Oslo was een raam dat mij naar een andere wereld liet kijken.

van tellen van de zwarte werkuren: in het weekend werkten we er met zijn

Mijn plan was werk te vinden, geld te verdienen, het paspoort te kopen en

drieën, doordeweeks met een of twee en tijdens feestdagen met vijf of zes.

te vertrekken vanuit Groningen met Eurolines.

Wij kwamen rond acht uur en moesten wachten tot het druk werd. Dan pas

Na een paar weken vond ik zwart werk in een shoarmatent van een Egyp-

begonnen de werkuren. Het eerste en laatste uur werden meestal niet mee-

tenaar die Hamdi heette. Hij betaalde twee euro per uur. Het was mijn

gerekend en je was klaar als de laatste dronkaard het pand verliet. Werken

eerste baantje waarin ik per uur werd uitbetaald. Voordat ik in Nederland

van negen uur ’s avonds tot vier uur ’s nachts, min het eerste en laatste uur,

kwam, had ik altijd voor een bedrag per week of maand gewerkt en in het

was vijf betaalde uren. Vijf keer twee euro was tien euro. Voor ons asiel-

azc verloor het begrip uur helemaal zijn waarde. Maar nu ontdekte ik dat

zoekers was wat we verdienden enorm veel geld. We moesten leven van het

de uren buiten het azc iets waard waren. De shoarmatent had drie deuren,

weekgeld dat we kregen en mochten eigenlijk niet werken. Hamdi had een

een vooringang voor klanten, een achterdeur voor het afval en een geheime

eigen manier om met de politie om te gaan. Soms kwamen er een of twee

achteruitgang voor de medewerkers die zwartwerkten. Via een kelder kon

agenten eten halen. Zij hoefden niet te wachten, maar Hamdi zelf ging me-

je naar een halletje, waar een trap was naar het appartementje boven het

teen naar ze toe om de bestelling op te nemen, zonder hun of anderen het

restaurant. Er was een verroeste bel, als die klonk moesten wij snel door

gevoel te geven dat ze voorkropen. Het eten werd door Hamdi zelf ingepakt

dat geheime deurtje verdwijnen, schone kleren aantrekken en naar buiten

en afgerekend. In het zakje zat niet alleen de bestelling, maar ook drankjes

gaan. Vanaf de keuken liep er een smalle gang naar het restaurant. In het

en rietjes en extra servetjes en de rekening was altijd minder dan de helft.

weekend werkten er twee Nederlandse meiden in de bediening. Hamdi was

Hij babbelde vriendelijk met hen. En hoewel ik het toen vreselijk vond dat

jaloers als een van hen met ons sprak. Hij liet dat hun niet merken, maar als

ik ontslagen werd, ben ik die Nederlandse jongen nu dankbaar dat hij in die

iemand van ons met een van de meisjes sprak, riep Hamdi dat de tafels snel

drie maanden dat ik er werkte regelmatig kwam eten in het weekend.

schoongemaakt moesten worden. Ik waste af, maakte salade en als het heel

Hij was begin twintig en vroeg mij die avond toen hij bestelde: ‘Waar is die

druk was, haalde ik de borden op. Meestal werden die door een van de mei-

neger?’ Hij bedoelde Kevin die er ook werkte, een Ghanees die op de groene

den naar de keuken gebracht, maar de hal was niet breed genoeg om er met

afdeling een kamer had.‘Vrij vandaag, omdat het niet zo druk is,’ zei ik. ‘Wat

z’n tweeën doorheen te kunnen. De andere keukenpersoneelsleden ontwik-

je nu zegt is echt gemeen,’ zei zijn vriendin tegen hem. Ik wist niet dat ze

kelden een systeem om dan de kontjes van de meiden aan te raken. Suzan

het woord neger bedoelde. ‘Maar hij is toch zwart,’ zei hij. ‘Kun je niet over

had dat niet door en als iemand haar kont aanraakte, zei ze: ‘O, de gang is zo

hem praten zonder zijn kleur te noemen?’ De jongen lachte een beetje, want

smal. Sorry.’ Het andere meisje heette Katlijn. Die keek bij een aanraking om

hij was dronken. ‘Je hebt gelijk, schat, ik moet hem niet zo noemen.’ Toen

en zei: ‘Lekker, hè,’ of: ‘Je deed dat expres.’ De keuken daar was smerig. Er

hij en het meisje betaalden en opstonden, riep de jongen mij, terwijl Hamdi

hing een grote verroeste afzuigkap, die meer lawaai maakte dan een Boeing

erbij was. ‘Sorry van die jongen, ik had geen neger moeten zeggen, maar

747, en als hij uitstond werd de ruimte gevuld met rook en de geur van oude

ik ben een beetje dronken.’ Zo ontdekte ik dat Nederlanders allergisch zijn

aangebrande olie, want Hamdi was gierig en ververste de olie pas als het

voor sommige woorden. Het woord neger bevrijdde mij van het werk, want

eten erdoor verkleurde. De vloer was altijd nat. Als ik er vier uur had ge-

Hamdi liep met hen mee tot de deur, nam glimlachend afscheid en riep mij
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WINNEN
Maak de volgende zin af:

naar de keuken. ‘Weet jij niet dat het woord neger de Nederlanders kwetst?
Het zijn gevoelige en aardige mensen, hoor.’ Ik was verbaasd, want niet ik,

Ik
werk

maar die jongen had dat woord gebruikt en het meisje was degene die ertegen protesteerde en niet ik. Ik wilde dat uitleggen aan Hamdi, maar hij gaf
me geen enkele kans. ‘Alsjeblieft, glimlach naar de klanten, luister naar ze,
doe wat ze willen, maar praat niet met ze. De klant heeft altijd gelijk.’
Hij maande me door te gaan met salades maken en om halfvijf ’s nachts
gaf hij me vijftien euro en toen ik bij de deur was, riep hij vriendelijk: ‘Je
hoeft niet meer te komen, hoor. En zeg tegen Kevin dat hij ook niet meer
hoeft te komen.’ Ik wist niet hoe ik Kevin moest uitleggen dat hij zijn werk
kwijt was, omdat een Nederlands meisje aardig was en allergisch voor het
woord neger.

dus ik
ben

Over de schrijver
Schrijver en dichter Rodaan Al Galidi (Irak, 1971) vluchtte na zijn studie bouwkunde om aan de dienstplicht in zijn geboorteland te ontkomen. Hij kwam in 1998 in Nederland terecht en vroeg hier asiel aan.
Het asiel werd hem geweigerd. Om de Nederlandse taal onder de knie
te krijgen ging Al Galidi schrijven en dichten. Vanaf 2000 verschenen
er verschillende gedichten en romans van zijn hand. Voor een gedicht
uit Groen kreeg hij zijn eerste prijs: de El Hirzja-literatuurprijs 2000.

en win één van
de items van
pagina 57–61

Met zijn boek De autist en de postduif won hij in 2011 de Europese
Unie-prijs voor de letteren voor Nederland. In datzelfde jaar zakte
hij voor zijn Nederlandse inburgeringstoets. In februari van dit jaar
verscheen Al Galidi's roman Holland.
Hoe ik talent voor het leven kreeg, Uitgeverij Jurgen Maas, € 25,95

Deel je antwoord via
ikwerkdusikben.nl
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Feiten & Cijfers

vluchtelingen
en werk
Asielaanvragen
per nationaliteit

SYRIË

Syrië....................... 5.199

Algerije...................1.317

Eritrea....................2.365

Moldavië................ 1.222

Nigeria.................. 2.206

Marokko................. 1.191

is het herkomstland van de meeste

Iran......................... 1.857

Afghanistan............800

asielzoekers (16%), gevolgd door

Turkije....................1.357

Bron: Metis (2019)

25.200
Asielaanvragen zijn er in Nederland
Bron: Eurostat (2019)

Nigeria (9%) en Iran (7%).

101.837
vluchtelingen en 12.203 mensen ‘in

Leeftijden in
asielzoekerscentra

5 JAAR
Een vluchteling kan na vijf jaar
Nederlander worden. Er zijn veel
voorbeelden van vluchtelingen bij wie

afwachting van een beslissing op hun

0-17 jaar.................. 7.444

Uit deze cijfers blijkt dat meer

asielverzoek’, telde Nederland in 2019.

de naturalisatie langer duurt. Hoewel

18-29 jaar................. 8.332

dan de helft van de vluchte-

In datzelfde jaar deden 7.900 vluchte-

deze mensen zichzelf misschien ook

30-39 jaar................6.673

lingen deel uitmaakt van de

lingen een naturalisatieaanvraag, een

na tien jaar nog altijd als vluchteling

40+...........................5.290

beroepsgeschikte bevolking en

beschouwen, tellen zij niet in de

Bron: COA (2018)

dus aan het werk zou kunnen.

aantallen mee.

stijging ten opzichte van 2017.
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Van bijstand
naar werk

17%

20%

van de vluchtelingen die in 2015 naar

Percentage mensen met een algemene bijstandsuitkering

Sinds 1 maart 2020 verblijven

Nederland kwamen kreeg in 2019 een baan.

(december 2017) en aantal uitstromers uit de bijstand dat een

27.739 mensen in centrale

Een lichte stijging ten opzichte van 2018,

baan vond (eerste helft van 2018).

opvang asielzoekers.

toen 13 procent een baan vond. Ter verge-

Geboorteland

20 procent (5.852 mensen)

lijking: over de gehele bevolking genomen
daalde de werkloosheid in Nederland sinds
2015 naar minder dan 7 procent en steeg de

Nederland .................... 48%

Eritrea/Somalië........... 42%

participatie naar 68,6 procent.

Syrië.............................. 44%

Irak................................40%

Bron: Kennisplatform Integratie en Samenleving en Divosa

Afghanistan................. 43%

Overige landen ............ 44%

Asielprocedure

Hiervan heeft een kleine
een verblijfsvergunning.

Nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in juli 2020. Kijk
voor een update op IND.nl en UNHCR.org
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Vluchtelingen & vooroordelen

Clichés
Abdulhadi, Mamdouh, Azza…

Pfff, ze hebben allemaal
van die moeilijke namen
dat zijn toch vooral

economische
gelukszoekers?
Mensen die onze banen afpakken

Vluchtelingen uit Syrië zijn

hoogopgeleide tandartsen
de gevluchte Eritreeërs zijn

laagopgeleide herders
Moeten we ze dan niet

elke ochtend even

fouilleren?
Liever geen klantcontact a.u.b.

Ontzettend dankbare mensen
ze pakken werkelijk alles aan,
ook werk onder hun niveau

Super gemotiveerd
vluchteling (m) wil niet werken
voor leidinggevende (v)
‘Het zijn allemaal Moslims, toch?’

Ze komen altijd

veel te laat
70 | WERK

WERKEN
de waarde van

Achtergrond

Ik werk
dus ik besta
Een goede gezondheid en een dak boven je
hoofd: dát zijn de elementaire zaken in het leven.
Maar onderschat ook het hebben van een
betaalde baan niet. Werk dat ons uitdaagt en
onder de mensen brengt maakt ons zelfs
gelukkig, zo blijkt uit onderzoek.
Tekst Anne Elzinga Beeld Autobahn

Vraag mensen wat ze zoal doen en ze zullen je niet vertellen dat

rijker vinden of dat wij ons gezins- en sociale leven meer waarderen,

ze elke zondag op het voetbalveld staan of zulke goede verjaar-

betekent niet dat het geen prominente rol in ons leven speelt. Hoe

dagstaarten kunnen bakken. Ze zullen zeggen dat ze ondernemer/

prominent blijkt pas als je je baan verliest.

docent/advocaat/elk ander beroep zijn. En als het tegenzit vertellen
ze er onstuitbare verhalen over professionele successen achteraan.

Lust of last?

Blijkbaar identificeren we ons met ons werk. Wat we doen is wie we

‘Hoewel niet iedereen elke dag fluitend en tot in de puntjes be-

zijn: ik werk dus ik besta. Toch, zeggen we als we er in enquêtes naar

vlogen naar zijn werk gaat, is werken voor de meeste mensen een

worden gevraagd, heeft ons werk niet onze eerste prioriteit. Het

lust. Tenzij ze duf of zwaar werk moeten doen. Dan wordt het een

komt op de vierde plaats, na gezin, vrienden en vrije tijd. ‘Werk is

last.’ Rudi Wielers is hoofddocent Sociologie aan de Rijksuniversi-

leuk, maar zeker niet het belangrijkste in mijn leven’, gaf 49 procent

teit Groningen en onderzoeker op het terrein van arbeid. Ook met

van de ruim duizend ondervraagde werkenden onomwonden toe in

voldoende geld zou een meerderheid blijven doorwerken, weet hij.

een enquête van Motivaction uit 2017. Voor slechts 2 procent is werk

Werk biedt zoveel voordelen dat we de eventuele nadelen voor lief

hun leven. De rest noemt het een belangrijk onderdeel (23 procent)

nemen. Een maandelijks bedrag op hun rekening uiteraard, maar

of noodzaak (19 procent). Dat onderscheidt Nederlanders van met

dat vinden Nederlanders niet eens het grootste pluspunt. Vanaf de

name Zuid- en Oost-Europeanen voor wie werk veel hoger op het

jaren tachtig zijn wij steeds meer belang gaan hechten aan belonin-

prioriteitenlijstje staat. Maar dat anderen betaald werk nóg belang-

gen van een ‘hogere’ orde. Bijna iedereen wil inhoudelijk interessant
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DRIE VOORWAARDEN
VOOR GOED WERK
1.

2.

3.

Grip op geld (materieel): redelijk
loon, baanzekerheid, werkzeker
heid, sociale zekerheid
Grip op het werk (immaterieel):
autonomie, capaciteiten gebruiken,
sociale steun, geen agressie en
discriminatie
Grip op het leven (werk-privéba
lans): deeltijdwerk, betaald verlof,
zeggenschap over werktijden, goe
de kinderopvang en ouderenzorg

Bron: Het betere werk, De nieuwe
maatschappelijke opdracht, WRR,
januari 2020
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werk (98 procent) waarin je je kunt ontwikkelen (88 procent), liefst in
gezelschap van prettige collega’s (97 procent). Dat je daar dan ook nog
voor wordt betaald, is een prettige bijkomstigheid. Natuurlijk zijn dat
salaris en andere extrinsieke aspecten van werk als fijne werktijden en
zekerheid niet te versmaden, maar die komen grosso modo pas na alle
inhoudelijke baten. Status, zelfvertrouwen, erkenning, waardering,

‘In onze maatschappij voelt
werkloosheid
als falen’

stabiliteit, ritme, stof om over te praten, uitdaging; de lijst is bijna onuitputtelijk. Het geeft het leven zin, vatte de minister van Financiën in
2014 in een brief aan de Tweede Kamer samen: ‘Werken is een van de
vanzelfsprekende manieren om mee te doen in de samenleving.’ Vrij
vertaald: ik werk dus ik tel mee. Is het mantra ‘ik werk dus ik besta’
aantoonbaar niet waar; het idee niet mee te tellen zorgt voor heel wat
werklozenleed.

inkomen en bijdragen aan iets waardevols. Als al deze voorwaarden
zijn vervuld, krijgt het werk echt betekenis voor de werknemers en zijn

De noodzaak van goed werk

zij duurzaam inzetbaar.

Volgens sommigen is vervelend werk nog beter dan geen werk. Daar is
de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) het niet mee eens.

Werk maakt gelukkig

In hun rapport ‘Het betere werk’ (januari 2020) stelt ze dat een betaal-

Gezien de voordelen is het niet gek dat het hebben van een baan de

de baan alleen maar zulke positieve effecten heeft als het goed werk is.

meeste mensen gelukkig maakt. Dat geldt volgens het Centraal Bureau

Wat dat precies is, is lastig te definiëren. Uit de wetenschappelijke lite-

voor de Statistiek (CBS) voor negen van de tien werkenden. Uitkerings-

ratuur haalt de WRR drie belangrijke voorwaarden. Werk doet mensen

ontvangers zijn acht keer zo vaak ongelukkig. Ook als met minder am-

goed als ze grip op geld, op het werk en op het leven hebben. Een baan

bitieuze maten wordt gemeten, zoals in het onderzoek van het Sociaal

moet je niet alleen voldoende (financiële) zekerheid bieden, maar ook

en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2016, is het verschil tussen wel en

een bepaalde vrijheid, waarbij een beroep op je capaciteiten wordt ge-

niet-werkenden groot: terwijl 82 procent van de mensen in loondienst

daan en goede sociale relaties kunt onderhouden. En waarbij tenslotte

tevreden is met zijn leven, geldt dat slechts voor 42 procent van de

ook nog genoeg tijd en ruimte wordt overgelaten om het te combine-

niet-werkenden. Werkloos zijn is volgens socioloog Rudi Wielers in-

ren met zorgtaken en een privéleven. Zijn al die elementen aanwezig,

derdaad geen benijdenswaardige situatie. ‘Het went nooit en je kunt

dan vervult de baan de drie basale behoeften waardoor volgens de be-

er nooit meer helemaal van herstellen. Zelfs als je weer werk vindt,

roemde Zelfdeterminatietheorie van psychologen Deci en Ryan ieder

kom je niet meer terug op je oude geluksniveau.’ Zeker in een maat-

mens wordt gedreven: autonomie, competentie en verbinding. Wij

schappij waarin succes wordt toegeschreven aan de eigen verdiensten,

willen de vrijheid hebben om ons gedrag zelf te bepalen, ervaren dat

voelt werkloosheid al snel als falen en eigen schuld. Wielers: ‘Vandaar

we iets goed beheersen én ons verbonden voelen met andere mensen.

dat veel werklozen zich niet als werkloos profileren. Ze hebben allerlei

Drie keer check leidt volgens Deci en Ryan niet alleen tot betere werk-

vooroordelen over werklozen, maar zelf zijn ze ‘in between jobs’ – be-

prestaties, maar ook tot een betere gezondheid en meer welzijn.

zig met hun volgende baan en vooral níet werkloos.’ Ze lijden onder

Naast goed werk is ook een goede werkgever van belang. Zo’n werk-

het stigma dat aan hun baanloos bestaan kleeft en aan de psychische

gever waardeert zijn werknemers niet zozeer vanwege hun output,

en fysieke gevolgen die dat met zich meebrengt: van hoge bloeddruk

maar vooral om hun eigenheid en input. De Tilburgse hoogleraar Jac

en overgewicht tot stress en depressie. Van het ene op het andere mo-

van der Klink ontwikkelde zeven belangrijke werkwaarden: gebruik én

ment zit je thuis, mis je je collega’s, je dagritme, je dagelijkse praatje,

ontwikkeling van kennis en vaardigheden, betrokkenheid bij beslis-

je werkplek en o ja, je werk. Om nog maar niet te spreken van de depri-

singen, zinvolle contacten op het werk, eigen doelen stellen, een goed

merende gang naar het UWV met de dreiging van de bijstand boven je
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hoofd. Toch moeten we hun ongelukkig lot ook weer niet overdrijven,

‘IK VOEL ME NU ECHT GEACCEPTEERD’

vindt Wielers. Het ligt volgens hem iets genuanceerder. Want het is

Samer (32) vluchtte vanuit Syrië via Dubai naar Nederland. Hij wil-

vooral door het simpele feit dat ze een baan hébben dat werkenden zo

de graag aan de slag in de filmindustrie, zijn oude vakgebied. Hij

tevreden zijn met hun leven. Aan het daadwerkelijk uitvoeren van dat

schreef talloze sollicitatiebrieven, maar werd nergens aangenomen.

werk beleven ze aanzienlijk minder plezier. Vooral van de reis naar hun

Vaak kreeg hij niet eens een reactie. ‘Dan ga je aan jezelf twijfelen.

werk worden ze niet echt blij. Eenmaal thuis begint het echte genieten

Ik was erg zelfverzekerd toen ik hier kwam, maar werd steeds on-

pas. Uit dezelfde activiteiten, zoals koken en spelen met de kinderen,

zekerder. Dacht dat ik niet goed genoeg was. Voor vluchtelingen is

halen werkzoekenden minder plezier dan werkenden. Dat geldt vooral

een baan heel erg belangrijk. Het is je enige zekerheid. Je hebt ver-

voor zaken die hen direct confronteren met hun werkloosheid, zoals

der vaak niks om je aan vast te houden: geen familie, geen vrien-

(overdag) tv-kijken en sollicitatiebrieven schrijven. Daar staat tegen-

den. Voor Nederlanders is werk onderdeel van hun identiteit. Voor

over dat ze wel veel meer tijd hebben om leuke dingen te doen. Ameri-

vluchtelingen bepaalt hun job als enige hun identiteit.’ Uiteindelijk

kaanse onderzoekers concluderen daarom: werklozen zijn ontevreden

organiseerde Samer op eigen initiatief gesprekken met recruiters, en

met hun leven, maar hebben wel een fijne dag.

dat leverde hem een baan op. De recruiters raadden hem aan veel ac-

Geen hoofdrol meer

tiever naar werk te zoeken. Samer maakte een carrièreswitch, volgde
marketingcursussen en liep stage.

Ontwikkelingen als robotisering, technologisering, globalisering

Die handelwijze past precies binnen het activerend arbeidsmarkt-

hebben invloed op de toekomstige arbeidsmarkt. Toch acht bijzon-

beleid dat bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap (UvA) en weten-

der hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer het niet aanneme-

schappelijk WRR-medewerker Monique Kremer bepleit voor werk-

lijk dat die trends heel direct de waarden van werk zullen veranderen.

lozen die weinig perspectief hebben op een baan. ‘De laatste jaren

‘Sterker nog, het is eerder omgekeerd. Hoe wij tegen werk aankijken

is de hulp aan deze groep enorm afgebrokkeld. Er is nauwelijks tijd

en wat wij belangrijk vinden, bepaalt mede hoe wij de arbeidsmarkt

om mensen persoonlijk naar werk te begeleiden. Dat pakt ook voor

gaan vormgeven. Vinden we bijvoorbeeld dat de flexibilisering te

vluchtelingen slecht uit. Uit onderzoek blijkt dat juist maatwerk en

ver doorschiet, dan kunnen we dat terugdraaien. Mensen gaan waar-

een persoonlijke benadering mensen helpt om weer mee te draaien:

schijnlijk wel meer waarde hechten aan de zekerheid van werk als het

motiveren, praten, luisteren, vragen hoe het met iemand gaat, ge-

aantal flexibele contracten toeneemt.’ Ondertussen neemt werk een

combineerd met professioneel taalonderwijs.’ Grofweg geldt: hoe

steeds minder centrale plaats in het leven van Nederlanders in. Niet

meer aandacht, hoe meer kans. In Amsterdam leidde zo’n intensieve

dat we een betaalde baan irrelevant vinden, maar het speelt niet meer

aanpak tot een hogere arbeidsdeelname van statushouders.

per definitie de hoofdrol. ‘We vinden andere levensdomeinen als ons

Samer werkt nu twee jaar als analist bij een marketingbedrijf. Daar

gezin en onze vrije tijd minstens zo belangrijk. Ons geluk wordt niet

zijn ze blij met hem, ze laten hem merken dat hij van toegevoegde

meer alleen door het werk bepaald. Een baan hebben is misschien een

waarde is. Dat zijn baas hem vertrouwen, erkenning, verantwoorde-

noodzakelijke voorwaarde voor een goed leven, maar het is zeker niet

lijkheid en ruimte geeft én in hem wil investeren, heeft zijn zelfver-

voldoende.’ Dat betekent niet dat het niet meer uitmaakt of je wel of

trouwen een enorme boost gegeven. ‘Ik heb het gevoel dat ik nu echt

geen werk hebt: geluk is voor werkenden nog altijd makkelijker haal-

geaccepteerd ben in Nederland.’

baar dan voor werklozen.
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VERSCHIL
MAKEN
teve Jobs, de zoon van een Syrische vluchteling,
zei ooit: ‘Je werk zal een groot deel van je leven
vullen, en de enige manier om écht tevreden te
zijn, is door te doen wat jij denkt dat geweldig

‘Het zou mooi zijn als we anders
naar onze nieuwkomers zouden
gaan kijken’

werk is.’
Jobs had gelijk. Ook ik heb een sterke hang naar
werk. Werk geeft me elke dag inspiratie, voldoening en
geluk. Ik nam de afgelopen 27 jaar nooit één dag vrij. Als
ik al ziek ben, dan gebeurt dat op de een of andere manier
altijd in het weekend. In mijn werk ben ik van toegevoegde
waarde, probeer ik elke dag een verschil te maken, zodat
mijn eigen waarde en eigenwaarde mij en de mensen om me
heen een betere toekomst bezorgen. Werk helpt mij, mijn
vrouw en onze kinderen te integreren in ons nieuwe land.
Drie jaar geleden begon ik op de dag van mijn aankomst
met vrijwilligerswerk bij het COA. Daarna werkte ik
bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, een organisatie
die Syrische families helpt te integreren in Nederland.
In die tijd kwam ik erachter dat deze families het meest
gebaat zijn bij hulp naar werk. Op het moment dat iemand in zijn eigen inkomen kan voorzien, gebeuren er
namelijk positieve dingen. Door omgaan met nieuwe
collega’s leer je de taal sneller maar ook de gebruiken
en de cultuur. Je krijgt een netwerk en wordt onderdeel van een team. Ook iemands zelfvertrouwen groeit.
Ik richtte een wervingsbureau op speciaal voor nieuwkomers. Inmiddels hebben we een netwerk van meer dan
47.000 mensen. Allemaal getalenteerde, bekwame mannen en vrouwen die direct aan de slag willen. De meeste
van hen slaagden de afgelopen jaren voor hun taalexamens, ze valideerden hun diploma’s, hebben een lange ervaring in hun vakgebied, zijn slim en bereid om te leren.
De van oorsprong Syrische MANAR
ABURSHAID (48) is ondernemer en sinds

Maar het meest essentiële lukt velen niet: uitgenodigd

worden voor een sollicitatiegesprek. Steeds weer krijgen
ze hetzelfde antwoord: ‘Je mist Nederlandse ervaring’.
In een land waar diversiteit en inclusie zo hoog op de agenda’s staat, zouden we met nieuwkomers het tekort aan arbeidskrachten vrij eenvoudig kunnen aanpakken. Helaas
zijn we zo ver nog niet. Zelfs met hulp van organisaties
en bedrijven die verbinding maken tussen nieuwkomers
en werkgevers, zijn veel werkgevers nog niet klaar om
te investeren in mensen zonder ‘Nederlandse ervaring’.
Het zou mooi zijn als we ánders naar onze nieuwkomers
gaan kijken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht,
hebben de meeste nieuwkomers al een ‘vol’ leven gehad.
In mijn thuisland Syrië, hadden we bijvoorbeeld geen
uitkering. Het is daar bijna ongepast dat je thuis blijft,
laat staan maanden of zelfs jaren achtereen niets doet.
Zelfs nieuwkomers die in Amerika, Turkije, Libanon,
Jordanië of Egypte wonen en die bij aankomst weinig
of geen ondersteuning kregen, zijn snel geïntegreerd. Ze
leerden de taal en werden financieel onafhankelijk. Hoe?
Door in de eerste dagen na aankomst te gaan werken.
Dankzij werk, leid ik een gelukkig leven. Ik ben er trots

drie jaar statushouder in Nederland. Recent

op dat ik nooit een uitkering heb hoeven aanvragen, dat

richtte hij Talent Status Recruitment op, een

ik belasting mag betalen en door werk snel de taal kon le-

wervingsbureau speciaal voor nieuwkomers.
Manar was vroeger werkzaam in het inter-

ren spreken. Dat gun ik ieder mens. Dus, beste werkgevers

nationale familiebedrijf van zijn ouders en

van Nederland; denken jullie bij vacatures ook eens aan

studeerde in de Verenigde Staten.

de ongebruikte kwaliteit van de beroepsbevolking?
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Aan
de bak
Ze hadden er al een half leven op zitten
toen ze in Nederland arriveerden. Maar
uitrusten en stilzitten? No way. Ze leerden de
taal en vonden een baan. Dat ging heus niet
vanzelf, maar het maakt ze apetrots. Zes
vluchtelingen over hun nieuwe carrière.
Tekst Miloe van Beek & Annemieke van der Pol Beeld Janneke Aronson

Portretserie

Hiba Traifeh (34) kwam vier jaar
geleden uit Syrië naar Nederland.
Ze studeerde Economie en stuurde
honderden sollicitatiebrieven voor ze
een baan als financieel controller bij
Achmea vond.

‘Ik heb in Syrië acht jaar als docent Economie gewerkt en was ook vertaler Engels-Arabisch. Toen ik met mijn dochters naar Nederland kwam, was mijn man hier al zes maanden. We hebben eerst anderhalf jaar een intensieve taalcursus gevolgd, dat was de eerste stap om ons leven op te bouwen. Daarna wilde ik werken en geld verdienen. Mijn
Syrische universitaire diploma werd hier in Nederland gewaardeerd als een hbo-opleiding. Ik schreef honderden
sollicitatiebrieven en maakte een LinkedIn-profiel aan om zo in contact te komen met werkgevers. Helaas werd ik
bijna nooit uitgenodigd voor een gesprek. De eerste maanden vond ik die afwijzingen niet zo erg, daarna ging ik
twijfelen. Kon ik dit wel? Wat deed ik fout? Waarom lukte het niet? Moest ik een andere richting kiezen? Ik besloot
om dan maar te solliciteren op financieel-administratieve vacatures op mbo-niveau. Ik wilde het blijven proberen.
In 2019 kon ik via de Refugee Talent Hub naar een banenmarkt in Leiden. Daar sprak ik met recruiters en werd ik
door een journalist van het FD geïnterviewd. Toen dat stuk in de krant stond, nodigde iemand van Achmea me uit
voor een kop koffie. Ze wilden me graag een kans geven en boden me een baan aan als controller. Ik was heel blij, en
ben dat nog steeds. Iedereen is er heel aardig, ze geven me de tijd, ook om de vaktaal te leren en alle afkortingen die
ik nog niet ken. Ik heb nu een jaarcontract en als alles goed gaat, krijg ik een vast contract. Nu weet ik dat een groot
bedrijf zoals Achmea meer mogelijkheden heeft en eerder een nieuwkomer aan durft te nemen en in hem of haar
kan investeren. Voor kleinere bedrijven is dat moeilijker. Ook omdat we in Markelo wonen, een klein dorpje, maakte dat het vinden van werk moeilijker. Veel internationale bedrijven zijn gevestigd in het westen van Nederland.
Nederlanders zijn heel direct, ze zeggen “nee” als ze iets niet willen. In de Syrische cultuur is dat moeilijker, we
willen de ander niet kwetsen en zeggen daarom vaak “ja”, ook als we iets niet willen. Dat kostte mij daar best veel
energie; maar in Nederland vind ik het makkelijker om nee te zeggen omdat het hier normaal is. Ook draait werken in Syrië vooral om geld verdienen. Pas als je dat genoeg hebt, kun je doen wat je leuk vindt. In Nederland is de
eerste vraag vaak: wat vind je leuk? Dat vind ik mooi. We zijn heel gelukkig in Markelo, iedereen is aardig en kent
elkaar. Mijn dochters zitten op school en zijn helemaal gewend, zij denken al in het Nederlands. We werken hard
om alles wat we in Syrië hebben verloren weer terug te krijgen.’
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Interview

‘In Syrië werk je vooral om geld te
verdienen. Hier is de eerste vraag:
wat vind je leuk om te doen?’
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‘Ik geef nooit op en vertel
wat ik vind. Dat kan in
Nederland’
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Asrat Tafere Habtezghi (31) was
in Eritrea vrachtwagenchauffeur.
Hij vluchtte in 2015 naar Nederland.

‘Ik wilde vanaf de eerste dag in Nederland meedoen. Daarom ben ik meteen vrijwilligerswerk gaan doen, onder andere als tolk bij VluchtelingenWerk. In Eritrea had ik wel eens gehoord over Rotterdam en ik kende een Nederlandse
voetballer. Toen ik moest vluchten, kwam ik terecht in Libië. Van vrienden hoorde ik dat Nederland veilig was. Via
Zaandam en Oude Pekela kwam ik terecht in Rotterdam. Op het Centraal Station vroeg ik een buschauffeur van de
RET welke route ik moest nemen naar mijn huis. Hij liet het me op Google Maps zien, schreef op welke tram ik moest
nemen en waar ik uit moest stappen. Hij was zo aardig dat ik me afvroeg of ik ook zo’n buschauffeur kon worden.
Anderhalf jaar later vertelde ik dat aan mijn leraar Nederlands en samen vonden we een vacature. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en moest een capaciteitentest doen: rekenen, Nederlands en logisch denken. Van de acht sollicitanten waren er zes geslaagd, waaronder ik. Nadat ik mijn Nederlandse rijbewijs had gehaald, ging ik door naar
een psychologische test. Het rollenspel ging mis omdat ik de taal nog niet genoeg sprak. “Je bent net te vroeg”, zei de
mevrouw die het begeleidde. “Haal je staatsexamen 2 en probeer het over een jaar opnieuw. Dan gaat het vast lukken.”
Ik was heel teleurgesteld, maar gaf niet op. Ik wilde geen uitkering, en kon aan de slag als boodschappenbezorger
bij Albert Heijn. Zo leerde ik de mensen en het verkeer beter kennen. De mevrouw van het uitzendbureau zei eerst
dat ik de taal niet goed genoeg sprak. Daar werd ik een beetje boos om. ‘Ik kan u verstaan, u kan mij verstaan’, zei ik.
‘Geef mij een kans.’ Dat deed ze. Ik ben ook veel Nederlandse boeken gaan lezen en na een jaar heb ik de RET weer
gebeld. Ik was welkom, maar moest de hele selectie opnieuw doen. Daar was ik het niet mee eens, ik vond dat alleen
mijn taalvaardigheid opnieuw moest worden getest. Ze gingen akkoord, en ik kreeg de baan. Tijdens de speciale
opleiding ging ik vier dagen werken en een dag naar school. Ik haalde er mijn groot rijbewijs. Elke dag stond ik
om zes uur op. Ik was de enige statushouder in de groep en haalde alle examens in een keer. Ik was trots op mezelf.
Nu rijd ik zelfstandig in een bus. Ik geef nooit op en vertel wat ik vind. Dat kan in Nederland, in Eritrea word je
dan gezien als arrogant. Veel nieuwkomers willen hard werken, maar de taal en de cultuurverschillen maken het
soms moeilijk. Als je in Eritrea wilt werken, loop je ergens naar binnen. Zeker als je familie bent van de baas, kun je
meteen aan de slag. In Nederland moet je een cv maken en nadenken over je sterke en zwakke punten. Werkgevers
mogen best wat meer vertrouwen hebben en nieuwkomers bijvoorbeeld aannemen met een proeftijd.’
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Shafiqie Rahamnazai (41) vluchtte
in 2000 uit Afghanistan. Hij is sinds
2010 eigenaar van het goedlopende
restaurant Zala’s in Utrecht.

‘Ik was drie dagen in Nederland toen ik een restaurant binnenliep. Ik wilde niet stilzitten in het asielzoekerscentrum. Toevallig hadden ze die dag geen afwasser, en geen afwasmachine dus ze waren heel blij met mij. In Afghanistan studeerde ik Medicijnen, ik wilde chirurg worden en mensen helpen. Ik heb in Nederland twee keer
geprobeerd om Geneeskunde te studeren maar ik werd uitgeloot. Ik ben Bestuur & Organisatie aan de Universiteit
en hbo Management Economie en Recht gaan studeren, allebei in Utrecht. In het asielzoekerscentrum hielp ik bij
het secretariaat en werkte ik als tolk omdat ik goed Engels sprak.
Nederland is een heel vrij land, de mensen zijn direct en duidelijk. Er is veel kennis en de eisen zijn hoog. De cultuur in Afghanistan is veel traditioneler, familie is heel belangrijk. Hier is het meer individualistisch. Ik moest
erg wennen in het begin, ik had oorlogen meegemaakt in Afghanistan, ik was in de war en soms bang. Toen ik de
taal leerde ging het beter. Via uitzendbureaus kon ik in de horeca gaan werken: in de keuken, in bediening en het
management. De gasten leerden mij veel, Nederlanders reizen de hele wereld over. Van die gesprekken leerde ik
meer dan uit de boeken.
Ik wilde graag mijn eigen restaurant openen. Ik ben goed met mensen en wil ze graag verwennen met heerlijke
spijzen en wijnen. In 2010 zag ik dat dit pand te koop stond. De bank wilde het niet financieren, maar ik overtuigde
de eigenaar van mijn idee: een restaurant gebaseerd op de klassieke, Franse keuken, gecombineerd met smaken uit
de hele wereld. De eigenaar wilde me helpen met de financiering en ik had spaargeld.
Nu tien jaar later gaat het heel goed met Zala’s, vernoemd naar mijn vrouw Zala. We zitten vaak helemaal vol en de
smaken verrassen de gasten. We zijn door Dining City uitgeroepen tot beste restaurant van Utrecht, we staan in de
top 500 van goede Nederlandse restaurants en The Fork noemt ons een uitmuntend restaurant. Twee jaar geleden
zijn we een bed & breakfast gestart boven het restaurant. Ik heb nog veel meer ambities en dromen; zo wil ik in de
toekomst graag een keten van Afghaanse restaurants in de grote steden beginnen.
Er werken veel nieuwkomers bij mij. Ik stimuleer ze om Nederlands te leren en vertel ze over de Nederlandse cultuur. Ze moeten van mij op tijd komen en zich ziekmelden als ze ziek zijn. Met een beetje geduld hebben Nederlandse werkgevers aan nieuwkomers heel gemotiveerde medewerkers. Ze willen hard werken en zich ontwikkelen.
Mijn advies: reken ze niet af op een fout en oordeel niet te snel. Kijk naar de positieve kant en geef ze wat tijd, ze
zijn soms onzeker en hebben alles verloren.’
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‘Geef nieuwkomers wat
tijd, ze zijn soms onzeker en
hebben alles verloren’
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‘In de Arabische cultuur doe
je wat je vader je adviseert’
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Hilal Moursel (38) vluchtte in 2015 met
zijn vrouw van Syrië naar Nederland.
Hij werkte daar als agrarisch adviseur
en is nu consulent bedrijfsdienstverlening statushouders bij WerkBedrijf
Rijk van Nijmegen.

‘Ik heb me tijdens mijn studie in Syrië gespecialiseerd in koeien. Daardoor kende ik Nederland, de zwartbonte
Fries-Nederlandse koeien staan in Syrië bekend als koninginnen onder de koeien. Ik wilde graag in Nederland studeren en werken, het leek me een mooi land. Na een vlucht van ongeveer twaalf dagen via Turkije en Griekenland
kwam ik terecht in een asielzoekerscentrum in Venlo. Daar ben ik meteen de taal gaan leren en vrijwilligerswerk
gaan doen: ik werd voetbaltrainer en hielp mee met de carnavalsvoorbereidingen. Ook zette ik me in voor Unicef
en Save the Children en help ik andere nieuwkomers met bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Zo leerde ik
sneller en beter de Nederlandse taal, dat kan niet alleen uit de boeken. Ik ging ook naar school, eerst naar het vwo,
daarna had ik Nederlandse taallessen aan de Avans Hogeschool en sinds kort studeer ik deeltijd Bedrijfskunde aan
de HAN Hogeschool.
Het was heel moeilijk om betaald werk te vinden. Ik woon nu drie jaar in Den Bosch en via mijn netwerk vond ik
eerst een stageplaats in Oss, bij Agrifirm, actief in de veehouderij en landbouwsector. Andere mensen hebben mij
geholpen met het schrijven van brieven en het opstellen van mijn cv. Voor mij was het moeilijk om te weten wat ik
in Nederland mag doen en zeggen tijdens een sollicitatie. In Syrië moet je het juiste antwoord geven, in Nederland
is humor belangrijk. Ook moet je hier echt op tijd komen, in Syrië mag je best vijf of tien minuten te laat zijn. Ik
wist ook niet wat ik aan moest trekken. In mijn cultuur zien mensen er altijd netjes uit, in Nederland is dat vooral
bij de eerste kennismaking belangrijk.
Ik moest ook leren hoe ik mijn ambities moest formuleren, wie ik ben en wat ik kan. In de Arabische cultuur doe
je wat je vader je adviseert. Mijn vader had een boerderij, dus ging ik een agrarische studie volgen. Als je een eigen
bedrijf wilt beginnen, is dat in Syrië een teken van daadkracht, maar toen ik dat hier tijdens een sollicitatie zei,
vond die werkgever dat niet zo leuk. ‘Wil je niet bij ons blijven werken?’ vroeg hij. Ik moest ook wennen aan alle
vergaderingen en papieren in Nederland. In Syrië worden beslissingen sneller genomen en wordt er minder vergaderd. Wel kiezen we onze woorden zorgvuldiger; Nederlanders zijn erg direct, kort en krachtig. Daar schrok ik
soms van. Tijdens mijn stage zei een collega: “Je doet het fout.” Ik antwoordde hem dat mijn stage toch bedoeld
was om te leren.
Ik heb in Nederland ontdekt dat ik vooral houd van management en reizen. Daar wil ik graag verder mee. Nieuwkomers hebben vaak veel talenten en vaardigheden, maar doordat ze de taal niet goed spreken worden ze vaak
ingezet voor makkelijk werk. Ze kunnen meer dan de meeste werkgevers denken.’

WERK | 85

Portretserie

De Syrische Lubana Hanifa (36)
studeerde Scheikunde en kwam
vier jaar geleden naar Nederland.
Ze is projectsecretaris bij de
Stichting Mano in Rotterdam.

‘In Syrië werkte ik na mijn studie Scheikunde bij een apotheek, daarna was ik docent in het voortgezet onderwijs.
Voor het werk van mijn man verhuisden we eerst naar Tunesië en daarna naar Egypte. Omdat het daar niet veilig
was en we er geen toekomst hadden, vroeg mijn man in 2015 asiel aan in Nederland. Mijn twee dochters en ik bleven in Egypte, toen mijn man hier een baan vond als computer engineer, mochten wij in 2016 ook over komen. Het
eerste dat me opviel was het weer, het is elke dag anders. En iedereen fietste! In Syrië is fietsen een soort uitje, om
je te verplaatsen neemt iedereen de auto. Ik geniet van het fietsen, het is gezond en je komt veel buiten.
Ik was nog niet lang in Nederland toen ik astma kreeg. Na onderzoeken bleek ik allergisch voor sommige stoffen
waardoor ik niet meer in een apotheek kon werken. Dat vond ik heel erg. Met hulp van mijn taalcoach ben ik gaan
onderzoeken welk beroep bij mij past, en dat werd accountancy. Ik ben deeltijd gaan studeren en volgde bij Stichting Mano cursussen communicatieve en sociale vaardigheden. Via de man van mijn taalcoach mocht ik stage
lopen bij een accountantskantoor, daarna kreeg ik een baan aangeboden. Iedereen was positief, behulpzaam en
aardig. In oktober kon ik ook bij Stichting Mano een betaalde baan krijgen, en stond ik voor een moeilijke keuze.
Mijn ratio zei accountancy, maar mijn hart ligt bij Stichting Mano. Ik koos voor mijn hart. De manager van het
accountantskantoor beloofde me dat de deur altijd voor me open blijft staan. Dat vind ik fijn om te weten.
Ik doe de administratie van Stichting Mano en ben projectsecretaris bij SamendoorSamen. Ik help andere statushouders met studie en werk. Ook volg ik een opleiding zodat ik andere nieuwkomers straks kan vertellen hoe ik
een leven in Nederland heb opgebouwd en waar ik aan heb moeten wennen. Zo praten Nederlanders best veel over
zichzelf, dat wordt in Syrië gezien als arrogant. Ook vragen stellen is in Syrië niet gebruikelijk, dat vinden mensen
nieuwsgierig.
Voor sommige nieuwkomers is het echt moeilijk om een baan te vinden. Ik zeg wel eens: gemeentes zouden de
uitkeringen voor nieuwkomers aan werkgevers moeten geven, in ruil voor een stage. Dan loopt de werkgever geen
risico en kunnen ze ontdekken welke kwaliteiten een nieuwkomer heeft. En koppel nieuwkomers die maar moeilijk de taal kunnen leren aan een werkgever uit dezelfde cultuur. Een ondernemer uit Marokko bijvoorbeeld.
Ik voel me thuis in Nederland, maar ik blijf ook Arabisch. Sommige gewoontes waar ik niks mee heb probeer ik
kwijt te raken. Ik gehoorzaam een ander niet meer blindelings. Ik vind het wel belangrijk om mijn dochters van
tien en zeven ook over de Arabische cultuur en taal te leren. Ik vind het belangrijk dat ze met hun opa en oma
kunnen praten.’
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‘Je zou de uitkeringen voor
nieuwkomers aan werkgevers moeten
geven, in ruil voor een stage’
WERK | 87

Interview

‘Ik werkte twintig
jaar bij de politie,
dáár ligt mijn kracht’
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Mohammad Al Huneidi (38) is
vrijwilliger bij de Nederlandse politie.
Voor de ambitieuze top-rechercheur
uit Syrië is het een voorzichtige
eerste stap op weg naar zijn doel:
een betaalde baan bij de politie.

‘Na het afronden van mijn studie Rechten werd ik de jongste rechercheur van Syrië. Ik stond aan het hoofd van de
afdeling Zware Criminaliteit in de stad Hama, waar ik leidinggaf aan een team van driehonderd politieagenten.
Moordzaken, georganiseerde misdaad, lange dagen en doorwaakte nachten op het politiebureau: ondanks de druk
en het gevaar, genoot ik van mijn vak. Ik was er goed in.
Maar na het uitbreken van de oorlog, bleek ik door mijn politie-achtergrond een doelwit voor IS. Ik besloot te
vluchten en kwam in Nederland terecht. In het AZC merkte ik dat ook hier mijn achtergrond op speelde: ik werd
extra gescreend door de IND. Ik moest steeds opnieuw mijn verhaal doen.
Dankzij twee vrijwilligers van VluchtelingenWerk kon ik tot rust komen. Zij namen me in huis en dankzij hen
kreeg ik weer hoop. Toen ik uiteindelijk mijn verblijfsvergunning kreeg, ben ik direct een toekomstplan uit te
stippelen: eerst goed Nederlands leren, dan mijn rijbewijs halen, daarna een baan bij de politie.
Via via kwam ik in contact met het landelijk hoofdbureau van de politie. Ik kon op gesprek komen en er was interesse, maar al snel werd duidelijk dat ik eerst de Nederlandse nationaliteit moet hebben voordat ik naar de Politieacademie mag. Bij hoge uitzondering mocht ik wel alvast als politievrijwilliger aan de slag in Den Haag, waar ik
me na mijn officiële beëdiging bezighoud met burenbemiddeling.
De komende tijd verwacht ik te naturaliseren en Nederlander te worden, maar het wachten duurt lang. Ik wil graag
mijn droom achterna, maar het antwoord ligt nu bij de politie. Van nature ben ik een doorzetter en een optimist,
maar toch word ik soms moedeloos van het wachten. Op die momenten kijk ik bewust even terug: waar was ik in
2019 en waar zal ik zijn in 2020? Mijn situatie is al erg verbeterd en daar ben ik trots op. Toch maak ik ook alternatieve plannen, voor als de politie onverhoopt toch niet lukt. Zo heb ik onlangs mijn cv opgestuurd naar de Marechaussee en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Om mijn taalniveau en kansen op de arbeidsmarkt verder te verbeteren, volg ik cursussen. Ik nam deel aan de
VIP-training van VluchtelingenWerk, een arbeidsparticipatietraject. Ondertussen voel ik de druk van de gemeente. Het klopt dat ik kan werken, ik wil ook niets liever, maar toch vind ik het niet logisch om mijn toekomst te
zoeken in een baan in de schoonmaak. Ik werkte twintig jaar bij de politie, dáár ligt mijn kracht. Ik kan altijd nog
in de beveiliging terecht, mijn plan C, maar ik hoop dat ik mijn ambities hier mag waarmaken. In Nederland kreeg
ik de kans op een nieuw leven, nu wil ik ook graag een kans op werk. Mijn droom is niet zo groot.’
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LEESVOER
Wie meer wil weten over de culturele en politieke achtergrond van een
vluchteling, doet er goed aan een duik te nemen in de literatuur van zijn
of haar land van herkomst. Vier klassiekers uit de vier landen waar de
meeste nieuwkomers in Nederland uit afkomstig zijn.
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Wat als een werkgever een ex-vluchteling
in dienst neemt, maar het klikt niet of de
nieuwkomer kan zijn draai niet vinden? Arcadis
maakte het mee en leerde belangrijke lessen.
Tekst Carolien Drijfhout Beeld Adobe Stock
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Het begon zo goed, met de eerste statushouder die ontwerp- en
consultancyorganisatie Arcadis drie jaar geleden in dienst nam. De
Syrische vrouw zit als ontwerper civiele techniek helemaal op haar
plek. Ze voelt zich thuis bij Arcadis, heeft een klik met collega’s, is
trots op haar werk en levert goed resultaat. De succesvolle match
gaf goede moed voor vervolgplaatsingen. Maar helaas waren die
ervaringen minder positief. Een aantal tijdelijke contracten met
statushouders werd niet verlengd. ‘Dat was natuurlijk een grote teleurstelling voor alle partijen’, vertelt hr-adviseur en recruiter Silke
Wekema. ‘Het komt hard binnen bij de ex-vluchteling. Voor hem of
haar is het misschien wel het zoveelste “bewijs” dat hij of zij er niet
echt bij hoort. Maar ook als werkgever is het jammer van de geïnvesteerde tijd en moeite én de wens om iemand een kans te geven.’
Cultuurverschillen
Waar ging het fout? Volgens Wekema waren er voor de mismatch
verschillende redenen. ‘Bij een aantal matches ging het eigenlijk
al in de voorselectie mis. De inhoudelijke achtergrond van de statushouder sloot onvoldoende aan bij de functie. Zo plaatsten we
iemand op een civiele afdeling, terwijl hij een achtergrond had in
de bouw. We hebben dat niet goed ingeschat en wilden de kandidaat te graag een kans geven. En zo’n inhoudelijke kloof overbruggen terwijl je ook een taalachterstand hebt én de cultuur niet kent,
is vreselijk moeilijk.’ Verder ontbrak het sommige statushouders
aan basiskennis, die Arcadis als vanzelfsprekend beschouwde.
‘Een medewerker in de civiele techniek wist bijvoorbeeld niet wat
haaientanden op straat betekenen’, illustreert Wekema. ‘Dat klinkt
klein en simpel. Maar voor een functie in de civiele techniek, waarbij je onder andere wegen ontwerpt, is het lastig als je deze basis
mist. Dit soort verschillen in cultuur maakten het echt zoekwerk:
waar begin je met uitleggen? De begeleider moet in zo’n situatie
eigenlijk helemaal terug naar de basis van het vak, en daar is niet
altijd tijd en energie voor.’
Werelden naast elkaar
Persoonlijkheid speelde ook een rol. ‘Onze eerste medewerker was
enorm leergierig en pakte bijvoorbeeld in haar vrije tijd zelfs een
training op. Maar de mensen bij wie het mis ging, waren veel afwachtender.’ Wekema denkt dat het onderlinge contact met leidinggevenden en collega’s daar ook een rol in speelde, want dat
verliep niet probleemloos. ‘Het lukte niet om de klik te maken.
Mensen begrepen elkaar verkeerd, zaten niet op één lijn en daar-
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door ontstonden er werelden naast elkaar. Eén van de medewerkers
durfde op een gegeven moment haast niets meer te vragen; bang
dom gevonden te worden.’ Dat is funest, denkt Wekema. ‘Een andere nieuwe collega werd passief, want hij voelde zich aan zijn lot
overgelaten. Natuurlijk heeft dat niet alleen met de houding of het
aanpassingsvermogen van de medewerker te maken. De belangrijkste les was misschien wel dat een geslaagde match evengoed
gaat over onszelf: het bedrijf én de begeleider.’ In het succesvolle
traject met de Syrische vrouw nam haar leidinggevende veel tijd
voor haar integratie. Hij was persoonlijk betrokken en intrinsiek
gemotiveerd om het tot een succes te maken. Pas dan heeft het volgens Wekema kans van slagen. Maar dat lukt niet altijd. Arcadis is
een commercieel bedrijf in een concurrerende markt. De economie
draait goed, mensen hebben het druk en dan staat resultaat voorop. Hoe maak je als leidinggevende dan tijd voor de medewerker
met een vluchtelingachtergrond, waarbij het gaat om menselijke

ZO ZORG JE VOOR
EEN SUCCESVOL
TRAJECT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Neem de tijd voor een gerichte en doordachte aanpak;
het aannemen en laten integreren van mensen met een
vluchtelingenachtergrond doe je er niet even bij.
Zorg voor een zorgvuldige voorselectie op inhoudelijke
achtergrond; er zijn al genoeg andere kloven te
overbruggen.
Zie het aannemen van een statushouder als een langetermijninvestering; neem de tijd voor interne opleiding en
ontwikkeling.
Zorg voor een zorgvuldige opbouw in het werk: begin met
kleine opdrachten, toets hoe het gaat en bouw vervolgens
verder uit.
Betrek leidinggevenden al vanaf de selectieprocedure;
hun betrokkenheid en motivatie is doorslaggevend.
Wees je ervan bewust dat een statushouder bagage
met zich meedraagt. Bied hier eventueel interventie of
coaching voor aan.
Neem leidinggevenden mee in de wereld van de
statushouder en geef hen de mogelijkheid extra tijd aan
deze werknemer te besteden.
Zorg dat een statushouder zich veilig voelt in het
teamoverleg door de situatie open te bespreken.
Misschien wil hij zijn verhaal delen? Of vertellen over
waardevolle eerdere werkervaring?
Houd binnen de organisatie voor ogen wat een
statushouder – nog naast het eigen talent – te
brengen heeft; een divers personeelsbestand leidt tot
succesvollere organisaties.
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‘De belangrijkste les is misschien
wel geweest dat een geslaagde
match evengoed gaat over onszelf ’

betrokkenheid en compassie? ‘We merkten dat die combinatie
niet makkelijk was. En de paar mismatches versterkten het interne gevoel dat integratie van mensen met een andere cultuur “wel
heel ingewikkeld is” alleen maar.’
Gedegen programma
Hoe verder? Dat Arcadis zou doorgaan met het aannemen van
mensen met een vluchtelingenachtergrond, was duidelijk. Enerzijds vanuit maatschappelijke betrokkenheid; improving quality
of life is niet voor niets het bedrijfsmotto. En anderzijds omdat
aandacht voor diversiteit en inclusie hard nodig is wanneer je als
bedrijf een afspiegeling wilt zijn van de samenleving. Wekema:
‘Maar om tot een goede match te komen, was een veel gerichtere
aanpak nodig. Daarom ontwikkelden we samen met de Refugee
Talent Hub en New Dutch Connections een uitgebreid en gedegen programma voor het hele traject, van voorselectie tot Arcadis-contract.’ Het programma begon in het voorjaar van 2019
met een Meet & Greet waar zestig kandidaten, hr-adviseurs en

jaar wekelijks een taaltraining van drie uur en daarnaast intervi-

een aantal leidinggevenden informeel kennismaakten. Met on-

sie, waarbij aandacht is voor zowel de praktische, werk-gerela-

der andere speeddates zocht Arcadis naar de inhoudelijke en per-

teerde als de persoonlijke, culturele kant. De betrokken begelei-

soonlijke klik. Het leidde tot een eerste selectie van 25 mensen,

ders worden tegelijkertijd een-op-een begeleid. Zo bereiden zij

die vervolgens begonnen aan een ontwikkelings- en opleiding-

zich voor op wat ze kunnen tegenkomen, leren ze de uitdagingen

straject. In twaalf bijeenkomsten leerden zij meer over hoe het

van de statushouder begrijpen en krijgen ze handvatten om daar

er binnen Arcadis aan toegaat én over de Nederlandse (bedrijfs-)

goed mee om te gaan.

cultuur in het algemeen. Van deze groep kregen uiteindelijk in
ieder geval tien mensen een stageplaats bij Arcadis.

Nieuwe collega’s
Bij succes zet Arcadis de stageplek na een half jaar om in een

Betrokkenheid kweken

werkervaringsplek en uiteindelijk in een contract. Wekema is

‘Dat is waar we nu staan,’ zegt Wekema. ‘Dat we tien mensen een

heel benieuwd. ‘De komende tijd zal blijken hoe het program-

plaats bieden, is boven verwachting. Het is mooi dat zoveel ta-

ma uitwerkt in de praktijk. Is er genoeg tijd? Sluit de opleiding

lentvolle mensen bij ons aan de slag gaan. Zij zijn gretig om te

daadwerkelijk goed aan? Weten leidinggevenden aan te haken bij

beginnen. Daarnaast zie ik dat er openheid en bereidheid bij de

de nieuwe medewerker? Als ik kijk naar de grote stappen die we

collega’s is om nieuw talent ruimte te geven. Door hen vanaf het

de afgelopen maanden hebben gezet, geeft dat veel vertrouwen.

begin te betrekken, creëerden we betrokkenheid en motivatie.’ In

Tien volwaardige nieuwe collega’s die hun talent benutten en Ar-

de komende fase gaat het erom de statushouder én hun begelei-

cadis verder helpen op weg naar een divers personeelsbestand,

ders goed te begeleiden. De medewerkers krijgen het eerste half

gaaf toch?’
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Filosoof en publicist Désanne van Brederode
kent veel vluchtelingen en hoort regelmatig
hoe zij zich verloren voelen in een nieuwe
werkomgeving. Oprechte interesse van
collega's doet wonderen, weet ze inmiddels.
Tekst Désanne van Brederode

Zie de
ander
Met enige regelmaat verschijnen er in de media verhalen over vluchtelin-

dering op. Het stemt ook tevreden, zelfs optimistisch, dat zulke zaken

gen die na een lange asielprocedure en een moeizaam integratieproces

in Nederland mogelijk zijn. Dat de vluchteling kansen aangreep is één

aan een nieuwe, succesvolle loopbaan in Nederland zijn begonnen. Het

ding – maar er waren ook goede begeleiding, misschien financiële on-

zijn geschiedenissen die diep respect afdwingen. Vanwege iemands uit-

dersteuning en mensen die in zijn of haar plannen durfden te geloven.

houdingsvermogen en veerkracht, maar ook om iemands inventiviteit.

Naast somber stemmende berichten over discriminatie, een oerwoud

De vluchteling heeft zich erbij moeten neerleggen dat hij of zij hier niet

aan regels waar nieuwkomers in verdwalen en een falend asielbeleid

aan de slag kan in het beroep dat in het land van herkomst werd beoefend

in het algemeen, geven deze verhalen lezers weer vertrouwen in eigen

of waarvoor hij is opgeleid, en vindt dan iets heel nieuws. De voormalige

land. Ik kan me voorstellen dat werkgevers zich hierdoor gestimuleerd

accountant opent hier een eigen restaurantje, de advocate begeleidt mi-

voelen zich meer te verdiepen in de mogelijkheden om vluchtelingen

grantenvrouwen bij hun emancipatie, de onderwijzer wordt eerst tolk/

aan te nemen. Goed voor de diversiteit. En bovendien weet je dat je ie-

vertaler en kan vervolgens parttime aan de slag als columnist bij een lo-

mand echt helpt om de vele verschrikkingen en zorgen achter zich te

kale krant. In het ideale geval heeft deze verrassende omwenteling ook

laten. Een win-winsituatie. Welbeschouwd gaat het hier om een vorm

gevolgen voor iemands privéleven: bijvoorbeeld voor diegene die vol-

van ethisch ondernemerschap. Maar zoals duurzaamheidsmaatre-

gens de mores van zijn thuisland verplicht was te trouwen en een gezin

gelen soms louter worden genomen bij wijze van windowdressing,

te stichten, en hier in Nederland de moed vond om uit de kast te komen.

zo kan ook het aannemen van vluchtelingen een middel zijn tot het

Niet alleen de hoofdpersonen in dit soort reportages roepen bewon-

verkrijgen of behouden van een sympathiek imago, in plaats van een
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doel op zich. Vluchteling-werknemers dienen dan als hartverwarmend

in de steek gelaten, ik heb hier een goede baan, perspectieven, veiligheid,

statement naar de buitenwereld: ‘Kijk, onze company gaat niet mee in de

vrijheid, en ik kan me onderdeel voelen van een democratie’) toenemen met

verharding en polarisatie in Nederland en wil, zeker jegens dappere men-

de jaren en wel op zo’n manier dat iemand ten slotte tot in zijn nachtelijke

sen met een zo tragische geschiedenis, inclusief zijn.’ Veel van mijn Syri-

droomleven in twee werelden leeft. Niet eens alleen wat landschap, klimaat,

sche vrienden voelen zulke onderliggende motieven na verloop van tijd

taal en cultuur betreft, maar ook in levenshouding. Een zwarte bladzijde

haarfijn aan. Niet eens per se in eigen dienstverband. Een reportage over

die leek omgeslagen, blijkt pas na vijftien, twintig jaar een heel boek te zijn.

een succesvolle landgenoot kan pijnlijk zijn als bijvoorbeeld blijkt dat

Daarover spreken wordt bemoeilijkt door simpele of/of-reacties: ‘Waarom

de journalist noch de werkgever zich hebben afgevraagd hoe het kan dat

ga je niet terug, dat kan toch weer?’ of: ‘Durf te genieten van wat je hier hebt

de zo ambitieuze, charmante Ali al zoveel Nederlandse kennissen heeft,

opgebouwd! Niet altijd die scrupules!’ Ook kan een uiting van de genoemde

zich wat neerbuigend over depressieve mede-vluchtelingen kan uitlaten

pijn worden opgevat als ondankbaarheid, en anders wordt iemand doorver-

en niet rept over zijn bezorgdheid om achterblijvers. Een check op Face-

wezen naar een therapeut.

book is soms voldoende: Ali mag dan in alle toonaarden zwijgen over de
oorlog, zijn familieleden en vrienden in het vaderland delen maar wat

Wees niet alleen de helper

graag filmpjes van de staatstelevisie, van feestjes met een portret van de

In alle gevallen wordt de verscheurdheid gezien als een toestand waar ie-

dictator op de achtergrond, van vakanties in een kustplaats die al decen-

mand snel van af moet. Terwijl het iemand mede maakt tot wie hij is, en

nia de uitvalsbasis is van het regime en waar de oorlog nooit heeft gewoed.

het behalve een wond ook een talent kan zijn waarvan je als buitenstaan-

Het valt een werkgever niet te verwijten dat hij een vluchteling heeft aange-

der kunt leren: veel vluchtelingen verstaan de kunst om vanuit meerdere

nomen die passief, of misschien wel actief, de wrede machthebber onder-

blikrichtingen en waardensystemen naar een kwestie te kijken. Daarnaast

steunde (uit angst of uit onwetendheid, dat is denkbaar). Maar het legt wel

beschikken ze niet zelden over een ruimer arsenaal aan eventuele benade-

een pijnlijke waarheid bloot: veel van degenen die ‘iets goeds voor vluch-

ringen en oplossingen. Ter illustratie: in Nederland vinden we het dus nor-

telingen willen doen’ verzuimen het om zich te verdiepen in de geschiede-

maal om iemand met psychische (trauma)klachten door te verwijzen naar

nis van iemands land van herkomst en weten soms nauwelijks wat er heeft

een psycholoog, terwijl dat voor mensen uit andere culturen taboe kan

plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Ze beseffen dus niet altijd hoe dit zijn

zijn: ze zijn immers niet ziek, en al helemaal niet gek. Maar het onmachtig

weerslag heeft op de vluchteling in kwestie.

wakker liggen om oorlogsgeweld in het thuisland kan ook worden verzacht
door gezamenlijk een hulpactie te starten, en op die praktische manier iets

Heimwee, rouw en schuld

te dóen, waardoor het piekeren tijdelijk wordt verzacht en de persoon in

Sinds maart 2012 ben ik betrokken bij het Syrische Comité in Nederland.

kwestie weer mag voelen dat hij of zij niet de enige is die zich de lotgeval-

Dat is destijds opgericht door Syrische politieke asielzoekers die al een

len diep aantrekt. Natuurlijk verschilt het per persoon of en hoe een vluch-

groot aantal jaren in Nederland woonden en werkten, met als doel de vreed-

teling dergelijke oplossingen vindt. Maar dat is nu precies wat het werken

zame revolutie te ondersteunen en Nederlanders uit de eerste hand te infor-

met vluchtelingen tot een wederzijds inspirerende en vruchtbare ervaring

meren. Met hen heb ik van zeer nabij de komst van vele Syriërs meegemaakt

maakt: jezelf als individu opstellen, en dus niet alleen als helper. En de an-

– vanaf ongeveer 2004 – en hun ontwikkelingen alhier gevolgd. Daarbij ken

der als individu zien, en dus niet alleen als begunstigde die jij wilt geven wat

ik ook de geschiedenissen van degenen die hier al voor 2000 kwamen, en

jij voor hem of haar zo belangrijk acht. Niet iedere vluchteling wil of kan

de verhalen van vluchteling-vrienden uit heel andere delen van de wereld.

vertellen over de verschrikkingen waarvan hij getuige is geweest en op af-

In alle gevallen kwamen deze mensen toevallig op mijn weg en ontstond er

stand soms nog is. Maar het geeft al een goede basis als Nederlanders rond-

dankzij gedeelde interesses al snel een sfeer van vriendschap. Maar hoe ver-

om hem niet alleen belangstelling hebben voor zijn hapjes, muziek, foto’s

schillend de achtergronden, overeenkomsten in hun verhalen zijn er ook.

en mooie herinneringen, maar ook weet hebben van de complexere context

Zo valt op dat zelfs instanties die op professionele basis met en voor vluch-

én van de recente gebeurtenissen in het land van herkomst. Waardoor ze

telingen werken, vaak weinig oog hebben voor het gegeven dat gevoelens

begrijpen dat iemand uit Idlib in deze tijden veel met zijn hart en gedachten

van heimwee, rouw, loyaliteit en schuld (‘Ik heb mijn familie en vrienden

bij de afgrijselijke bombardementen is.
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‘Vluchtelingen brengen hoop en
idealen met zich mee waar wij
nog maar moeilijk in geloven’

Menselijkheid en medemenselijkheid
De vluchteling als zielig slachtoffer behandelen is een reductie van zijn individualiteit, maar hem op het schild hijsen als overlevingsheld en toonbeeld
van snelle integratie is dat ook. Het is voor de vluchteling niet vol te houden
een rolmodel te zijn; een ‘terugval’ zal voor beide partijen een deceptie kunnen zijn. Bovendien heeft een dergelijke mentaliteit een weerslag op andere
vluchtelingen. Iemand kan dan alsnog verbitterd raken om Nederlanders die
met hem ditzelfde geduld niet hebben, of woedend worden op een gastland
waarin mensen aan de verschrikkingen elders voorbij leven, terwijl ze op 4

HIER KUN JE
OP LETTEN

mei wel geroerd de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken en

1.

kunnen realiseren dat iedere overlevende van een vlucht, een oorlog, een

2.
3.

4.
5.

6.
7.

In Nederland vinden we het normaal om iemand met
psychische (trauma-)klachten door te verwijzen naar een
psycholoog. Dat is voor mensen uit andere culturen soms
een taboe: ze zijn immers niet ziek en al helemaal niet gek.
Veel ex-vluchtelingen piekeren over en liggen wakker van
het oorlogsgeweld in hun thuisland. Daar kun je samen
iets op verzinnen: start een hulpactie om zo iets te dóen.
Niet iedere vluchteling wil of kan vertellen over de
verschrikkingen waarvan hij getuige is geweest. Het
helpt al als Nederlanders rondom hem niet alleen
belangstelling hebben voor de hapjes, de muziek en
mooie herinneringen.
Behandel een vluchtelig niet als slachtoffer; hijs hem
als overlevingsheld ook niet op het schild. Zie hem als
individu.
Werkgevers die hun team versterken met vluchtelingen,
zouden zich kunnen realiseren dat iedere overlevende
van een vlucht, oorlog of dictatuur ervaringen met zich
meedraagt. Die zijn zwaar maar óók leerzaam.
Die ervaringen integreren in het werk en in de omgang
met collega's, werkt voor een vluchteling vaak verrijkend.
Medewerkers met een vluchtelingenachtergrond brengen
menselijkheid én medemenselijkheid aan het licht. Ze
hebben oog voor waarden die niet maakbaar zijn en niet in
geld zijn uit te drukken. Dat is waardevol voor elk bedrijf.

zeggen: dat nooit weer.
Werkgevers die hun team graag versterken met vluchtelingen, zouden zich
dictatuur, ervaringen met zich meedraagt die zwaar zijn én leerzaam. Ook al
kan er tijd overheen gaan voordat dit blijkt. De doorwerking van die ervaringen integreren in het werk, in de omgang met collega’s, opdat een individu
niet enkel iets wordt gegund, maar hij of zij ook wordt gezien in zijn medegevoel, zorgen, vrees en diepe inzichten, maken het werken met vluchtelingen verrijkend. Zeker omdat voor hen veel niet vanzelfsprekend is: dat kan
in het begin misschien tot wederzijdse misverstanden leiden. Mijn ervaring
is dat dit in veilige sfeer je eigen dankbaarheid vergroot; dankbaarheid voor
zaken die je zelf alweer jaren zo gewoon vindt, dat je ze al niet meer opmerkt.
Vluchtelingen brengen menselijkheid én medemenselijkheid aan het licht
en hebben oog voor waarden die niet maakbaar zijn en niet in geld zijn uit
te drukken. Ze brengen hoop en idealen met zich mee waarin wij nog maar
moeilijk geloven – en waarin zij wel moeten blijven geloven, uit trouw aan
slachtoffers en achterblijvers, en omdat zijzelf ten slotte de vrijheid en kansen hebben gekregen. Daar deelgenoot van mogen worden, is een groot geschenk, dat je samen tot bloei kunt brengen.
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GELOOF IN JEZELF ‘Tot ik moest vluchten voor de burgeroorlog was ik acteur, iets

Parisa Akbarzadehpoladi | Janneke Aronson

wat ik al van kind af aan deed. Werk was mijn passie. In Nederland vond ik aanvankelijk geen

Salar Ashari | Autobahn

plek waar ik iets kon betekenen. Totdat ik mensen ontmoette die mij opnieuw lieten inzien

Peter Arno Broer | Aziz Kawak

dat ik talentvol ben. In mijn huidige werk kom ik vluchtelingen tegen die alles kwijtraakten

Goedele Monnens | Katja Poelwijk

en daarmee het geloof in zichzelf. Ik probeer hen te inspireren zoals anderen mij inspireer-

Corné van der Stelt

den.’ bright richards artistiek leider bij New Dutch Connections HET GEVOEL DAT
IK LEEF ‘Als ik werk, voel ik dat ik leef, dat ik waardevol ben. Het podium is een plek waar

Drukwerk & lithografie

ik kan zijn wie ik ben. In Egypte was ik verlegen, ik durfde niet te dansen, verborg mezelf.

Maarten de Graaf | Djeeks

Homoseksueel zijn is daar verboden. Hier kan ik me door mijn werk uiten.’ amr mohamed
elsheshawy acteur, voorstelling ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ EEN VOORBEELD
VOOR MIJN KIND ‘Mijn dochtertje kreeg op school de vraag wat ze later wilde wor-

papier: 90gr. terraprint glossy (eco label)
omslag: 170 grs Magno star (pefc)

den. Thuis zei ze: “Baba, wat doe jij voor werk? Ik wil later worden zoals als jij”. Dit motiveerde me om actief te blijven zoeken naar een baan. Zodat ik een voorbeeld kan zijn voor mijn
dochter.’ shadi haddad heeft een werkervaringsplek bij Arcadis Zelfvertrouwen

www.refugeetalenthub.com

‘Werk geeft mij zelfvertrouwen. Een gevoel dat ik nooit eerder had. Door te spelen en te

www.vluchtelingenwerk.nl

zingen in het theater kan ik mijn gevoelens uiten.’ heva osman acteur, voorstelling ‘Hoe ik
talent voor het leven kreeg’
98 | WERK

Voorwoord

WERK | 99

Behang

en nu aan
het WERK

100 | WERK

