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Wat doet UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf is een onderdeel van UWV. Ons doel is om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar 
werk. Dit doen we door werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Werkzoekenden en werkgevers 
vinden elkaar op de website werk.nl of via de WerkgeversServicepunten.

Missie van UWV WERKbedrijf
‘Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.’

Deze missie betekent:
• iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag;
• iedereen die kan werken bereikbaar maken voor werkgevers.

Doelstellingen van UWV WERKbedrijf
• Werkzoekenden ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
• Een schakel vormen tussen werkgevers, overheid en particuliere partijen. 

Dit doen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
• Uitvoeren van wettelijke taken.
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Geachte lezer,

‘De toekomst van vluchtelingen begint met werk.’
Voor u ligt het unieke exemplaar van de Collega! 
In dit blad vindt u portretten van vluchtelingen die 
úw collega hadden kunnen zijn. De Collega! gaat 
over de vluchteling, de nieuwe Nederlander, die 
een enorme drive heeft om een bijdrage te leveren 
aan de Nederlandse samenleving. Vele talentvolle 
vluchtelingen zijn op zoek naar een collega als u, 
die hen de gelegenheid biedt hun kennis en ervaring 
in te zetten en een toekomst in Nederland op te 
bouwen. De werkgevers die in dit blad aan het 
woord komen weten dat het de moeite waard is 
om te investeren in een vluchteling. Zij zien dat 
een collega-vluchteling een verrijking kan zijn in het bedrijf. Ook de Emplooi-adviseur kent 
de kwaliteiten van de vluchteling en weet als collega-ondernemer wat zij voor uw bedrijf 
kunnen betekenen. 

Het is voor vluchtelingen niet altijd gemakkelijk om toegang te krijgen tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Hierbij spelen de Nederlandse taal, de buitenlandse diploma’s en het ont-
breken van een netwerk een belangrijke rol. Maar ook de onbekendheid van de werkgever 
met deze potentiële werknemers belemmert hen bij het vinden van een passende baan. De 
werkgever herkent de diploma’s of werkervaring niet en érkent het daardoor ook niet. Hij 
heeft last van koudwatervrees door onbekendheid met de doelgroep. 
Een gemiste kans zullen werkgevers zeggen die een vluchteling een stageplaats bieden of in 
dienst hebben genomen, want vluchtelingen zijn zeer gemotiveerd en hebben een enorm 
doorzettingsvermogen. Het zijn loyale collega’s, ze zijn betrouwbaar en brengen diversiteit 
in het bedrijf. Dat ze daarbij in het begin soms extra begeleiding en ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van vaktaal of opleiding, is de investering dubbel en dwars waard. 
Lees het verhaal over het opleidingscentrum van het bedrijf Rollecate in Staphorst op 
pagina 18 en laat u inspireren!

Mijn hoop is dat u nadat u kennis hebt gemaakt met deze bijzondere doelgroep zich open-
stelt voor deze potentiële collega’s. VluchtelingenWerk-Emplooi en het UAF staan klaar om 
samen met u te kijken welke vluchteling het beste met uw bedrijf matcht. De Koninklijke 
Metaalunie en de uitzendbranche gingen u voor.

Jan van Zijl 
Voorzitter bestuur VluchtelingenWerk Nederland

•••••

VOORWOORD

foto: Friso Keuris
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Een hand heeft 
     vijf vingers 

Ahadeli Sharif Abuukar heet eigenlijk Ahdal, maar de IND-
ambtenaar schreef Ahadeli op en nu leeft hij in Nederland 
met deze naam. Ahdal is in 1984 in Somalië geboren 
en ruim vier jaar geleden als vluchteling naar Nederland 
gekomen. In het asielzoekerscentrum (AZC) was Ahdal al 
actief met inburgeren. Toen hij na anderhalf jaar zijn 
verblijfsvergunning kreeg, mocht zijn vrouw naar Neder-
land komen. Ze hebben nu een prachtig zoontje. Ahdal 
volgt het tweede jaar van het BBL-traject: beroepsbegelei-
dend leren. Vier dagen per week werkt hij met veel plezier 
bij Smit Transformatoren in Nijmegen. Eén dag per week 
gaat hij naar school.

Opeens kreeg ik alles
Ahdal is een open en serieuze jongeman. Hij vertelt: ‘Na 
mijn inburgeringscursus vroeg ik een opleiding aan de 
gemeente Nijmegen. Ik heb iets met techniek gevraagd 
want ik houd van handwerk. De gemeente zei gewoon nee 

tegen mij. Dit komt ook omdat ik een Somaliër ben. Bij 
Somaliërs denken mensen dat ze niks willen doen, dat ze 
lui zijn. Dit klopt soms, maar niet bij mij. Een hand heeft 
vijf vingers en deze vingers zijn allemaal verschillend, 
zo is het bij ons Somaliërs ook. Ik probeerde hen steeds 
opnieuw te overtuigen: dat ik wel wilde en dat ik het wel 
kon. Ik had al zo mijn best gedaan: in weer en wind fietsen 
naar school en heel hard werken. Plotseling was daar die 
aardige en goede vrouw. Iemand is voor mij opgestaan. 
Zij heeft werk en een opleiding voor mij gevonden. En ik 
mocht extra taalles volgen. Opeens kreeg ik alles! Als ik 
mijn diploma krijg ga ik eerst naar haar toe.’

Het is een grote kans voor mij
Toen Ahdal voor het eerst bij Smit Transformatoren 
binnenkwam, dacht hij: ‘Wauw, wat is dit, deze machines 
zijn veel te groot voor mij. Nu ik hier langer ben en alles 
een beetje ga begrijpen vind ik het heel mooi. 

•••••

PORTRET
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De praktijkleermeester en de afdelingschefs zijn ook 
positief over mij.´ Op de vraag waarom iedereen positief 
is zegt Ahdal: ‘Ik doe het goed: ik ben op tijd, ik werk 
netjes, ik leer snel en ik doe wat ik moet doen.’ Over het 
bedrijf zegt hij verder: ‘Alle collega’s zijn aardig hier, ik 
heb altijd zin om met hen te werken. Ik merk het ook als 
ik op vrijdag op school ben, dat ik echt geluk heb dat ik 
bij Smit werk. Wij worden hier goed opgeleid en begeleid. 
Medestudenten die in andere bedrijven werken hebben het 
moeilijker. Ik heb een geweldige praktijkleermeester. Hij 
vecht voor ons, als er iets aan de hand is gaat hij voor ons 
staan. Hij helpt ook als het niet over het werk gaat. Ik wil 
op iedere afdeling  veel leren, het is een grote kans voor mij. 
Later, als ik alles heb geleerd en genoeg ervaring heb, wil ik 
graag bij de afdeling eindmontage werken: travo’s aansluiten 
in Amerika, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland. Dat lijkt mij 
het mooiste: je bent dan een paar weken of maanden weg 
en je ziet het resultaat. Misschien kan ik naar Dubai, daar 
kan ik mijn moedertaal Arabisch gebruiken.’

VluchtelingenWerk geeft steun en hulp
‘Van VluchtelingenWerk heb ik ook veel steun en hulp 
gekregen’, zegt Ahdal. ‘Eerst in het AZC en later werd ik 
begeleid door VluchtelingenWerk in de stad. In het AZC 
ging VluchtelingenWerk over binnen en in de stad over 
buiten. In het AZC krijg je informatie, maak je een beetje 
kennis met de omgeving en krijg je activiteiten aange-
boden. In de stad ben ik goed geholpen door Willem, hij 
heeft veel voor mij gedaan. Ik heb gemerkt dat als je het 
zelf goed doet, mensen je ook gaan helpen. In 2009 heb ik 
mezelf aangeboden als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. 
Ik werk nu samen met anderen in het project ‘Werkplek’. 
We geven voorlichting over vluchtelingen op scholen en 
andere plaatsen. Op dit moment coördineer ik de voorlich-
tingstrajecten. Iedere vrijdag vergaderen we hierover. Het is 
belangrijk dat we met elkaar praten en niet over elkaar.’
 
Communicatie is heel belangrijk!
Sinds anderhalf jaar is Jan Sijnen praktijkleermeester bij 
Smit Transformatoren in Nijmegen. Als allround hoofd-
monteur werkte hij vele jaren voor Smit in de buitendienst. 
Overal in de wereld was hij medeverantwoordelijk voor 
het plaatsen van de transformatoren. Jan zegt:’Ik werk 
ruim dertig jaar met veel plezier in dit bedrijf. Daarnaast 
ben ik het grootste deel van mijn leven betrokken bij 

Scouting Nederland, eerst als leider en nu bestuurlijk.’ 
Jan combineert als praktijkleermeester al zijn kennis en 
ervaring. Enthousiast zegt hij: ‘Eigenlijk heb ik bij Smit nu 
mijn eigen scoutinggroep in de techniek. Mensen leren hier 
het vak, ze leren niet alleen wat ze moeten doen, maar 
vooral ook waarom. Communicatie is in ons werk heel 
belangrijk!’

Gouden handjes 
‘Ahdal valt hier positief op’, vertelt Jan Sijnen. ‘Het is een 
prima jongeman. Wat je bij Smit kunt doen, kan je nergens 
anders leren’, zegt Jan. ‘Ieder jaar leiden we daarom zes 
nieuwe mensen op. Via Werk en Vakmanschap in Nijme-
gen komen de kandidaten binnen. Op dit moment begeleid 
ik veertien medewerkers. Iedereen die gemotiveerd is en in 
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een technische omgeving wil werken kan bij Smit passen, 
we zoeken mensen met gouden handjes. Bij ons worden 
enorm grote producten gemaakt: adapters van elektrici-
teitscentrales. Smit hoort bij de grootste van de wereld 
op hun vakgebied. We hebben nu een Duitse directie en 
maken transformatoren voor Zwitserland en Amerika en 
vele andere landen.’ 

Kansen voor de toekomst
De nieuwe medewerkers krijgen vanaf de start bij Smit 
Transformatoren een basisinkomen. Ze volgen extern de 
opleiding Servicemonteur. ‘Een echt passende opleiding 
is er niet’, vertelt Jan, ‘maar deze richting komt er het 
dichtste bij.’ Het meeste leren de leerlingen in het bedrijf, 
ze gaan iedere zeven weken naar een andere afdeling. Ze 
leren alle werkzaamheden kennen en de afdelingsleiders 
zien hen functioneren. Daarna kiezen ze een specialisatie. 
‘Ahdal valt bij de afdelingsleiders nu al op’, zegt Jan. 
’Iedereen reageert enthousiast op hem. Als de economi-
sche situatie het toelaat, is er vast een toekomst voor 
hem bij Smit.’ Ahdal heeft potentie volgens Jan, maar de 

Nederlandse taal blijkt een hele klus. Zo moet hij in het 
bezit komen van het certificaat VCA (in verband met de 
veiligheid op het werk) en dit vereist niet alleen vakkennis 
maar ook een degelijke kennis van het Nederlands. Ahdal 
werkt er hard voor. Jan zegt zachtjes: ‘Er is zelfs een 
afdelingsleider die tegen mij heeft gezegd dat als het Ahdal 
niet lukt om zijn diploma te halen, hij hem toch graag wil 
hebben!’

‘De toekomst van vluchtelingen 
in Nederland begint met werk. 

Emplooi adviseert en bemiddelt, 
want niets werkt beter dan een 
baan!’ Neelie Kroes, voormalig 

minister en eurocommissaris
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Hoe zou de geboren en getogen Nederlander het doen in 
den vreemde? Zou hij in staat zijn een baan te vinden? 
Laten we eerlijk zijn, vreemde gewoonten heeft hij wel. 
Rauwe vis eten, een hele dag de verjaardag van de 
majesteit vieren op een moment dat ze niet jarig is, 
kinderen voorliegen over een pakweg zevenhonderd jaar 
oude Spaanse bisschop die door schoorstenen kruipt en 
met paard en al over daken snelt, en dan al die religieuze 
feestdagen: eerste en tweede Kerstdag, Hemelvaartsdag, 
eerste en tweede Paasdag.  Daar zal men misschien in den 
vreemde wel doorheen kijken. Want we zijn ook wel een 
ondernemend volkje. Overal slaan we een slaatje uit. En 
prima opgeleid natuurlijk. We komen zeker aan de slag in 
den vreemde. Denken we.

Maar we gaan natuurlijk niet weg. De eigen economie 
heeft ons hard nodig. Nu en in de toekomst. Iedere 
prognose komt tot de zelfde conclusie: door het vertrek 
van de baby boomers die dankzij de uitvinding van de pil 
maar weinig kinderen hebben nagelaten, komen we veel mensen te kort. Alleen al in de zorg gaat het om honderd-
duizenden vacatures die zonder desperate zoekacties onvervuld blijven. Over tien jaar is de keuze wat de zorg 
betreft simpel; of je ligt in het bed of je staat ernaast. Dan nog al die vacatures in de techniek, dienstverlening en 
logistiek. We hebben iedereen nodig en zelfs veel meer dan dat. Mits goed opgeleid natuurlijk. Dat wel!
Dat is mooi nieuws voor dat handjevol vluchtelingen – schattingen lopen uiteen van 70.000 tot 250.000 – in ons 
land. Vaak hoog opgeleid en zeer gemotiveerd om hier een nieuw bestaan op te bouwen. En dan ook nog onderne-
mend. Toegegeven, de taalbeheersing kan wel eens wat minder zijn. Daar kampen wel meer mensen mee overigens 
in dit land dat 1,5 miljoen bijna analfabeten kent. Daar is wat aan te doen: cursussen genoeg. En de wil is er.
Maar de praktijk is anders: deze vermeende goudhaantjes komen niet aan de bak. Hoe dat komt? Te onzichtbaar? 
Te ambitieus? Of gewoon te vreemd? Hoe dan ook, wat een gemiste kansen voor al die werkgevers die maar geen 
personeel kunnen krijgen. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Als we nu eens wat oud instrumentarium uit de 
kast halen? Ik bedoel het volgende: we beginnen te erkennen dat het toch wel jammer en vreemd is dat er zoveel 
vluchtelingen aan de kant staan. En dat deze groep toch wel specifieke kenmerken heeft: ondernemend, hoog 
opgeleid en toch werkloos. Dan halen we voor deze ene keer het doelgroepenbeleid van stal. Dat betekent zoveel als 
specifieke maatregelen voor specifieke situaties. Veel hoeft dat niet te kosten. En het is altijd goedkoper dan het bin-
nenhalen van zogenoemde kenniswerkers. Dat is dan niet nodig. Ze zijn er namelijk al: we noemen ze vluchtelingen.

Hans Kamps
Voorzitter ABU en Kroonlid van de SER

•••••

COLUMN

Kenniswerkers 
gevraagd

foto: Christiaan Krouwels
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Dikran Balian Georg, roepnaam Diko, is een 35-jarige 

Armeense goudsmid uit Irak. Diko volgt één dag per week 

het eerste jaar van de MBO-opleiding Tandtechniek in 

Utrecht en loopt daarnaast vier dagen stage bij Van Dijk 

Tandtechnisch Laboratorium in Groningen. Samen met 

zijn moeder woont hij in een mooie flat in Groningen.

•••••

PORTRET
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Met zijn koffertje vol studieboeken en instrumenten loopt 
Diko door het smetteloze roodwitte opleidingscentrum 
Dutch HealthTec Academy in Utrecht. Een vrolijke, 
optimistische man die na twee jaar taalcursus goed 
Nederlands spreekt. ‘Natuurlijk wilde ik graag weer goud-
smid zijn, maar in Nederland is die kans klein. In Irak zijn 
veel mensen goudsmid, vooral Armeniërs, want Armeniërs 

Ik ben 
  Griekenland niet!
houden van ambachtelijk werk. Een goede vriend van mij 
uit Irak is tandarts in Groningen. Hij dacht dat het beroep 
tandtechnicus bij mij zou passen’, zegt Diko. ‘Ik had nog 
nooit van het beroep gehoord, maar nu weet ik dat het 
klopt!’

Als een vader 
‘Hij is als een vader voor mij, echt waar.’ Diko praat 
enthousiast over zijn werkgever Gerrit van Dijk. ‘Hij is één 
van de besten in zijn vakgebied. Ik ben blij dat ik bij hem 
stage mag lopen. Gerrit leert mij de belangrijke dingen van 
het vak. Omdat ik in Irak zestien jaar goudsmid was, heb 
ik ervaring in het technische ambachtelijke werk. Gerrit 
ziet dit.’ Diko hoopt dat hij ooit een contract krijgt bij Van 
Dijk, maar voorlopig is hij tevreden. Hij zegt: ‘De Sociale 
Dienst wilde dat ik ging werken, maar ik wil ook een vak 
leren! Ik heb de Sociale Dienst gezegd dat het de moeite 
waard is om in mij te investeren, dat ik weet wat investe-
ren is en dat dit zich later zal terugbetalen. Ik zei:”Ik ben 
Griekenland niet!”Hier had mijn accountmanager geen 
antwoord op. Het bedrijf betaalt nu mijn studiekosten en 
de Sociale Dienst mijn uitkering. Dat is geweldig.’

Inburgering 
Diko denkt met plezier terug aan de inburgeringscursus. 
Hier had hij onder andere les van Mamadou Congo, 
coördinator en trainer arbeidsparticipatie bij Vluchtelin-
genWerk Noord-Nederland. 

Diko zegt hierover: ‘Ik heb veel te danken aan mijn docent 
arbeidstraining en beroepenoriëntatie, Mamadou Congo. 
Hij heeft het prachtig met ons gedaan. We leerden een 
curriculum vitae maken, brieven schrijven, sollicitatiege-
sprekken voeren en nog veel meer. Over bedrijfscultuur, 
contracten, rechten en plichten. Alles over het werken in 
Nederland heb ik van Mamadou geleerd, van a tot z. Hij 

vertelde ook dat we twee dagen per week stage mochten 
lopen. Ik heb toen vier tandtechnische laboratoria 
gevraagd. De eerste drie zeiden nee, de vierde was Gerrit 
van Dijk.’ Naast zijn studie en zijn stage gaat Diko nu 
nog twee avonden per week naar een taalcursus. ‘Mijn 
taalniveau moet nog meer omhoog’, zegt hij. ‘En ik ben 
bezig de vaktaal te leren. Dat is totaal iets anders dan de 
Nederlandse taal die ik ken. Ik heb gelukkig een tandheel-
kundig woordenboek. Dat komt goed.’

Wachten 
‘Soms is het donker: als ik moe ben, als het niet goed lukt 
met de taal, maar vooral door het wachten. De woorden 
”wacht maar even” heb ik zo vaak gehoord, zegt Diko. 
‘Maar ik had geen tijd om te wachten. Nu heb ik veel te 
doen. Ik zou meer willen doen, maar ben Superman niet.’ 
De moeder van Diko blijft vooral thuis, ze spreekt de taal 
niet en heeft weinig contacten. Zijn vriendin, zijn grote 
liefde, woont in Armenië. Twee keer per jaar zien ze elkaar. 
‘Ik hoop dat we gauw samen kunnen wonen’, zegt Diko. 
‘Ik heb dan een vaste baan nodig en een goed inkomen. En 
natuurlijk woon ik dan het liefst in een eigen huis!’
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VluchtelingenWerk en 
Emplooi maken het verschil

Een vluchteling kwam op maandagmorgen voor een 
intakegesprek bij zijn Emplooi adviseur. De dag er 
na kon hij beginnen op zijn werkervaringsplek op 
de boerderij. En dit was precies wat hij graag wilde. 
Dankzij de goede contacten van Emplooi-adviseur 
Harm Verhoek bij de Landbouwhogeschool in 
Dronten was de match snel gemaakt. 
Zie de vluchtelingen die bij Rollecate een leer-
werktraject volgen met aanvullende taallessen door 
vrijwilligers. En hoe je om een goudsmid uit Irak te 
bemiddelen andere wegen moet zoeken dan bij een 
technisch geschoolde Somaliër. Niet alleen iemands 
vakgebied is van groot belang, vluchtelingen hebben 
vaak veel meegemaakt: oorlogstrauma’s, gevangen-
schap, een lange onzekere vluchtperiode. Daarbij 
hebben ze in Nederland lange tijd gedwongen niets 
kunnen doen in de asielfase. De rol van Emplooi-
adviseur is daarom elke keer verschillend: oriënteren, 
luisteren, informeren, stimuleren, onderzoeken, 
contacten leggen met werkgevers, organiseren en zo 
verder.

Henk Nijhuis, VluchtelingenWerk-Emplooi

Waarin zit nu precies het verschil met reguliere organisaties die vluchtelingen proberen te reïntegreren? 

Gekend worden
Veel vluchtelingen vinden dat ze niet of te weinig gekend 
worden in hun specifieke achtergrond. Dat hóeft geen 
factor te zijn in de begeleiding naar werk, maar een sub-
stantiële groep vluchtelingen voelt zich thuis bij personen 
die er van weten, het kunnen plaatsen en de subtiliteiten 
onderkennen wanneer het wel een rol speelt. 

Van Schiphol tot Emplooi
Er is sprake van veel persoonlijke en maatschappelijke 
breuken in het bestaan van een vluchteling: tussen het 
leven in het land van herkomst en de vlucht, tussen vlucht 
en asielprocedure, tussen toelating en integratie. Vluch-
telingenWerk kan begeleiding bieden vanaf het moment 
van aankomst tot aan het vinden van werk: Van Schiphol 
tot Emplooi. Dat geeft naast rust en zekerheid een grotere 
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kans op een aaneengesloten traject. De wachttijden tussen 
de diverse delen van een traject (opvang – inburgering – 
scholing- werk zoeken) zijn vaak onrustbarend lang en er 
moet worden toegekeken op het vermijden van nodeloos 
wachten. Er is al veel tijd verloren gegaan!

Persoonlijk betrokken
De begeleiding door vrijwilligers is van een andere orde 
dan door beroepskrachten. Daar waar van de  laatsten 
meer kennis, methode en overzicht mag worden verwacht, 
weegt de persoonlijke betrokkenheid, de motivatie, de 
tijdsinvestering en de directe persoonlijke aandacht van de 
vrijwilliger er vaak tegenop. De combinatie van beroeps-
kracht en vrijwilliger kan natuurlijk ook goed werken en zij 
kunnen elkaars handelen versterken. Maar het is al vaak 
gebleken dat bij lange, ingewikkelde trajecten de adem 
van de vrijwilliger langer is dan de (vaak noodgedwongen) 
beperkingen in tijd en geld waaraan de beroepskracht 
onderhevig is. 

Drijfveer
In welke mate speelt het mensenrechtenaspect een rol? 
Voor veel vrijwilligers is dit de elementaire drijfveer als zij 
zich engageren en het houdt hen overeind bij tegenslag. 
Het is  de doorslaggevende schakel tussen vluchteling 
enerzijds en VluchtelingenWerker en Emplooi-adviseur 
anderzijds.  

Succesfactor
Als de vluchteling in zijn integratie barrières ondervindt 
die van doen hebben met zijn achtergrond moet een 
organisatie die er mee om kan gaan worden ingeschakeld. 
De ervaring bij VluchtelingenWerk-Emplooi is voor een 
groot deel gebaseerd op situaties waarin dat niet gebeurde 
maar waarin we uiteindelijk toch de succesfactor werden.

Veel vluchtelingen hebben (verborgen) talenten 
en zij hebben recht op een organisatie die er mee 
om weet te gaan!
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Stralend zit Samargul Wali Kazemi achter haar bureau bij 

Knüwer Bouwadvies in Haarlem. Gemakshalve wordt ze Samar 

genoemd. Ze heeft eindelijk haar ideale werkplek gevonden. 

De weg ernaartoe was lang, complex en zwaar. Samar is zestien 

jaar geleden met haar man en drie kinderen uit Afghanistan 

gevlucht. In Nederland is ze gescheiden van haar man. Het 

Noord-Hollandse Middenmeer is haar nieuwe thuis geworden. 

Ik ben hier  
   zeer gelukkig

•••••

PORTRET
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Het gezin Wali Kazemi kreeg na een paar maanden verblijf 
in Nederland een verblijfsvergunning. Sindsdien woont 
Samar in Middenmeer. ‘Ik voel me hartstikke thuis daar’, 
zegt ze. ‘We zijn goed en warm ontvangen. In het begin 
was het leven hier moeilijk: geen familie om ons heen, we 
hadden alles verloren en kenden niemand. En we moesten 
onze weg in twee verschillende culturen vinden. Ik vond 
daarbij de toekomst van mijn kinderen erg belangrijk.’ 

Oma
Goed onderwijs en zo goed mogelijk integreren, dat was 
het doel van Samar. Ze vertelt verder: ‘Mede dankzij de 
school van mijn kinderen ontmoette ik veel aardige men-
sen en gelukkig maak ik gemakkelijk contact. Mijn dochter 
kreeg een periode hulp bij het lezen van een zogenaamde 
leesmoeder. Ze noemde deze mevrouw al heel snel oma. 
Ze wilde in Nederland graag een oma hebben. We hebben 
nog steeds contact met haar en noemen haar nu allemaal 
oma.’

De kinderen zijn mijn leven
Samar is enorm trots op haar kinderen en vertelt graag 
over hen. Over haar zoon Kushan die Geneeskunde 
studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
momenteel in het tweede jaar van zijn coschappen zit. 
Over zoon Rezwan die na een aantal maanden studie er 
voor koos om te werken en sinds kort een vaste baan heeft 
en over haar dochter Behestha die derdejaars student 
Geneeskunde is aan dezelfde universiteit als haar broer. 
Broer en zus willen allebei graag cardioloog worden. ‘De 
kinderen zijn mijn leven’, zegt Samar. 

Uiteindelijk weer Bouwkunde
Samar hoopte voor zichzelf op een kans om de studie 
Bouwkunde, die ze jaren geleden in Tadzjikistan had 
gevolgd, op te pakken. ‘Helaas kreeg ik hiervoor van de 
gemeente geen toestemming’, zegt ze. ‘Omdat mijn man 
al scholing kreeg. Later mocht ik alleen een korte opleiding 
volgen. Ik had deze periode contact met een reïntegratie-
bureau en met VluchtelingenWerk. Ik ben ook zelf nog 
korte tijd vrijwilligster bij VluchtelingenWerk geweest. 
Tijdens de periode van scholing en werk werd ik onder-
steund door de heer Abspoel. Hij is Emplooi-adviseur. Hij 
heeft mij geholpen en veel voor mij geregeld.’ De afgelopen 
jaren heeft Samar de opleiding Apothekersassistente, 
Drogisterijmedewerkster en Voedingsdeskundige gevolgd. 
Ze heeft het certificaat om in de drogisterij te werken 
behaald, maar vond geen drogist die haar de gelegenheid 
gaf haar functie uit te oefenen. De adviseur van Emplooi 
heeft deze periode bemiddeld voor stage en haar geholpen 
met solliciteren. Na diverse stages en vele sollicitaties 
moest Samar concluderen dat het verloren studiejaren zijn 
geweest. Daarbij mistte ze haar oorspronkelijke vakgebied. 
Door een vriendin kwam ze in contact met Gert-Jan 
Knüwer, directeur van Knüwer Bouwadvies. Samar: ‘Hij 
geeft mij de kans om mijn kennis op te frissen. Het is een 
geweldige man.’ Aan het Horizon College in Hoorn ging 
Samar computercursussen volgen en een cursus AutoCAD/
technisch tekenen. Dankzij de goede begeleiding op school 
en haar enorme inzet kreeg ze als eindcijfer een 9,5. Haar 
Emplooi-adviseur is de hele route betrokken gebleven. ‘Hij 
heeft altijd zijn best gedaan’, vertelt ze. ‘Hij is ook nu de 
adviseur bij mijn stage en werk.’
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Onderwijs, stage en werk
Bij Knüwer Bouwadvies werken vijf vriendelijke mensen. 
Sinds oktober 2011 heeft Samar hier een contract voor 
één dag per week, de andere dagen loopt ze stage en krijgt 
ze les van eigenaar Gert-Jan Knüwer. Het is de intentie 
dat Samar langzaam maar zeker voor meerdere dagen per 
week in loondienst gaat werken. ‘Nu ben ik zeer gelukkig 
in mijn werk’, zegt Samar. ‘In de afgelopen zestien jaar heb 
ik veel ervaring opgedaan met gemeente, wetten, werk en 
mensen. Ik ben blij dat ik eindelijk de kans krijg om me in 
mijn eigen studierichting verder te ontwikkelen en er in te 
werken.’

Dunwandig staal
Knüwer Bouwadvies is het bedrijf van Gert-Jan Knüwer en 
gevestigd in Haarlem. Het is een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het maken van berekeningen en de daarbij behorende 
tekeningen voor het gebruik van dunwandig staal voor 
dakplaten, binnendozen en gevelconstructies. Het dak 

van de Amsterdamse Arena is ermee gebouwd. Het bedrijf 
bestaat twaalf jaar en net als bij veel bedrijven is ook Gert-
Jan Knüwer thuis begonnen, in de fietsenberging.  

Investeren
‘Ik investeer veel in Samar’, vertelt Gert-Jan. ‘Ik geef haar 
een werkplek en ik ben haar docent. Met behulp van de 
boeken van de Technische Hogeschool onderwijs ik haar 
in de avonduren, onder andere in de mechanica. Samar is 
erg gemotiveerd en ik zie haar vorderingen, dat stimuleert 
mij. Wat me af en toe tegenstaat is dat ik door de Sociale 
Dienst enigszins onder druk word gezet om Samar zo snel 
mogelijk uit de uitkering te halen. Dat werkt onprettig voor 
mij. We investeren met elkaar: Samar, VluchtelingenWerk-
Emplooi, de gemeente en ik. Samen geven we Samar de 
kans om haar talent in te zetten voor de Nederlandse 
samenleving.’

Gert-Jan Knüwer (tweede persoon van links)
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We doen er goed
aan dit te doen 

Vluchtelingen volgen een leer- werkopleiding bij Rollecate in Staphorst

Venster jezelf naar een glansrijke toekomst! 
V.l.n.r. Margreet Tijms, hoofd opleidingscentrum Rollecate, Samer Odesho, leerling bedrijfsschool, Katrinus Schonewille, manager arbeidsparti-

cipatie VluchtelingenWerk-Emplooi Overijssel, Urbain Attiogbe Kluhon, leerling bedrijfsschool en Marinus Zantingh, coördinator bedrijfsschool

•••••

REPORTAGE
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Rollecate is een internationaal toonaangevend bedrijf in metaal- en 

kunststoframen, deuren en gevels waar  700 mensen werken. Samen met 

het Deltion College heeft Rollecate een interne bedrijfsschool ontwikkeld, 

waar Marinus Zantingh vanaf de start in 1991 de coördinator van is. Mede 

dankzij de inzet van VluchtelingenWerk-Emplooi Overijssel nemen ook 

vluchtelingen succesvol deel aan dit speciale traject. 

Marinus Zantingh is na de ambachts-
school bij Rollecate in dienst gekomen 
en heeft zich daarna gekwalificeerd 
voor constructiebankwerker en 
praktijkleermeester. 

Ik zeg nooit nee
Marinus vertelt: ‘Ik werkte jaren op 
de staalafdeling en in de buitendienst. 
Toen vroeg de directie of ik een 
bedrijfsschool wilde starten en dat 
deed ik, want ik zeg nooit nee. 
We hebben nu een erkende tweejarige 
MBO-opleiding niveau 2 met specia-
lisaties zoals bankwerker aluminium 

ramen, stalen ramen, plaat- en 
constructiewerker en installatietech-
niek. We startten met vijf leerlingen, 
nu zijn er vijftig. Twaalf van hen zijn 
nieuwe Nederlanders uit landen als 

Togo, Irak, Afghanistan, Somalië en 
Azerbeidzjan. Bij Rollecate werken ook 
vluchtelingen. Zo werkt iemand uit 
Afrika al jaren naar volle tevredenheid 
bij databeheer.’
 

Gereedschapskist
Marinus vertelt enthousiast verder: 
‘Een aantal jaren geleden hebben we 
zes doven opgeleid. Dit was een mooi 
en geslaagd project.’ Toen dit Katrinus 
Schonewille van VluchtelingenWerk-
Emplooi Overijssel ter ore kwam zei 
hij tegen mij: “Als jullie doven kunnen 
opleiden, kunnen jullie ook vluchtelin-
gen een leerwerktraject aanbieden.” 
Het klikte en ‘zoals ik al zei’, zegt Ma-
rinus: ‘Ik zeg nooit nee. We zijn gestart 
met een kleine groep prima gemotiveerde 
mensen, maar ze hadden een enorm 
tekort aan taal. Ze wisten wat er in een 
gereedschapskist zat, wat ze er mee 
moesten doen, maar kenden de namen 
van het gereedschap niet. Bij het begin 
van de opleiding gaan ze direct stage 
lopen en ik moest ze weg kunnen zetten! 
Eén ding wist ik zeker, deze mensen 

moeten een job! Je kunt ze niet aan de 
kant laten staan, niet alleen voor henzelf. 
Het kost de samenleving veel geld. Samen 
met VluchtelingenWerk-Emplooi zijn we 
daarom een voortraject gestart.’ 

‘Ik roep hierbij bedrijven op om open te 
staan voor nieuwe Nederlanders.’
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Geen namen noemen
Bedrijven in de regio blijken niet echt 
open te staan voor vluchtelingen. ‘Ik 
noem daarom niet meteen namen, 
als ik eerst maar ergens binnen ben.’ 
Marinus vertelt: ‘Ik vroeg onlangs aan 
een werkgever naar een stageplaats. 
Hij vroeg of de kandidaat wel uit 
Staphorst kwam, want anderen willen 
volgens hem niet werken.’ 

Stinkende best
‘Velen doen de subsidiekraan dicht, dit 
is schrijnend’, zegt Marinus. Rollecate 

investeert graag in dit programma, 
maar heeft ook externe financiering 
nodig. Gelukkig steunt de branche 
ons, maar de subsidiekraan van de 
overheid moet open in plaats van 
dicht. De directeur-generaal van het 
ministerie van OCW en Jan Kamminga 
van FME-CWM waren hier. Ze spraken 
hun waardering uit maar we krijgen 
niets. Wij doen onze stinkende best 
en dat willen we blijven doen. Ik denk 
nog vaak aan Babukar. Toen hij zijn 
diploma kreeg, stond hij te dansen in 
de zaal. Het was het eerste diploma in 

zijn leven. We doen er goed aan dit te 
doen.’ 

Makkelijk met werk, 
moeilijk met taal

Eén van de twaalf vluchtelingdeelne-
mers aan het opleidingsprogramma 
van Rollecate is Samer Odesho. 
Samer is 38 jaar en afkomstig 
uit Bagdad. In Irak heeft hij een 
driejarige technische cursus gevolgd. 
Samer woont sinds 2006 in Neder-
land en eind 2007 kreeg hij zijn 
verblijfsvergunning. Toen mochten 
ook zijn vrouw en twee dochters bij 
hem komen wonen.

VluchtelingenWerk-Emplooi
Dankzij de bemiddeling van Vluchte-
lingenWerk-Emplooi is Samer in 2010 
gemotiveerd met de opleiding gestart. 
Hij heeft het taaltraject succesvol 
doorlopen en volgt sinds september 
niveau I van de opleiding bij Rollecate. 
Hij vertelt: ‘Ik hou van technisch werk, 
al van kinds af aan was ik bezig met 
techniek. Mijn vader was in zijn vrije 
tijd automonteur, dus ik ben ermee 
opgegroeid.’ 

Prachtig!
‘Het is hier goed’, zegt Samer. ‘Ik heb 
leuke collega’s, iedereen heeft respect 
voor ons, prachtig! Ik leer veel zoals 
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heel precies meten, vijlen, gaten ma-
ken. Als iets niet direct lukt, herhaal 
ik het werk net zo vaak tot ik het 
goed kan.’ De taal is voor Samer het 
grote probleem: ‘De taal op het werk 
is anders dan de taal die ik gebruik als 
ik met de buren praat. Ik wil mijn taal 
verbeteren: meer grammatica kennen 
en goede zinnen maken. Vooral bij 
het uitleggen hoe nieuwe apparaten 
werken is het lastig als ik niet alles 
begrijp. Ik vind het makkelijk met werk 
en moeilijk met taal.’

Ik wil werken
Samer zegt vol overtuiging: ‘Na de 
asielprocedure, een uitkering en de 
inburgeringscursus wil ik iets terug-
doen. Ik wil iedereen bedanken voor 
de moeite die voor mij gedaan is. Ik 
wil Nederlander worden en een goede 
man zijn.’ Samer heeft ambitie. Hij 
zegt: ’Ik ga nog veel leren, een goede 
ingenieur worden, dan leidinggeven en 
misschien wel ondernemer worden. ‘Ik 
vond het erg toen ik mijn buren iedere 
dag naar het werk zag gaan en ik de 
hele dag thuis moest blijven. Ik wil 
werken!’

Ik moet nu nog een 
assistent zijn

In zijn nieuwe appartement in 
Apeldoorn gaat bij Urbain Attiogbe 
Kluhon iedere morgen om vijf uur de 

wekker. Even na half zes vertrekt hij 
om in Dalfsen een studiegenoot op te 
halen en om op tijd te zijn voor zijn 
werkdag bij Rollecate in Staphorst. 
Urbain is bijna 34 jaar en afkomstig 
uit Togo. Hij is blij met zijn baan. 

VluchtelingenWerk motiveert
‘Zonder Karin van VluchtelingenWerk 
Deventer was ik nu niet bij Rollecate’, 
vertelt Urbain. Hij woont nu elf jaar in 
Nederland en heeft vele jaren moeten 
wachten op zijn verblijfsvergunning. 
‘Bij VluchtelingenWerk heb ik na mijn 
inburgering extra taallessen en een 
sollicitatietraining gevolgd. Karin wees 
me op het traject bij Rollecate’, zegt 
hij. ‘Ik werd vorig jaar afgewezen en 
zij heeft mij gemotiveerd het dit jaar 
nog een keer te proberen. Nu is het 
gelukt!’ Vroeger wilde Urbain piloot 
worden, eenmaal in Nederland wilde 
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hij zich in de ICT kwalificeren, maar de 
opleiding was te duur. 

Assistent
‘Ik werk graag  met computers, maar 
dit werk past ook bij mij’, zegt Urbain. 
‘Ik vind het mooi om tekeningen te 
bekijken en de constructie te zien.‘ 
Urbain vertelt enthousiast: ‘Je leert 
hier alles, je moet van alles iets weten, 
ze kunnen je immers overal naar toe 
sturen. Ik werk nu in de fabriek van 
Rollecate, op de afdeling waar ik het 
rubber in de elementen van de ramen 
zet. Het allermooiste lijkt het mij 
als ik zelf een deur kan maken: alle 
elementen toevoegen, afmonteren 
en plaatsen. Ik kan me over een jaar 
specialiseren en denk dat ik voor 
ramen en deuren kies. Ik moet nu nog 
een assistent zijn.’

Droom
Urbain heeft een droom voor de verre 
toekomst: ‘Als ik zie hoe mensen hier 
met elkaar samenwerken, dan droom 
ik dat ik later een bedrijf in Togo heb. 
Dat ik zoiets als Rollecate in het klein 
kan beginnen en mensen in Togo kan 
helpen met een opleiding en werk.’

In dit werk moet je doen!

Katrinus Schonewille is als manager 
arbeidsparticipatie, maar zeker ook 
in zijn vrije tijd, met hart en ziel 
voor VluchtelingenWerk-Emplooi in 
de weer voor de nieuwe Nederlan-
ders, zoals hij ze noemt. Katrinus is 
de initiator, dé man die het contact 
heeft gelegd met Rollecate, wat heeft 
geleid tot een mooie samenwerking. 
Tot op de dag van vandaag werkt 
hij intensief met hen samen. Katrinus 
vind je niet vaak achter zijn bureau. 
‘In dit werk moet je doen!’ zegt hij.

Emplooi-profiel
Katrinus zegt: ‘In het begin probeerde 
ik vijf bedrijven per dag te bezoeken, 
maar dit viel tegen. Ik word vaak 
ontvangen door de directeur en die 
laat trots zijn bedrijf zien. Het is be-
langrijk dat ik daar de tijd voor neem.’ 
Katrinus vertelt hoe hij werkt: ‘Ik bel 
en vraag of het bedrijf stageplekken 
heeft. Ik luister goed naar wie ik word 
doorverbonden. Als die persoon er 
niet is, vraag ik daarna direct naar die 
medewerker. En als ik dan binnenkom 

maak ik ze enthousiast.’ In de regio 
werkt Katrinus samen met vier actieve 
Emplooi-adviseurs. ’We hebben een 
prachtig team’, zegt hij. ‘We hebben 
te weinig mensen, maar dat komt ook 
omdat ik alleen hele goede mensen 
wil. Katrinus past in het Emplooi-
profiel: een ex-ondernemer die tijd 
beschikbaar én de vaardigheden heeft 
om vluchtelingen te begeleiden naar 
werk. Katrinus zegt: ‘Ik zou willen dat 
alle Emplooi-adviseurs ex-onderne-
mers zijn. Dit is ook de intentie van 
Emplooi, maar helaas zitten sommigen 
als ambtenaar achter hun bureau. 
Daar houd ik niet van.’
 

`Emplooi helpt en bemiddelt om de MKB 
werkgever de werknemer te geven die hij 
nodig heeft.´Loek Hermans, voormalig 
minister en voorzitter MKB Nederland
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Sociaal en techniek
Katrinus heeft een veelzijdige loop-
baan. Na een periode bij de Marine 
ging hij werken bij de technische 
dienst van Polaroid. Hierna ging hij de 
sociale kant op, maar ging de techniek 
toch missen. Katrinus werd toen 
bedrijfsleider bij de Sociale Werkvoor-
ziening in Enschede. Hij zegt: ‘Ik heb 
dit jaren met plezier gedaan, maar je 
bent wel ambtenaar, hè? Ik heb toen 
een afwerkbedrijf overgenomen. Ik 
had honderd mensen in dienst. Ik 
houd van de combinatie sociaal en 
techniek.’ 
 
Voldoening
Katrinus reageerde op een advertentie 

van VluchtelingenWerk-Emplooi. Na 
het gesprek zeiden ze: ‘Begin maar, 
kijk maar wat je kunt doen.’ Vanuit 
zijn huis in Raalte is hij gestart. 
Nu is Katrinus twaalf uur per week 
regiocoördinator voor Vluchtelin-
genWerk-Emplooi, daarnaast is hij 
vrijwillig actief. ‘In onze regio moeten 
driehonderd nieuwe Nederlanders een 
baan. Wij zetten ons daarvoor in’, 
vertelt Marinus. ‘We voeren intakege-
sprekken, maken trajectplannen, doen 
de administratie, gaan bij gemeenten 
langs en bezoeken  bedrijven. En werk-
gevers bellen ons als er problemen 
zijn. Het werk is niet gemakkelijk. Ik 
moet met frustraties omgaan. Zo heb-
ben we meer financiële en secretariële 

steun nodig, maar we hebben juist te 
maken met bezuinigingen. Ik doe dit 
werk voor de nieuwe Nederlanders, 
niet voor mezelf. Het geeft mij wel 
voldoening en als ik met kerst een 
kaartje van iemand krijg, hang ik dat 
hoog in de boom!’ 

Samenwerking met Rollecate
Toen Katrinus hoorde dat Rollecate 
dove mensen had opgeleid dacht hij: 
‘Dan kunnen ze onze doelgroep ook 
opleiden.’ En zo is het begonnen. De 
vluchtelingen verdienen bij de start 
van de opleiding €1.435 bruto. ‘Dat 
is toch prachtig?’ zegt Katrinus. Na 
het eerste programma bleek de taal 
het grote struikelblok. Samen met 
Rollecate zijn ze een voortraject 
gestart. Emplooi ging op zoek naar 
goede mensen die vrijwillig les wilden 
geven. ‘De werving liep via kerken 
en het Gilde in Zwolle. Dit bleek 
succesvol: we hebben negen prima 
mensen geselecteerd’, vertelt Katrinus 
enthousiast. ‘Dit traject moet blijven 
bestaan en we moeten ons blijven 
inzetten. In Staphorst stikt het van de 
technische bedrijven, maar veel van 
hen willen geen nieuwe Nederlanders.’

Genieten
Tot slot vertelt Katrinus over het 
bezoek van een delegatie uit de 
politiek en van het landelijk bureau 
van VluchtelingenWerk bij Rollecate. 
Katrinus nodigde de gasten uit om een 
klokje in elkaar te zetten. Dit bleek 
moeilijk voor hen, maar niet voor 
de vluchtelingen. ‘Kijk, dan sta ik te 
genieten’, zegt hij vrolijk. ‘Het is mooi 
dat de nieuwe Nederlanders laten zien 
dat zij iets beter kunnen dan deze 
belangrijke mensen.’ 
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FEITEN EN CIJFERS
Jaarlijks vragen 12.000 tot 15.000 vluchtelingen asiel aan in Nederland. 
De meesten zijn afkomstig uit Irak, Afghanistan, Iran, Somalië en voormalig 
Sovjet Unie. In Nederland worden asielzoekers opgevangen in speciale 
centra, ze krijgen zakgeld en de kinderen gaan naar school. De volwassenen 
mogen nauwelijks werken, mogen niet de Nederlandse taal leren en niet 
inburgeren, zij moeten wachten. Wachten tot de Nederlandse overheid, de 
IND, heeft besloten of ze in Nederland mogen blijven of terug moeten naar 
land van herkomst. Dit besluit, beoordeeld op individuele gronden, wordt 
vaak pas jaren later genomen.
Ongeveer de helft van de asielzoekers mag uiteindelijk in Nederland blijven. 
Eenmaal een verblijfsvergunning, krijgt men een huis toegewezen in een 
willekeurige gemeente. Men mag dan eindelijk de taal leren, inburgeren én 
werken. Werk vinden valt over het algemeen niet mee. De afstand tot de 
arbeidsmarkt is groot, door het jarenlange gedwongen niets doen in het 
asielzoekerscentrum, nog onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
en onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt en ontbreken van de 
juiste diploma’s. 
Uit onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) blijkt hoe langer 
men in Nederland is, hoe groter de kans op een baan. 

Naarmate een vluchteling langer in 
Nederland verblijft, heeft hij meer kans 
op een baan. Hij spreekt de taal beter, 
heeft meer kans gehad een Nederlandse 
opleiding te volgen en aan een netwerk 
te bouwen. Een langer verblijf betekent 
ook dat de verblijfszekerheid groter 
wordt. Andere factoren die meespelen 
zijn onder meer opleiding, werkervaring 
- beide samenhangend met de verblijfs-
duur - en leeftijd.  

Doelgroep
De helft van alle vluchtelingen die zich 
het afgelopen decennium in Nederland 
gevestigd heeft zijn afkomstig uit Irak, 
de voormalige Sovjet-Unie, Afghanistan, 
Iran en Somalië. 70% van de vluchte-
lingen is jonger dan 40 jaar, en 64% is 
man. Vluchtelingen zijn veel vaker dan 
autochtonen alleenstaand (37% tegen 
16%). 
Ruim één op de drie vluchtelingen in 
Nederland in de leeftijd van 15 tot 64 
jaar heeft een betaalde baan. Bij de 
autochtone bevolking is dat tweederde 
deel, bij de niet-westerse allochtonen 
45%. Vluchtelingen  met een baan 
hebben opvallend vaak een contract 
voor bepaalde tijd. Bijna twee derde 
van de werkende vluchtelingen heeft 
een tijdelijk contract. Een kwart van de 
vluchtelingen werkt via uitzendbureaus. 

De meeste vluchtelingen zijn werkzaam 
in de handel, horeca, reparatiebedrijven 
voor gebruiksgoederen en als uitzend-
kracht. Andere bedrijfstakken waarin 
veel vluchtelingen werken: zakelijke 
dienstverlening en industrie.
Bijna een derde van de vluchtelingen 
is werkzaam in de bedrijfstak handel, 
horeca en reparatiebedrijven voor 
gebruiksgoederen. Voor autochtonen is 
dat 20%, voor de niet-westerse 

Aandeel met en zonder baan
(15-64 jaar - 1 januari 2011) Bron: CBS
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allochtonen  een kwart. Bijna een kwart 
van de vluchtelingen werkt als uitzend-
kracht. Bij de niet-westerse allochtonen 
is dat  bijna 17%, voor autochtonen 
nog geen 5%. Vluchtelingen hebben 
dus veel vaker dan autochtonen een 
flexibele baan. Mannen hebben vaker 
een baan dan vrouwen: 40% van de 
mannen heeft een baan tegen 25% van 
de vrouwen. Een kwart van de vrouwe-
lijke vluchtelingen heeft een baan in de 
gezondheidszorg, nog eens een derde in 
de bedrijfstak handel, horeca en repa-
ratiebedrijven voor gebruiksgoederen. 
80% van de banen in de gesubsidieerde 
sector valt onder gezondheidszorg. Dit 
verklaart gelijk het hoge aandeel vrou-
wen in de gesubsidieerde sector. 12% 
van de vluchtelingen is werkzaam in de 
bedrijfstak bank- en verzekeringswezen 
en zakelijke dienstverlening. Van deze 

Uitzendbranche, handel en horeca 
Werk naar grootste bedrijfstakken en overig
(15-64 jaar - 1 januari 2011)

Vluchtelingen - aandeel met baan naar jaar van 
vestiging (15-64 jaar - 1 januari 2011) Bron: CBS

banen valt ruim 90% onder zakelijke 
dienstverlening. Te denken valt aan 
secretarieel werk, schoonmaakwerk, 
beveiliging en vertaalwerk.

Hoe langer in Nederland, hoe minder 
uitkeringen
Van de vluchtelingen die zich in 2006-
2007 in Nederland hebben gevestigd is 
61% afhankelijk van een uitkering. Dat 
percentage neemt gestaag af tot 40% 
voor de groep die zich in 2000-2001 
in Nederland vestigde. Dat percentage 
is aanmerkelijk hoger dan de 2% bij 
autochtonen en 12% onder de 
niet-westerse allochtonen. 
Verblijfsduur is voor vluchtelingen  de 
belangrijkste bepalende factor voor 
het hebben van een baan. Dat is niet 
vreemd: langer verblijf in Nederland 
betekent een betere beheersing van de 
Nederlandse taal, meer diploma’s en 
een uitgebreider netwerk. Belangrijke 
factoren voor het vinden van een baan. 

Van de vluchtelingen die het kortst in 
Nederland verblijven – vestigingsjaar 
2008-2009 – heeft bijna 10% een 
betaalde baan. Het aandeel met baan 
neemt gestaag toe naarmate de ver-
blijfsduur langer is. Van de vluchtelin-
gen die zich in 2000 of 2001 gevestigd 
hebben, heeft ruim 40% een baan. 

Industrie
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Omari Saidi Ndikumana woont in een gezellige kleine flat in 

Hilversum Noord. Hij komt uit Burundi en woont ruim tien 

jaar in Nederland en heeft ondertussen een Nederlands 

paspoort. Na een lange, soms lastige inburgeringsperiode 

heeft Omari zijn leven in Nederland langzaam maar zeker op 

orde. Mede dankzij de intensieve inzet van Emplooi.

Ik ben altijd 
      positief

•••••

PORTRET
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‘Eerst woonde ik in een onderzoekcentrum in Oisterwijk, 
na zes maanden ging ik naar het asielzoekerscentrum 
in Crailo’, vertelt Omari. ‘Toen ik na ruim drie jaar een 
verblijfsvergunning kreeg, ben ik direct gaan werken: 
schoonmaakwerk, productiewerk en in de catering. Via 
het ROC heb ik daarnaast het certificaat Horeca Assistent 
gehaald. Ik werk graag, wat moet ik thuis doen? Werken is 
beter.’ Helaas liep niet alles soepel, maar’, zegt Omari, ‘ik 
ben altijd positief.’

Zelfstandig
De afgelopen drie jaar werkte Omari bij de catering van 
de NOS op het Media Park in Hilversum. Hij vertelt wat 
er gebeurde: ‘In april overleed mijn oma. Dit was voor 
mij aanleiding om mijn familie te zien, ook omdat ik 
hier alleen ben, mis ik mijn familie erg. Helaas kwam ik 
hierdoor een paar uur te laat op mijn werk. Ik had hierover 
gebeld. Toch was dit voor mijn werkgever reden om mij te 
ontslaan. Ik heb daar met veel plezier gewerkt en iedereen 
was tevreden over mij.’ Hierna begon een vervelende 
periode: ‘Ik wist niet wat ik moest doen, ik wilde graag 
weer werken. Na een paar maanden was mijn spaargeld 
op en kreeg ik schulden. Drie maanden ziektekostenver-
zekering werd zevenhonderd euro. En ik had altijd betaald 
en ben nooit ziek en nu maken ze het zo moeilijk. De 
belasting wil ook geld. Misschien moet ik in een schuld-
hulpverleningstraject. Dit wil ik liever niet, ik wil het 
graag zelf doen.’ Gelukkig heeft Omari - mede dankzij zijn 
Emplooi-adviseur - sinds een paar maanden weer werk. Hij 
zegt: ‘Ik heb een goede en leuke baas. Hij gaat proberen 

mij zoveel werk te geven dat ik geen uitkering meer hoef. 
Dat is prachtig, dan ben ik weer zelfstandig.’

Emplooi is heel goed
Omari werkt nu bij La Place in Laren. Met zijn brommer is 
hij er in tien minuten. Hij heeft wekelijks een ander rooster 
van ruim dertig uur per week. De functie heet Aankomend 
Medewerker Horeca. Op de vraag wat zijn werk inhoudt, 
zegt hij: ‘Ik doe de afwas, ik ruim op en zet alle tafels en 
stoelen weer netjes. Het is goed en ik doe het met plezier. 
Ik heb leuke collega’s: we werken goed samen en we 
lachen ook, dat is belangrijk. Natuurlijk wil ik wel verder 
met een opleiding. Het zou ook prachtig zijn als ik later 
in het restaurant kan helpen bij het klaarmaken van het 
eten.’ Over Emplooi zegt Omari: ‘Willy Timmermans van 
Emplooi is heel goed. Ik heb respect voor haar: ze helpt 
mij, ze doet haar best en probeert veel voor mij.’

Marco Borsato
Omari kijkt graag televisie: ‘Ik kijk naar het Nederlandse 
nieuws, dat is belangrijk voor de taal. Ik kijk ook graag 
naar National Geographic en muziekprogramma’s. Soms 
zet ik zelf muziek op. Niet alleen Afrikaanse muziek, ook 
Nederlandse. De mooiste Nederlandse muziek is voor mij 
Marco Borsato. En als mijn hoofd vol zit, ga ik hardlopen. 
Ook om frustratie kwijt te raken. Mensen maken fouten, 
ook bij mij’, zegt Omari. ‘Toch blijf ik positief. Bijna 
iedereen heeft respect voor mij. Respect is heel belangrijk. 
De mensen in Nederland geven mij mijn leven.’

Willy Timmermans, Emplooi-adviseur VluchtelingenWerk Midden Nederland: ‘Samenwerking en goed overleg van de 
Emplooi-adviseur met medewerkers van het UWV, Sociale Zaken van de Gemeente Hilversum én de werkgever is van 
essentieel belang. Het maakt het mogelijk om vluchtelingen zoals Omari op de rails te zetten met werk.’
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In 1984 ben ik als een 19-jarige medicijnstudente als poli-
tiek vluchteling uit Iran naar Nederland gekomen. Na het 
volgen van intensieve taalcursussen ben ik een jaar later 
gaan studeren. Naast mijn studie heb ik altijd gewerkt 
bij totaal verschillende bedrijven. Dat was een bewuste 
keuze. Ik wilde de Nederlandse taal leren, in contact zijn 
met diverse mensen en verschillende organisaties van 
binnenuit leren kennen. Iedere organisatie heeft een eigen 
taal, cultuur en structuur. Deze ervaringen hebben mij niet 
alleen geholpen om een beter inzicht te krijgen in wat ik 
zelf wilde en te ontdekken wat mijn kwaliteiten zijn, maar 
ook in welk type organisatie ik me thuis voel. 

Deze - door mij gekozen - weg vergde veel inzet en 
doorzettingsvermogen, omdat ik de Nederlandse taal niet 
goed beheerste. Omdat er heel veel nieuw voor me was, 
moet je als vluchteling opnieuw leren kruipen en lopen. Ik 
heb in mijn carrière geluk gehad met werkgevers die niet 
alleen mijn kwaliteiten en meerwaarde zagen, maar mij 
ook in mijn ontwikkeling hebben begeleid en ondersteund. 
Natuurlijk heb ik ook werkgevers meegemaakt die het 
tegenovergestelde waren. Deze ervaringen vormden voor 

Mijn leven is mijn boodschap

Yinske zingt, coacht, begeleidt, 
organiseert en adviseert met de stem 
als centraal onderwerp. Een veelzijdige 
vrouw. Ze zegt: ‘De stem heeft voor 
mij niet alleen een lichamelijke com-
ponent, als de spreek- en zangstem, 
maar ook een figuurlijke component, 
als de manier waarop je je denken, je 
voelen en je doen uitdrukt.’
Yinske werkt sinds kort samen met 
Emplooi-adviseurs van Vluchtelin-
genWerk van Amstel tot Zaan. Ze 

coacht momenteel vijf vluchtelingen 
in stemgebruik en presentatie, op 
vrijwillige basis. Hierbij richt ze zich 
samen met de vluchteling op sollicite-
ren en presenteren. Haar achtergrond 
als antropoloog komt hierbij goed van 
pas.
Yinske vertelt: ‘De vluchtelingen die ik 
nu coach spreken goed Nederlands. In 
deze individuele stemcoachtrajecten 
richten we ons vooral op de presen-
tatie. We doen verschillende speelse 

Laat zien wat je kan

coaching en workshops met de stem

zingen

stemgebruik

presentatie

communicatie

brede kennis en ervaring 

www.metstem.nl

info@metstem.nl

foto: Jacques Zorgman
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mij een spiegel die mij sterkten in mijn eigen kracht en 
overtuiging. 

In bijna iedere functie die ik de afgelopen vijfentwintig 
jaar heb bekleed, ben ik bij mijn aantreden gevraagd om 
‘iets met diversiteit’ te doen. Diversiteit is geen exclusief 
thema voor louter Nederlanders van diverse afkomst. Hoe 
een organisatie met diversiteitsvraagstukken omgaat, is 
een afspiegeling van hoe een organisatie er van binnenuit 
uitziet. Een omgeving die ruimte laat voor uitsluiting is 
niet alleen een uitdaging voor Nederlanders van diverse 
afkomst, maar voor de gehele organisatie. Wat voor soort 
organisatie wil je zijn? Welke uitstraling wil je hebben? 
Welke waarden en normen hanteer je als organisatie? 
Welke rol wil je spelen in de samenleving? Voor het 
behandelen van deze vraagstukken heb je een breed draag-
vlak nodig. Veel organisaties investeren in kwantiteit, wat 
zeker hard nodig is, maar te weinig in kwaliteit. Dit is een 
mentaliteitskwestie die iedereen moet uitdagen om verder 
te kijken dan wat we gewend zijn en vanzelfsprekend 
vinden. De veranderende wereld vraagt om deze verrui-
mende blik. Iedereen vindt zijn eigen (organisatie)cultuur 
vanzelfsprekend. In het contact met anderen bevrijd je 
jezelf van vastgeroeste routines en vanzelfsprekendheden. 

Dat is voor iedereen verrijkend en we zijn er allen verant-
woordelijk voor. Diversiteit zit in ieder van ons en is niet 
zo zwart of wit. De kunst is om al die diversiteiten in ieder 
individu te ontdekken en te benutten. Een beperking hierin 
is een verlies in talent en een verlies van toekomst. 

Ik blijf me altijd voor diversiteit inzetten. In alle be-
scheidenheid vind ik, net als Ghandi, dat ieder van ons 
verantwoordelijk is voor de sporen die we achterlaten en 
de sporen die we betreden. Niet een ander, maar u en ik. 
Dit is de kern van de menselijke waardigheid. “My life is 
my message”, zei Ghandi. Dat geldt ook voor mij. Vraagt u 
zich in al uw diversiteiten eens af: “Is my message a good 
one?” 

Guity Mohebbi (1964) volgde in Nederland HBO-Verpleeg-
kunde en studeerde vervolgens Politicologie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Ze is directeur Relatiebeheer bij 
ProRail. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht bij 
ICCO en ASW. Zij is auteur van het boek ‘Allochtonia- Au-
tochtonia, twee werelden apart’ en tevens de initiatiefnemer 
van www.houdenvandewereld.nl. Haar tweede boek 
verschijnt binnenkort.

oefeningen. Welke oefeningen hangt 
af van de specifieke vraag. Sommige 
vluchtelingen praten bijvoorbeeld 
te snel en daardoor onduidelijk. We 
gaan dan samen eerst heel langzaam 
lezen en spreken, dit werkt goed. 
We oefenen ook in het voeren van 
sollicitatiegesprekken. Ik vraag ze dan 
bijvoorbeeld om in hun eigen taal het 
gesprek te voeren en doe dan net of ik 
het begrijp. Als ze in hun moedertaal 
spreken zijn ze vaak meer op hun 

gemak. Door daarnaast vluchtelingen 
hun kwaliteiten te laten benoemen en 
dit steeds extremer te maken, leren ze 
zich te uiten en zekerder te voelen.
Ik leg ze uit dat het erom gaat te laten 
zien wat je kan!’
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‘Ik ben een globalist en voel me hier thuis’, zegt Sanubar. 
Na de presidentsverkiezingen in haar geboorteland moest 
het gezin vluchten. De man van Sanubar had een hoge 
functie in de oppositie en het was niet veilig meer voor 
hem. Nu hebben ze de Nederlandse nationaliteit. Na de 
asielprocedure kreeg de familie een huis in Bladel toegewezen.

Montagewerk
 ‘Achteraf is het zo jammer dat we daar terecht zijn geko-
men’, zegt Sanubar. ‘Mijn man is hoogopgeleid en heeft 
hoge functies gehad, en ik heb Civiele Techniek gestudeerd 
in mijn land. In het asielzoekerscentrum waren we al druk 
bezig met de taal: we haalden boeken van de bibliotheek 
en gingen gemotiveerd aan de slag. Eenmaal in Bladel 
werd er niets voor ons gedaan. Ik wilde graag mijn kennis 
gebruiken, de taal goed leren, een Nederlands diploma 
halen en goed instromen in de Nederlandse samenleving. 
In plaats daarvan moesten we na de inburgeringscursus in 
een instelling voor gehandicapten montagewerk verrich-
ten. Daarna heb ik via uitzendbureaus als administratief 
medewerkster gewerkt. Ik kwam in organisaties waar de 
sfeer heel vervelend was. We zijn in Bladel zelfs naar de 
wethouder gegaan, maar ook hij wilde ons niet steunen. 
En er was geen hulp van VluchtelingenWerk. Uiteindelijk 
heb ik over het bestaan van de Stichting voor Vluchte-
ling- Studenten UAF gehoord. Voor mij was het toen te 
laat. Ik was ziek geworden van alle negatieve ervaringen. Ik 
heb hiervoor zelfs in het ziekenhuis gelegen en was mijn 
kracht en zelfvertrouwen kwijt. Toen ik weg kon bij een 

Sanubar Yusibova woont met haar man en twee 

zoons in een kleine woning in Amsterdam. 

De studie van beide zoons deed hen verhuizen 

van Bladel naar de hoofdstad. Het gezin is 

afkomstig uit Azerbeidzjan en woont nu acht 

jaar in Nederland.

Ik ben een globalist

PORTRET
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Ik ben een globalist

organisatie waar de werksfeer heel vervelend was en na 
onze verhuizing naar Amsterdam voel ik me gelukkig wat 
beter, maar ik heb er ook nu nog last van.’

Politiek
‘Met mijn zoons is alles uiteindelijk gelukkig goed gegaan. 
Ze studeren nu allebei aan de Universiteit van Amster-
dam’, zegt Sanubar trots. ‘De één studeert Economie 
en Bedrijfskunde en de ander Politicologie. Voor ons 
blijft het moeilijk. Mijn man doet lichamelijk zwaar en 
ongeschoold werk via een uitzendbureau en ik ben voor 
één dag in de week boekhoudkundig medewerkster bij de 

Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties 
(VSCD).’ Sanubar wil graag meer werken, omdat ze 
zichzelf wil ontwikkelen en voor de nodige inkomsten. 
Ze solliciteert veel en is daarnaast gestart met de cursus 
Praktijkdiploma Boekhouden. Op internet heeft Sanubar 
VluchtelingenWerk-Emplooi gevonden. Ze overweegt 
nu om op een aanbod van Emplooi in te gaan om in te 
stappen in een zorgtraject. Ze zegt: ‘Dan kan ik uiteindelijk 
verpleegkundige worden. Ik moet al mijn kansen pakken 
en dit geeft misschien zekerheid.’ De man van Sanubar is 
in Nederland politiek actief voor zijn land. Hij is enorm 
gedreven. Sanubar helpt de organisatie met de administra-
tie. ‘We hebben veel gesprekken thuis’, vertelt ze. ‘Eén van 
mijn zoons is ook in politiek geïnteresseerd. Hij heeft zich 
aangesloten bij D66.’

Iets doen voor de samenleving
‘We zijn teruggeweest naar Azerbeidzjan en het maakte 
me triest. Er staan een paar mooie gebouwen waar veel 
geld aan is besteed, maar ze zijn zonder enige visie 
neergezet. Voor gewone mensen is het leven zwaar. Toch 
geef ik de hoop op een goede toekomst niet op’, zegt 
Sanubar. ‘We zijn blij dat we in Nederland wonen en ik 
voel me hier echt thuis. Ik geniet van de natuur. Mijn zoon 
is nu voor zijn studie een semester naar Amerika. Dat is 
prachtig. Ik ben bij de cursus Praktijkdiploma Boekhouden 
de beste van de klas en ga het ook zeker afmaken. Het 
leven is kort en ik wil nog veel doen. Ik wil iets doen voor 
de samenleving.’
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Parisa was dertien toen ze elf jaar geleden van Iran 
naar Nederland vluchtte. ‘We hebben een moeilijke tijd 
gehad, ik denk er niet graag aan terug’, zegt ze. Nu loopt 
ze als een stralende, zelfverzekerde, jonge vrouw door 
de kantoortuin van de Dienst DFM (Dienstverlening en 
Facilitair Management) van de gemeente Amsterdam. Alsof 
ze er al jaren werkt.

UAF maakt blij
Zonder de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF was 
Parisa nog niet zo ver. Ze vertelt: ’Van het UAF mochten 
we studeren, ook toen we geen verblijfsvergunning had-
den. Hierdoor heb ik het VMBO en MBO kunnen volgen. 
Nu hebben ze me aan deze werkplek geholpen. Ik ben 
zelfstandig, maar zonder hen had ik dit niet bereikt. Mijn 
moeder mocht van het UAF ook studeren, ze was zo blij!’

Een glimlach doet veel

PORTRET••••• Na elf verhuizingen van onderzoek-

centrum naar asielzoekerscentrum 

kan Parisa Jahangard eindelijk een 

toekomst opbouwen in Nederland. 

Dankzij de pardonregeling kreeg 

ze samen met haar ouders en haar 

zusje een verblijfsvergunning. 
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Een bijzondere moeder
Onlangs is Parisa in haar eentje teruggegaan naar Iran. 
Ze zegt: ‘Ik wilde mijn geboorteland weer zien. Veel was 
vreemd voor mij, maar ons huis kon ik nog  herkennen. 
Het leven in Iran is veel moeilijker dan in Nederland, 
zeker voor vrouwen. Sinds een jaar woon ik zelfstandig 
in Amsterdam.’ Parisa heeft een jonge moeder. Ze vertelt: 
‘Mijn moeder was veertien jaar toen ze trouwde, soms 
denken mensen dat we zusjes zijn. Voor haar is het 
belangrijk dat ik een onafhankelijke vrouw ben. Als ik 
volgend jaar afstudeer aan de HBO-opleiding Bedrijfskunde 
is ze tevreden. Het is een bijzondere vrouw. Door haar 
heb ik een positieve instelling. En ik probeer kracht uit te 
zenden, goede mensen om mij heen te verzamelen. Het 
is goed om open te zijn en mensen met een glimlach te 
benaderen. Een glimlach doet veel. Ik loop hier anders rond 
dan de meeste stagiaires. Ik heb contact met iedereen, ook 
met de managers en de directeur.’

Businesswoman
Parisa wist al vroeg dat ze iets wilde bereiken. Als kind 
kwam ze vaak bij haar tante die kunstenares is. ‘We 
gingen samen tekenen, zij motiveerde me. We dachten dat 
ook ik kunstenares zou worden’, zegt Parisa lachend. ‘Nu 
wil ik een businesswoman zijn. Naast gezondheid en geluk 
is rijk zijn een doel. Ik houd van mooie dingen en geld 
betekent onafhankelijkheid. Ik lees graag over Boeddha. 
Ik las ook het boek “The Secret” en dat inspireert. Als ik 
iets wil bereiken, dan bereid ik me daar op voor en zet 
het op papier. Het helpt mij om bewust te leven en ik 
denk hierdoor meer te ontvangen. Mijn vriend begrijpt 
mij gelukkig. Hij hangt het geloof van Zarathustra aan, 
een oude religie uit Iran die gebaseerd is op drie waarden: 
goede gedachten, goede woorden en goede daden.’

Een glimlach doet veel
Duaal werkt!
‘Ik zit nu in het derde jaar van een duale studie. Ik ga 
vier dagen per week naar school en werk 12 uur op de 
P&O-afdeling bij de gemeente Amsterdam. Ik heb een 
contract van zes maanden’, vertelt Parisa trots. ‘Ik mag 
het stagebeleid, wat ik zelf heb ontwikkeld, coördineren. 
Ik heb laten zien wat ik te bieden heb, daarom heb ik nu 
serieus werk voor een goed salaris. Ik ben zelfverzekerder 
geworden: ik durf te onderhandelen en te laten zien wie 
ik ben.’ Over haar studie zegt ze verder: ‘Het is prachtig 
dat ik de kennis direct op mijn werk kan toepassen en 
andersom. Ik kan het iedereen aanraden. En ik bouw naast 
de studie werkervaring op.’ Thuis heeft Parisa een kleine 
nagelstudio. Ze zegt: ‘Dat is iets heel anders, ik vind het 
mooi om te doen.’ Parisa blijft in Nederland wonen. Met 
nadruk zegt ze: ‘Ik ga toch niet in Nederland de kennis 
en ervaring allemaal krijgen en dat ergens anders naar 
toebrengen?’
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Nader Fathi was tot 1 januari 2012 reïntegratiespecialist bij 
de gemeente Nijmegen. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd 
dat hij moest stoppen. Nader zegt hierover: ‘Ik had een unieke 
positie, ik mocht werken voor mensen die de inburgeringscursus 
hadden afgerond. Dit terwijl ik dezelfde weg heb bewandeld. 
Door de bezuinigingen lijkt het of vluchtelingen de grootste 
klappen krijgen.’

Over zijn werk zegt Nader: ‘Ik heb 
veel mensen uit verschillende culturen 
kunnen helpen bij hun werk, studie en 
integratie. Vaak komen mensen met 
verkeerde ideeën: ze hebben gebrek 
aan informatie, zijn onjuist geïnfor-
meerd of de weg kwijtgeraakt door de 

Nader Fathi: ‘Als we de problematiek van vluchtelin-

gen willen verzachten zal de liefde van twee kanten 

moeten komen. Nieuwkomers moeten aanvaarden dat 

ze in een andere maatschappij terecht zijn gekomen. 

Hun manier van kijken naar bijvoorbeeld de politiek, 

religie, vrouwen en vrijheid zal moeten veranderen. 

En de Nederlandse samenleving zal meer deuren open 

moeten zetten en daarbij accepteren dat vluchtelin-

gen, zoals elk mens, sterke en ook zwakke kanten 

hebben. Men moet nieuwkomers vooral niet te snel 

veroordelen. En praat mèt elkaar en niet over elkaar!’

De liefde moet van 
 twee kanten komen

overstap van hun eigen cultuur naar 
de Nederlandse.’ 

Kort, krachtig, helder
‘Wat in dit werk daarom belangrijk is: 
kort, krachtig en helder. Korte lijnen, 
veel inzet en duidelijk communiceren. 
Zo moeten mensen er bewust van zijn 
dat ze hun eigen verantwoordelijkheid 
hebben’ vertelt Nader.
 
Voortuin
‘Ik heb vele jaren ervaring in Nederland 
en vind dat de politiek ja zegt en nee 
doet als het om deze doelgroep gaat. 
Bedrijven lijken dit voorbeeld te volgen’, 
voegt Nader er aan toe. ‘En iedereen 
weet het, maar niemand doet er iets 
aan. Wat je als vluchteling ook doet om 
je aan te passen, je blijft een alloch-
toon. Toch’, zegt Nader vol overtuiging, 
‘als iemand wil werken, dan kan het. 
Als je echt je leven wilt veranderen, dan 
kan het. Als inburgeraars bijvoorbeeld 
in een straat wonen met allemaal 
dezelfde voortuinen, dan adviseer ik 
hen om de voortuin precies zo in te 
richten als de buren en de achtertuin in 
te richten zoals ze zelf willen.’ 
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Mede mogelijk gemaakt 
door het UAF

Het UAF helpt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen om zich hier te ontwikkelen 
door studie en werk. Voor Kader Abdolah, Martin Šimek en Mohamed Rabbae 
hebben we dat ooit mogelijk gemaakt. En sindsdien voor duizenden anderen:  
artsen, ingenieurs, economen en juristen. We zijn trots dat dit is beloond met  
de 1e plaats in het Trouw-onderzoek naar de prestaties van 800 goede doelen. 
Ook nieuw gevlucht talent willen we de kans geven zich te ontwikkelen. En dat 
kunt u mede mogelijk maken! Kijk op www.uaf.nl
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‘Vluchtelingen zijn sterke mensen en dat bewijzen ze als ze hun vak 
weer kunnen uitoefenen. Sympathie is mooi, maar een baan is beter!’           

Ruud Lubbers, voormalig premier en commissaris UNHCR


