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Gezocht: vluchteling
Werken is dé manier om
integratie te bevorderen,
vindt iedereen. Waarom
hebben vluchtelingen dan
zo zelden een baan? Een
onderzoeker van de UvA
pleit voor een aparte
bijstandsregeling. Het woud
aan regels is fnuikend

Ophet onderwerpworden verkiezingen
gewonnendanwel verloren, en er zijn va-
catures te over. Tochkomenvluchtelin-
gennauwelijks aanhetwerk.Ondanks
de talloze initiatievenomzogeheten
statushouders aanwerk tehelpen, heeft
vandenieuwkomersdie in 2014 een
verblijfsvergunningkregenna tweeën-
half jaar slechts 11%eenbaan,meestal
indeeltijd enmet een contract voorbe-
paalde tijd.Deproblematiekdiehieraan
tengrondslag ligt, is veelzijdig, blijkt uit
gesprekkenmetbetrokkenen.

Het eerste probleem lijkt debrij
aan regels te zijn.Die verschillenper
gemeente. ‘Gemeenten zelf doenniets
fout’, zegt Tesseltje deLange, universi-
tair docent bestuurs- enmigratierecht
aandeUniversiteit vanAmsterdam
(UvA). ‘Ze vertalendewetnaarhunprak-
tijk.Maar eigenlijkwil je juist bij zaken
zoals arbeidsintegratie geenwillekeur.
Aan vluchtelingen ishet lastig uit te leg-
gen, enwerkgevershebben last vanal die
verschillende regelingen.’

OokVluchtelingenWerkNederland
(VWN), deorganisatie die indemeeste
gemeenten vluchtelingenbegeleidt,
worsteltmethetwoudaan regels. ‘Kan-
sen creëren zit hemvaak inpraktische
zaken.Die zijn inde enegemeenteheel
anders geregelddan inde andere’, con-
stateertHenkNijhuis, stafmedewerker
arbeidsparticipatie bij VWN. ‘Zo is stadA
veel gemakkelijker inhet vergoeden van
reiskostendandorpB, en is het indorp
B juistweermakkelijker omeenproef-
plaatsingof kinderopvang te regelen.’

OokVWNpleit voormeer eenduidig-
heid.Nijhuis: ‘Je zouhet beleidbijvoor-
beeldper arbeidsmarktregio kunnen
regelen.Daarvan zijn er 35.Danheb je in
elk geval almínder verschillen.’

Eenanderprobleemvormtdebij-
standsuitkeringdie vluchtelingenont-
vangen.Die gaat gepaardmetplichten
diehet opbouwen vaneennieuwbestaan
indewegkunnen staan. Zomóét een
bijstandsgerechtigde aangebodenwerk
accepteren enbereid zijn omte verhui-
zen voor eenbaan.DeLange: ‘Enals een
vluchtelingdanbijvoorbeeld eenhalf-
jaarcontract krijgt aangebodenendat
nietwordt verlengd,moethij of zij weer
bijstandaanvragen.Het kandriemaan-

denduren voordat dat geregeld is. Al die
tijd komt er geengeldbinnen, en een
sociaal vangnet is er vaakniet.’

Of het feit dat het verdiendegeld
wordt afgetrokken vandebijstands-
uitkeringdemotiverendwerkt,weet ze
niet zeker, zegt ze. ‘Ikhebwel gehoord
datmensendeadministratie rondde
bijstand lastig enontmoedigend vinden.
Ookambtenaren vindendat veelwerk.’

VolgensdeUvA-onderzoeker zouhet
slimzijn om,naar Zweeds voorbeeld, de
bijstandsuitkering voor vluchtelingen
los te trekken vandegewonebijstand.
‘InZwedenkrijgt een vluchteling in
principe twee jaar langbegeleiding,
ooknadat er eenbaan is gevonden. Er
wordtmeer rekeninggehoudenmet
wat een vluchtelingkanenwil.Doordat
maatwerk vinden vluchtelingen vaker
geschiktwerk en zijn ze gemotiveerder
omaande slag te gaan.’

Ook zijn er opkorte termijn ‘kwar-
tiermakersnodig’, vindtDeLange. Een
voorbeeld is de installatiebranche, die
statushouders opleidt totmonteur om
zohet personeelstekort inde sector te
bestrijden.DoekleTerpstra, voorzitter
vanondernemersorganisatieUneto-
VNI, laat vanaf zijn vakantieadresweten
dathet project boven verwachting goed
loopt. ‘Wewilden150 vluchtelingen
opleiden tot installateur endat lukt.Na-
tuurlijk hebbenookwij temakenmet ge-
meentelijke verschillen.Het ismoeilijk
om in contact te komenmet geschikte
kandidatenendebureaucratie is enorm.
Maardat hindert onsniet:wewillenhet
aantal vluchtelingendiewij opleiden ver-
dubbelen.Wanthet tekort aan technici
is groot, endeze aanpakwerkt.’

DeLange: ‘Je hebtmaar eenof twee
mensennodigdiewetenopwelke
knoppen jemoetdrukkenomzaken in
beweging te krijgen.Handigemensen
met ondernemerszindiehunnetwerk
gebruikenomvluchtelingenaande slag
te krijgen. Als jurist vind ikhet fijnom
te zeggendat de regelsmoetenworden
aangepast, endatmoetmisschienook,
maar kwartiermakershebbennumeer
effect.’
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Magdeleen Sturm en Talaat Kasem van het

Organisaties lopen op
tegen de verschillende
manierenwaarop
gemeenten regels
uitvoeren

m/v, eneenbeetjemeer speelruimte

‘Help werkgevers
die dit graag willen’

TalaatKasem (36) brengt
zijnbaas een tosti en
eenkopkoffie.Magde-
leenSturm (46), direc-

teur vandeLysiasConsulting
Group inAmersfoort, heeft
lunchpauze.Het bureau is ge-
specialiseerd inhet adviseren
vandepublieke sector. Inhet
lichte kantoorpandopeen
gerenoveerd industrieterrein
werken zo’ndertigmensen.
‘Wijwildengraag iemandaan-
nemenmet eenafstand tot de
arbeidsmarkt’, vertelt Sturm.
‘Als consultant is dat niet haal-
baar,wel als huismeester.’

Zebesloot een vluchteling
aan tenemen,maardat bleek
makkelijker gezegddange
daan. ‘Wijwerken veel voor
overheden, duswe zitten er
behoorlijk goed in,maar als
werkgeverweet jenietwaar je
terechtmoet.Gelukkig kende
ikdegenediehierover ging
bij deNVAAmersfoort, de
organisatie diehier vluchte
lingenbegeleidt. Andersword
jenamelijk echt gek vande
instanties. Ik vroeghaar of ze
eengeschikte kandidaat voor
onshad. “Ikheber één”, zei ze.
Gek: je zoudenkendat er veel
meermoeten zijn.’

Kasem, afkomstig uit Syrië,
bleek eengoedekandidaat. Ie
deredagkomthij eenpaar uur
werken, in totaal zestienuur
perweek.Hij doet boodschap
pen, verzorgt de lunchen zorgt
dat het kantoornetjes is.Hij
vindthet leuk, vertelt hij inhet
Nederlands. ‘Hierwerkenaar
digemensen, iedereenhelpt

mij.Maar ikmoetmeerwerk
doen.’

Kasemkrijgt eenuitkering.
Zijn salariswordt daarvanaf
getrokken. InHoms rundehij
ooit eenkledingwinkel, hier
droomthij van eenbestaanals
kapper. Sindskort volgt hij een
kappersopleiding.’

‘Een vluchteling als collega
is een verrijking,maarniet
altijdmakkelijk’, vertelt Sturm.
‘Je hebt omtebeginnen te
makenmet iemanddie getrau
matiseerd is.Datmerk jedoor
dat hij bij de koffieautomaat
ineensbegint te vertellenover
familie diehij al acht jaar niet
heeft gesproken. Enhoe rea
geer je dan?’

Tot haar verbazing is er geen
begeleiding voordewerkgever.
‘Als iemandeenbaanheeft,
stopt al snel alle hulp, terwijl
er nogontzettend veelmoet
gebeuren.’Haarmanagement
assistent heeft het er drukmee,
vertelt Sturm. ‘Zehelpt Talaat
met zoekennaar extrawerk,
het opstellen van zijn cv, het
invullen van formulieren, te
lefoongesprekkenmet instan
ties. En zebiedtnatuurlijk een
luisterendoor.’

Ondankshet ‘gedoe’ raadt
Sturmallewerkgevers aanom
een vluchteling indienst tene
men. ‘Hij doet zijnwerk goed
enwe zijnblij datwehemkun
nenhelpenmet zijn integratie.
Maar jemoethetwel heel graag
willen,wanthet kost veel tijd.
Het zou enormhelpenals je als
werkgever enwerknemermeer
ondersteuningkrijgt.’

WERKGEVER

‘Het maakt ons niet
uit waar ze wonen’

‘Nederlandse les is
altijd onder werktijd’

JorisHolthaus (38), part-
nerbijHolthausadvies,
bedacht samenmet zijn
medepartners ImrePar-

kanyi enbroer JeroenAccount
YourFuture (AYF), eenwerk-
ervaringstraject voor vluchte-
lingenmeteenfinanciële ach-
tergrond. ‘Er is een tekort aan
financieeldienstverlenersmet
eenpaar jaarwerkervaring’, ver-
telthij.De vluchtelingenstroom
biedtkansen:AYFheeft alsdoel
statushoudersdeNederlandse
kant vandefinanciëledienst-
verleningbij tebrengen.

Kandidatenworden in een
halfjaar tijd intensief bijge
schoold endoen intussen
werkervaringop.Het doel is elk
halfjaar twaalf statushouders
deel te latennemen. Zo ver is
het nogniet.Depraktijk van
subsidieaanvragenblijkt inge
wikkeld. €150.000hebbende
partnersnodig omeenpand
tehuren, eenmanager aan te
stellen en jobcoaches tebenoe
men.Holthaus: ‘De gemeente
zegt: alswij ditwerkervarings
traject betalen, danmoetende
deelnemers ookhiervandaan
komen.Elke stadmoet voor
zijn eigen vluchtelingenbeta
len.Datmaakthet ingewikkeld
want onsmaakthet niet uit
waar dedeelnemerswonen.’

Het aannemenvaneen
statushouderhóéft
nietmoeizaamte
gaan.RickGoud (36),

directeur vanZivver, een start-
updie software ontwikkelt om
veilig temailen, chatten en
bestanden te versturen, heeft
een internationaal personeels-
bestandendaarmaakt sinds
november ook een vluchteling
uit Syrië deel vanuit.

‘Wegroeien snel,maarhet is
moeilijk omgeschikte kandi
daten te vinden’, verteltGoud.
‘Wij zijn een startupdiewerkt
aaneengaaf productmetnieu
we technologie.Dat spreekt
veel ontwikkelaars aan,mits je
veelwilt betalen. Vande sollici
tanten vraagt dehelft tochwel
een ton salaris.Dat kunnenwij
niet betalen.Wijmoetenhet
hebben vanondernemende
mensendiehet leuk vindenom
bij een snelgroeiendeorganisa
tie tewerken.’

Goudscout talentopAngel
list, ‘eensoortTinder voorpro
grammeurs’.Hier vondhij al
mensenuit Italië,Griekenland
enFrankrijk enkwamhij ook
SareaAlKebaly (27) tegen.De
Syriër volgdeeenopleidingbij
HackYourFuture, eenstichting
die vluchtelingen leertpro
grammerenmetalsdoel ze snel
aaneenbaan tehelpen.Toe
vallig: twee vanGoudscollega’s
doendaar vrijwilligerswerk.
Goud: ‘Zij kendenhem,dus
wenodigdenhemuit voor een
gesprekenhetkliktemeteen.’

Sareapast inhet team.Zes
jaar geleden studeerdehij af in

In afwachting vande
subsidie isHolthausAdvies
maar vast zelf begonnenmet
hetAYFtraject. Via deFace
bookpagina vanRefugee Start
Force, een sociaal netwerk
voor vluchtelingen,werdkan
didatenuit Syrië, Eritrea en
Pakistangevonden. ‘Slimme
mannen’, constateertHolthaus
over dedrie.DeEritreeërhaal
de zijnmasters international
financemanagement ende
Syriër spreekt al heel goed
Nederlands. Ze leren snel.

Een stagevergoedingover
makenblijkt zinloos,want ver
diendgeldwordtmeteenafge
trokken vandeuitkering. Zelfs
het vergoeden van reiskosten
is ingewikkeld.Holthaus: ‘Een
gemeenteambtenaar die een
vande statushouders bege
leidt, deedontzettend lastig.
Dandenk ik: hoekandit nou?
Dit is eenkans, er zijn alleen
maarwinnaars! Endanwordt
er vanuit de instanties toch
zomoeilijk gegaan.’Nu loopt
een collega somsmeenaarhet
stationomdeovchipkaart op
te laden.

Ondanksde frustrerende
stroperigheidhoudtHolthaus
vol. ‘Wijwillen gewoongáán.
Endat kanook: een status
houderdiewehalf november
voorhet eerst spraken, kon in
decemberbeginnen.Hij zit
namelijk tochmaar thuis te
wachten. Alswe alles van tevo
renhaddenuitgezocht, hadhij
pas in februari kunnenbegin
nen.Hadhij dusdriemaanden
extra thuisgezeten.’

computer sciences aandeuni
versiteit vanDamascus.Kort
daarnamoest hij opde vlucht
slaan voorhet regime van
presidentAssad. Zijn collega’s
merkennauwelijks iets vande
bewogen jarendie achter hem
liggen. ‘Het enige is datwe
hemeencontract vanmeerdan
een jaarmoesten aanbieden,
andersmocht zijn vrouwniet
naarNederlandkomen’, vertelt
Goud. ‘En somsmoethij op
kantoortijden evennaarde ge
meente of zoom iets te regelen.
En, raar genoeg:Nederlandse
leswordt alleenaangeboden
onderwerktijd.’

Flexibiliteit isdusnodig,
maardaarhebbenzebij Zivver
geenmoeitemee: iedereen
deelt zijneigen tijd in, zegt
Goud. In zijn vrije tijdwerkt
SareahardaanzijnNederlands
—het interview is inhetEngels.

Ookbuitenhetwerkheeft
Sarea zijndraai gevonden.Hij
heeft eenhuis en isherenigd
met zijn vrouw,diehij vijf jaar
niethadgezien.Zij studeerde
ookcomputer sciences en
hooptnet alshaarman toegela
ten teworden totHackYourFu
ture. Sarea realiseert zichdathij
enzijn vrouwdestijdsdegoede
studierichtinghebbengeko
zen. ‘Ik vondgemakkelijkwerk,
maar voor vriendendie een ju
ridischeoffinanciëleopleiding
hebben, ishetmoeilijk.’

Begeleiding vanuit de ge
meente ofVluchtelingenWerk
Nederlandheeft AlKebalyniet
meernodig.Hij dopt zijn eigen
boontjes.

BEGELEIDER STATUSHOUDER
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‘Als we alles van
tevoren hadden
uitgezocht, had hij
driemaanden langer
thuisgezeten’
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