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Beste lezer, 
Over het weer zullen we het maar niet 
hebben. Bij deze alweer het nieuwe 
nummer van onze Nieuwsbrief met veel 
lezenswaardige artikelen.  
Ook deze keer kunnen we melden dat er 
vruchtbare contacten zijn geweest met de 
pers. Onze coördinator Hennie van de 
Graaf had samen met Rosane Schripsema 
een interview bij het AD naar aanleiding 
van de Taalwandelingen die door Gilde 
SamenSpraak zijn geproduceerd. 
We hebben inmiddels 3 routes 
gerealiseerd.  
 
We vragen nogmaals aandacht voor de online 
training ‘Culturele Bewustwoording’.  
Ook weer enkele interessante verhalen van 
nieuwe Nederlanders. 
 
We wensen je wederom veel leesplezier 

 
 
 
 
 
 

Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Reikhalzend...... 
 
Reikhalzend kijken we er naar uit elkaar als team  weer echt te 
ontmoeten en niet alleen vergaderen via het scherm.. 
 
Reikhalzend zien we ernaar uit weer een gewone afspraak in het 
Forum te kunnen maken met nieuwe taalbegeleiders en 
anderstaligen.. 
 
Reikhalzend zien we er naar uit dat de door corona tijdelijk 
gestopte taalmaatjes zich weer zo veilig voelen dat ze binnen of 
buiten weer aan de slag gaan... 
 
Reikhalzend zien we er naar uit het Praathuis in Meerzicht weer te 
kunnen openen... 
 
Reikhalzend zien we ernaar uit dat velen een taalwandeling naar 
keuze gaan maken...  
 
Reikhalzend zien we uit naar mooi weer en we in de Hof van 
Seghwaert leuke zomeractiviteiten kunnen organiseren... 
 
Reikhalzend, wat een moeilijk uit te spreken woord.. 
 
Kortom, zo staat het in het woordenboek,  we verlangen er gewoon 
zeer naar! 

 
Hartelijke groet 
 
 
 
 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
              

 
 
 
 

 

 

 
 

  



 

 
 

Bovenstaand artikel is op 27 mei in  

het Algemeen Dagblad verschenen  



 

PraatHuis 

wandelingen 

Dag toekomstige wandelaars 
We gaan starten! Het PraatHuisteam heeft tot nu toe 3 taalwandelingen voor 
heel Gilde SamenSpraak gemaakt: voor de anderstaligen, de taalmaatjes, bestuursleden, 
teamleden en belangstellenden. De opzet van deze taalwandelingen is dat de deelnemers tijdens 
de wandeling de Nederlandse taal oefenen. 

We hebben dus 3 vrolijke, ‘frisse lucht-wandelingen’ voor jullie gemaakt met leuke opdrachten en 
interessante informatie over ons eigen Zoetermeer. De Forum-wandeling voert jullie door het 
Stadshart, de Meerzicht-wandeling toont jullie deze mooie wijk en de ‘kunst-wandeling’ geeft 
jullie een verrassend inzicht in de bijzondere en soms verborgen juweeltjes in ons Zoetermeer. 

Het idee is dat een taalwandeling wordt gedaan door 2 personen: één anderstalige en één taal-
maatje. Een taalwandeling start op een afgesproken punt (bijvoorbeeld het Stadhuisplein, Forum, 
PraatHuis-gebouw) en samen ontdek je de omgeving of je eigen stads(centrum). 
De deelnemers krijgen het wandelpakket met daarin twee routekaarten met opdrachten, een korte 
beschrijving van de route, enige handige tips, de antwoorden van de opdrachten voor de 
taalmaatjes en een evaluatieformulier. De wandelingen zijn gemiddeld 2,5 tot 3,5 km lang.  
Per wandeling moeten enkele eenvoudige opdrachten of specifieke taalvragen door de 
anderstaligen worden uitgevoerd en/of samen met het taalmaatje worden opgelost.  
Voor onderweg willen we jullie de gelegenheid geven voor een drankje naar keuze. In de 
beschrijving van de route staan de bijzonderheden hierover. Als aandenken aan de gelopen route 
krijgen de deelnemers een kleine attentie die in het pakket meegezonden wordt.  
Natuurlijk willen we weten of jullie de wandeling leuk vonden. Daarom vragen we jullie het 
evaluatieformulier te gebruiken en de resultaten per mail naar ons toe te sturen.  
Na aanmelding per e-mail op ons adres praathuis@gildezoetermeer.nl krijgen jullie bericht 
wanneer jullie het wandelpakket kunt ophalen bij de informatiebalie in het Forum. 

Grijp deze kans om met je anderstalige op een gezonde wijze Nederlands te praten en samen 
al wandelend wat meer over je eigen Zoetermeer te weten te komen. 
We vragen dus aan jullie allemaal, anderstaligen, taalmaatjes en belangstellenden om je aan te 
melden bij het PraatHuis. Zoek daarom nu alvast een maatje. En als dat gelukt is, dan kunnen jullie 
samen met mooi weer (of in de regen) in de frisse buitenlucht Nederlands praten. 

Kan het beter: Gezond en leerzaam!? 
We hopen dat jullie massaal zullen reageren. Blijf gezond en tot ziens. 

Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl 
                 Telefoon: 079-3619530 
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Samen lezen met je Taalmaatje in 
de Bibliotheek Forum Zoetermeer 
 

 
De bibliotheek was al lange tijd gesloten in verband met de coronamaatregelen.  
Maar dat betekent niet dat we stil zitten. Omdat de collectie van de eerste etage moest verhuizen 
naar de tweede, is de hele indeling in de bibliotheek veranderd. En dit betekent onder andere dat de 
Digi-Taalhuiscollectie een andere plaats gekregen heeft. Deze collectie, waar je als taalmaatje van 
het Gilde ongetwijfeld regelmatig gebruik van maakt, is nog wel steeds te vinden op etage 2A, maar 
staat nu direct boven aan de trap. Veel meer in het zicht dus. 
 
De collectie bestaat uit naslagwerken, lesmethodes (ook speciaal te gebruiken door 
taalvrijwilligers), informatieve boeken, spelletjesmaterialen voor taalvrijwilligers, boeken om 
specifieke taalvaardigheden te vergroten en niet te vergeten de collectie leesboeken in eenvoudig 
Nederlands.  
De collectie leesboeken hebben we iets moeten inkrimpen door de dubbele exemplaren te 
verwijderen. Dit zou als gevolg hebben dat je als taalkoppel in de bibliotheek niet allebei 
tegelijkertijd hetzelfde boek kunt lezen. Maar samen in hetzelfde boek kijken is, zeker nu we toch 
meer onderlinge afstand moeten houden, niet handig. Daarom willen we graag de collectie 
“Meeleesclub” beschikbaar stellen aan taalkoppels die in de bibliotheek met leesvaardigheid aan 
de slag willen.  
De collectie “Meeleesclub” is te vinden in 
plastic boxen in vakken onder de collectie 
lesmethodes (zie bijgaande foto). Op deze 
koffers staat om welk boek het gaat en voor 
welk leesniveau het boek geschikt is.  
Het zijn altijd boeken voor volwassenen die 
in eenvoudig Nederlands herschreven zijn. 
En dus qua thema interessant voor volwassenen.  
De werkwijze is als volgt: als je samen met de taalleerder in de bibliotheek bent, kies je een titel uit 
die je samen wilt gaan lezen. Je opent de plastic box en haalt er 2 exemplaren uit.  
Daarna zoek je in de bibliotheek een fijne plek om het boek samen (hardop) te lezen. Na afloop 
stop je de twee exemplaren weer terug in dezelfde box. Het is dus niet de bedoeling om de boeken 
mee naar huis te nemen. De werkwijze is gebaseerd op goed vertrouwen om het voor iedereen zo 
makkelijk mogelijk te maken. 
 
Verder wil ik nog even wijzen op de plastic kist met materialen voor Taalvrijwilligers. Ook deze kist 
is te vinden bij de Digi-Taalhuiscollectie. Hierin zitten allerlei spelmaterialen die door de 
taalvrijwilligers gebruikt kunnen worden om samen met de taalleerder spelenderwijs met taal bezig 
te zijn. Ik nodig je graag uit hiervan gebruik te maken (en na afloop weer op te bergen in de kist). 
 
Als er boeken of materialen zijn, die momenteel niet in het Digi-Taalhuis aanwezig zijn, maar die je 
wel graag zou willen gebruiken, geef de titel en schrijver dan aan mij door als aanschafverzoek. 
Zolang het collectiebudget niet uitgeput is, kan ik deze boeken/materialen toevoegen aan de 
collectie. 
 
Ik hoop tot snel weer in Bibliotheek Forum Zoetermeer! 
Yvonne Polman, Coördinator Digi-Taalhuis a.i. 06-40549991 
yvonne.polman@bibliotheek-zoetermeer.nl 
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Alles op één plek en veel 

inspiratie op de nieuwe website 

van Bibliotheek Forum 

Zoetermeer 
 

De vernieuwde website van de bibliotheek is klaar! Achter de schermen is de afgelopen maanden 
hard gewerkt om de website nog gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.  
 
Daarom hebben we besloten om de websites www.forumzoetermeer.nl en www.volksuniversiteit-
zoetermeer.nl volledig te integreren in www.bibliotheek-zoetermeer.nl 
Dat betekent dat alle activiteiten van de Forumpartners en het cursusaanbod van de 
Volksuniversiteit vanaf nu op de website van Bibliotheek Forum Zoetermeer te vinden is. 
 
Alle activiteiten en spreekuren vind je terug in de agenda, die nu nog beter te filteren is. Je vindt 
antwoord op heel veel vragen in het gedeelte van de klantenservice en de navigatie werkt nog 
intuïtiever. 
 
Maar we bieden vooral heel veel inspiratie. Niet alleen in het activiteiten aanbod maar ook in de 
collectie. Je kunt nu dus ook thuis via de website het bibliotheekgevoel krijgen.  
Alle onderdelen uit de collectie zoals boeken, e-books, luisterboeken, films en muziek presenteren 
we op een aantrekkelijke manier ingedeeld op bijvoorbeeld genre’s of actuele thema’s. De jeugd en 
jongeren hebben een eigen plek waar je op leeftijd - 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar - veel leestips 
kunt vinden.  
Alle materialen zijn te gratis te reserveren en de e-books en luisterboeken zijn te downloaden 
via  www.bibliotheek-zoetermeer.nl   
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Webinars Stichting Lezen en Schrijven 

Taalmaatjes-begeleiders kunnen bij “Het begint met Taal” inloggen met de volgende 
gegevens:  
Website:   www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV    Wachtwoord:  SamenSpraak2020  

   
 
VOOR WIE? Culturele bewustwording is bedoeld voor vrijwilligers die al enige tijd 
bezig zijn als taalcoach. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in waarom 
mensen doen wat ze doen, welk effect dat heeft en wat je daaraan kunt doen. 
INHOUD Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks anderstaligen uit een andere 
cultuur en met andere bagage. Dat is vaak leuk en leerzaam, maar soms ook 
lastig. Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als 
‘normaal’ beschouwt. In deze training leer je over de globale verschillen tussen 
culturen en de kracht die culturele waarden hebben in het denken en doen van 
mensen. Dat gebeurt aan de hand van anekdotes, ervaringen van de andere 
deelnemers, de trainer en enkele theorieën. Door meer inzicht te krijgen in 
andere culturen en waardes word je je bewust van je eigen (voor)oordelen en 
aannames ten opzichte van mensen uit andere culturen. Dankzij die kennis wordt 
contact met mensen uit andere culturen een uitdaging en een verrijking!  
Thema’s die daarbij aan bod komen:  
• Welke verschillende culturen en culturele waarden zijn er en welke 
omgangsvormen horen daarbij?  
• Hoe ga ik om met verwarrende situaties in de dagelijkse taalcoachingspraktijk?  
• Hoe plaats je die situaties in intercultureel perspectief? 
DUUR De training duurt een dagdeel.  
 
Beste Taalbegeleiders, 
Graag willen we jullie aandacht vragen voor bovengenoemde  training. 
Deze training willen we online aanbieden voor Gilde SamenSpraak 
taalbegeleiders. 
Er is plaats voor 12 tot 18 deelnemers, een overzichtelijke groep voor de 
trainer van Het begint met  
taal. 
Als u belangstelling hebt meld u dan aan: 
samenspraak@gildezoetermeer.nl, in overleg gaan we vervolgens tijd 
afspreken! 
 

BESCHRIJVING TRAINING:  

CULTURELE BEWUSTWORDING 

http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
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Ik ben sociaal, ik wil 
praten. Het is zo fijn 

om woorden te 
vinden!” 

 
Het huis van Zohr en Houcine in Amsterdam-
Zuid ruikt naar versgebakken brood.  
Drie kinderen steken hun hoofd om de hoek 
van de deur. De kinderen Rabab (11), Issam 
(9) en Amira (12) giechelen vrolijk en de vrouw 
des huizes, Zohr verdwijnt in de keuken.  
Haar man Houcine is aannemer is in de bouw.  

Zohr komt binnen met een zilveren dienblad in 
haar handen met een zilveren theepot en glazen. Datwe geen suiker nemen in de thee wordt 
ruimschoots gecompenseerd door het suikergehalte in de amandelkoekjes. “Zelfgemaakt, neem! 
Eet!” Gelukkig komen de kinderen ook gezellig meegenieten. We kunnen corona-proof zitten op de 
lange bank. Zohr mikt de thee met een hoge straal in de glaasjes en zakt tevreden in haar stoel. 
“Acht jaar geleden was het moeilijk! Maar nu leer ik via de buurvrouw. Veel Nederlands.” 
Terwijl de kinderen elk de media op hun eigen telefoon bijhouden, raken we met Zohr in gesprek 
over haar start in Nederland. Dertien jaar geleden kwam ze met Houcine mee uit Marokko. Houcine 
kende Nederland al. Die had er al ruim vijftien jaar gewoond voordat hij met Zohr trouwde. Eerst 
bleven ze even in de buurt van Fez wonen. Waar ze vandaan komen, is het altijd druk. Mensen 
gaan daar met de hele familie op bezoek. Elke avond zoeken mensen elkaar op.  
En overdag boodschappen doen in de bazaar. De kleuren en geuren en het warme meeleven met 
elkaar, dat is daar zo normaal. Zohr zucht en drinkt een slok thee. 

 “Moest je hier wennen, iedereen achter de voordeur?” Zohr schudt haar hoofd. “Houcine kent veel 
mensen. Mensen vertellen elkaar over het leven. Gezellig. Mziaan.” Het was één van de eerste 
woorden die ze leerde: gezellig. En één, twee, drie. Tellen was natuurlijk meteen nodig in de 
supermarkt. Amira valt in: “De kassière van de buurtsupermarkt kent mama, die helpt haar als ze 
iets niet begrijpt.” Thuis helpen dochters Amira en Rabab. Ook tijdens dit gesprek onderbreken ze 
regelmatig hun appje om even een woord te vertalen voor hun moeder. 
Maar heeft Zohr via haar kennissen Nederlands geleerd? Nee, met hen moet ze echt afspreken: 
‘Alleen Nederlands praten!’ Ze gaan zo weer in het Berbers verder en dat is ook leuk. De verhalen 
van thuis en de herinneringen aan daar. Tegen familie in Marokko scheppen we op over Nederland, 
dat het leven hier zo gelukkig is hier en het land zo mooi. Maar met vriendinnen en familie praten 
we over Marokko. Familie is heel belangrijk. Er is een hechte band, we gaan ook elk jaar daar 
naartoe op vakantie. Dan merk je dat iedereen met elkaar meeleeft. Bijvoorbeeld als één persoon 
iets zoekt, gaat echt de hele familie meezoeken. Ze stoppen gewoon met hun bezigheden. Rabab 
vindt het grappig. “Het is echt waar! Dat kennen we hier in Nederland niet!” Zo Marokkaans. 

Leerde Zohr dan Nederlands praten in de groepsles? Nee, in het buurthuis, daar waren net zoveel 
nationaliteiten als deelnemers in de taalcursus. Ze deden met tien cursisten een training in 
basisvaardigheden van TopTaal. Het was praktisch, één morgen per week van 9 tot 12 uur met 
huiswerk op de computer. Veel typewerk en dat vroeg veel concentratie. Maar spreken leerde ze 
daar niet echt. Daarvoor waren er teveel deelnemers en de nadruk lag ook meer op correcte 
vormen. Direct na de geboorte van de derde is Zohr er ook mee gestopt. 

In 2019 kwam het gezin vlakbij de school van zoon Issam te wonen. Die school is tweehonderd 
meter verderop in dezelfde straat en daar gaven ze twee ochtenden in de week taalcursussen voor 
nieuwkomers. De nadruk ligt op samen praten, elke dag vijftien minuten. Ze bouwen het in twee 
stappen op, zodat iedereen een basis heeft om het gesprek mee te beginnen. 



 

“We lachen daar veel. Ik word blij van leren. We hebben ook contact via de groepsapp, in het 
Nederlands natuurlijk!” Zohr proeft voorzichtig de woorden als ze verder praat: “Ik ben gemotiveerd 
om Nederlands te leren. Ik ben een sociaal persoon.” 

Amira kijkt op van haar telefoon. “Dat is waar.” Haar moeder had het heel moeilijk in het begin van 
de coronaperiode. Ze zat maar thuis en had niets te doen. “Dit helpt haar echt.” Zohr knikt haar 
dochter toe. “Ik ben sociaal, ik wil praten. Het is zo fijn om woorden te vinden.” Ze gebaart met haar 
handen en kijkt opgelucht. 
De buurvrouw die ze hier heeft, spreekt ze ook dikwijls sindsdien. Vrijdags hebben ze het over de 
couscous die Zohr maakt, maar ook in de tuin spreken ze elkaar geregeld over het weer of over 
plannen die ze maken. Bij de school spreken ze vaak af om te gaan theedrinken. De kinderen, de 
regen en de kleding die ze nodig hebben, alle dagelijkse dingen komen langs. 

Zohr laat me haar diploma zien van drie jaar geleden, toen ze haar basisvaardigheid in het 
Nederlands haalde. Bij het diploma zit een lijst met taal-apps om zelf thuis Nederlands te leren. Ze 
doet het voor hoe ze woordjes aanklikt, de uitspraak beluistert en vervolgens nazegt. Het was ons 
al opgevallen dat Zohr heel veel zelfstandige naamwoorden kent. Issam vindt vooral de filmpjes 
grappig. 
Hoe zag het leven eruit voordat Zohr zich kon redden met het Nederlands? Zohr legde de nadruk 
op groepsactiviteiten. Ze regelde een picknick met schoolkinderen. Door op te trekken met de 
kinderen pikte ze wel wat woorden op, maar minimaal. Het ging er haar vooral om dat ze iemand 
was, dat ze kon deelnemen aan de sociale activiteiten ondanks haar beperkte Nederlands.  
Ze is zelf een echte doener en dat hielp haar uit haar isolement. 
Zo ging ze bijvoorbeeld op fietsles. Het zou tien lessen duren, maar binnen drie lessen fietste Zohr 
tot haar eigen verbazing zó weg. Ze waren met elf nieuwkomers, sommigen uit Pakistan of Turkije. 
Sindsdien heeft Zohr een bakfiets voor het vervoer van de kinderen. Eigenlijk ging dat nog 
makkelijker dan fietsen op twee wielen, want zo’n bak houdt je in evenwicht met z’n wielen aan 
weerszijden. De eerste weken is ze wel erg geschrokken van de agressie van sommige 
verkeersdeelnemers. “Dan sta je wel echt met je mond vol tanden,” zucht Zohr. “Als zo’n racefiets je 
snijdt en je kan dan niets verzinnen in het Nederlands!” Op zulke momenten heeft ze echt gemerkt 
dat ze Nederlands nodig had. 

En wanneer is het keerpunt gekomen? Weet Zohr nog hoe dat veranderd is? Ze moet er even over 
nadenken. “Toen ik begon aan mensen te vragen: ‘Kan ik helpen?’ Het gaf gelijkwaardigheid. Ik 
kreeg leuke reacties toen ik bijvoorbeeld een oude buurvrouw met boodschappen zag sjouwen en 
vroeg: ‘Kan ik je helpen?’. Maar ook met kleine 
dingetjes, bijvoorbeeld een lampje voor in de koelkast 
of een oplossing voor een parkeerprobleem. Of pas 
met de sneeuw, toen we konden helpen met 
sneeuwruimen.” 
Zohr kon haar spontane aard kwijt in zulke acties en 
het schiep een band. Mensen zien opeens wie je bent; 
een persoon en niet een nieuwkomer. “Maar je hebt 
echt mensen nodig die ook jou helpen. Want met een 
app alleen leer ik alleen woordjes, geen taal. Ik ben 
echt heel blij met de buurvrouw.”   

Als we vertrekken, krijgen we nog een stuk van het 
versgebakken brood mee. Beneden zien we inderdaad 
een rode bakfiets. Hij is keurig afgedekt met een stuk 
rood zeil.  
We zwaaien.       C.F.  2021. 

 



 

Gevluchte technici maken kans op een 
betaalde baan 
In Limburg kampen bedrijven in de technieksector met personeelstekorten.  
Knappe koppen gezocht dus. Met het project Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken, 
kortweg WOOW, stoomt Zuyd Hogeschool samen met het UAF leergierige gevluchte 
professionals met een achtergrond in de techniek in een jaar klaar voor de arbeidsmarkt.  
‘Werelden bij elkaar brengen,’ is het veelzeggende antwoord van Herwin Sap, vakinhoudelijk 
coördinator van WOOW, op de vraag waarom Zuyd het programma introduceerde. ‘Wij leiden op 
voor de regio, maar het aantal studenten dat we afleveren blijft achter bij de vraag. Gevluchte 
technici zijn een poule van onbenut talent. Met WOOW hopen we de tekorten op de arbeidsmarkt 
terug te dringen, terwijl we vluchtelingen een kans geven om aansluiting te vinden met het 
werkveld.’  

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt  
Hanni Wongsosumarto, vanuit het UAF betrokken bij de begeleiding van de deelnemers:  
‘Dit programma past bij het UAF; we investeren in projecten en trajecten die bijdragen aan 
duurzame arbeidsintegratie. De deelnemers van WOOW hebben al een opleiding gevolgd in hun 
thuisland en hoeven niet opnieuw een hele opleiding te volgen. We hopen ze in een jaar klaar te 
stomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan vakkennis en kunde ontbreekt het niet, aan 
werkervaring, de lokale context en een netwerk wel. Díé brug vormt WOOW.’  

Ervaring opdoen met een stage 
Teklemariam Okbagiorgis Berhe kwam vijf jaar geleden naar Nederland. In Eritrea, waar hij 
vandaan komt, studeerde hij bouwkunde. Hij werkte er als docent en als medewerker bij een 
constructiebedrijf. Hij wil zijn loopbaan graag hervatten in Nederland, maar zijn sollicitaties liepen tot 
dusver op niets uit. Teklemariam: ‘Ik kreeg te horen dat mijn taalbeheersing niet voldoende was. 
WOOW is een goede kans voor mij om mijn taal te ontwikkelen en ervaring op te doen bij een 
bedrijf. In maart ga ik stage lopen bij Blitta, een bedrijf in gevelsystemen. Als ik het goed doe kan ik 
een baan krijgen.’  

Hij is blij dat hij niet opnieuw de schoolbanken in hoeft, maar zegt dat hij het WOOW-project wel 
nodig heeft. Teklemariam: ‘Bouwkunde in mijn land is anders dan hier. De codes zijn 
anders, AutoCAD werkt anders, de bouwtechnieken zijn anders. In Eritrea is het bijna altijd 19 
graden, isoleren is bij ons niet echt aan de orde. Dankzij dit traject snap ik beter hoe het eraan toe 
gaat in Nederland.’  

Honger naar kennis 
Herwin ziet dat de verschillen inderdaad groot zijn: ‘Het was wennen, oriënteren en zoeken. Welke 
kennis is er al? En wat ontbreekt er? We dachten makkelijk te beginnen met een les over de bouw 
van een stalen bedrijfshal. Met het idee: die bouwtechniek wordt overal op de wereld gebruikt. Nou, 
niet dus. De deelnemers, voornamelijk Syriërs, lieten weten dat er in hun thuisland vooral met beton 
wordt gebouwd.’  

‘Ik verwachtte dat de werelden dichter bij elkaar zouden liggen, maar dat maakt dit traject juist 
uitdagend. Het is een zoektocht over en weer. De deelnemers zijn heel gemotiveerd en leergierig, 
de honger naar kennis is groot. Het zorgt ervoor dat ze zich snel ontwikkelen. Je merkt aan alles dat 
ze beseffen dat het een kans is om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.’  
Werken, daar is het de technici om te doen. WOOW-deelnemer Khadija Mannan uit Syrië:  
‘Ik studeerde in 1998 af aan de universiteit als werktuigbouwkundige. Daarna werkte ik twaalf jaar, 
onder meer op de luchthaven van Aleppo op de afdeling die zich bezighoudt met het onderhoud van 
de machines. Ik ben het gewend om te werken en wil graag iets doen met mijn technische 
achtergrond. Ik heb een tijdje gewerkt als postsorteerder. Dat was gezellig, maar ik ben blij dat ik 
een kans krijg om te werken in mijn richting.’  

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds.          BRON: UAF 
 



 

Enexis Netbeheer leidt monteurs op samen met het UAF 
Eén van de uitdagingen waar ons land voor 
staat, is de transitie naar duurzame energie. 
Netbeheerders spelen hier een grote rol in en 
staan te springen om elektromonteurs. 
Tegelijkertijd blijft het potentieel van technici 
met een vluchtelingachtergrond nog vaak 
onbenut. 

Het UAF ontwikkelt samen met bedrijven en 
opleiders slimme routes naar werk voor 
statushouders met een passie voor techniek. We 
delen onze kennis en ervaring en bieden 
begeleiding aan de deelnemers én hun 
begeleiders op de werkvloer. De bedrijven 

bekostigen zelf de opleiding van hun toekomstige werknemers. 
In navolging van Alliander en Heijmans, waar al diverse groepen monteurs zijn opgeleid, starten we 
nu met Enexis Netbeheer een leerwerktraject voor elektromonteurs. In eerste instantie gebeurt dit 
kleinschalig: vijf deelnemers begonnen half maart met een voorbereidend lesprogramma. Vanaf 
september starten zij met de interne opleiding bij Enexis Netbeheer. 

Nieuw perspectief 
Eén van de deelnemers is Farid Ebrahimi, gevlucht uit Iran. Hij deed in zijn geboorteland al ervaring 
op in Electrical Engineering en beschikt over een bachelordiploma. Farid: ‘Dankzij deze mooie 
samenwerking heb ik zicht op een perspectief. Ik kan nu starten met een opleiding en heb kans op 
een baan.’ 

Leren en werken 
Tijdens de eerste vier maanden krijgen de deelnemers Nederlandse les en leren zij vaardigheden 
die in de praktijk nodig zijn, zoals veilig werken met elektra. Wie slaagt, krijgt het diploma 
Basisveiligheid VCA. 
Daarna starten de deelnemers met de mbo-3 opleiding Elektrotechniek. Deze duurt twee jaar. Twee 
dagen per week krijgen zij les op de Enexis Vakschool in Eindhoven. De overige drie dagen doen zij 
werkervaring op in de praktijk. 
Wie de opleiding succesvol afrondt, ontvangt het Erkende mbo-3 diploma Elektromonteur en is 
verzekerd van een baan bij Enexis Netbeheer. 
De gemeente Eindhoven is ook betrokken bij het initiatief: zij geeft de deelnemers toestemming om 
naast hun uitkering dit opleidingstraject te volgen. De gemeente heeft er immers ook baat bij dat 
deze statushouders straks duurzaam participeren en voor hun eigen inkomsten zorgen. 
               BRON: UAF  

 

   Pardonner Marine (22):  
  'Ik zit de bloei van mijn    
  leven, maar groei niet' 

Het verhaal van een vluchteling 
Marine (22) is rechtenstudent, maar zal later nooit rechter, 
officier van justitie of notaris kunnen worden. Ook zomaar op 
vakantie gaan of stemmen zit er niet in. En het is maar de 
vraag of ze ooit kan trouwen met haar grote liefde. Marine: ‘Ik 
besta niet meer in Armenië en de kans is groot dat ik ook in 
Nederland nooit écht zal bestaan.  

https://www.enexis.nl/over-ons
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen


 

Ik zit in de bloei van mijn leven, maar kan niet groeien.' 
Want ondanks dat Marine voor altijd in Nederland mag blijven, komt ze niet in aanmerking voor een 
paspoort. Net als ruim 10.000 andere "pardonners". 

Echt Nederlander? 

'Ik was een baby van zes maanden toen mijn ouders om politieke redenen uit  Armenië naar 

Nederland vluchtten. In 2007 kwam er een einde aan onze onzekerheid: mijn ouders, broertje, zusje 

en ik vielen onder het generaal pardon. Ik zie mijn moeder nog voor me, huilend van blijdschap. 

Ook mijn vriendinnen en de juf op school waren opgelucht: "Nu ben je écht Nederlander", zeiden 

ze.' 

'Inmiddels besef ik dat we het allemaal mis hadden. Ik ben geen echte Nederlander, maar een 

tweederangsburger. Net als andere vluchtelingen mochten ook mensen die onder het generaal 

pardon vielen na vijf jaar de Nederlandse identiteit aanvragen. Maar voor mij bleek dat onmogelijk, 

omdat ik geen geldig paspoort en geboorteakte uit Armenië kon laten zien.  

Die documenten heb ik nooit gehad.' 

‘Hoe ouder ik word, hoe vaker ik word geconfronteerd met het feit dat ik geen "normaal" 
identiteitsbewijs heb. Het kunnen verkiezingsspotjes zijn, of een bekende die vraagt of ik al weet 
wat ik ga stemmen. Dan moet ik het weer uitleggen: "ik mag niet stemmen, weet je nog?"' 

‘Het is pijnlijk dat mijn stem niet wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar het is iets waar 
ik rekening mee kan houden. Verder is er maar weinig informatie te vinden over “leven zonder 
nationaliteit”. De meeste gevolgen ontdek ik pas gaandeweg. Het is alsof ik over straat loop en er 
opeens een paaltje omhoog springt: stop, jij mag niet verder.’ 

Onmogelijke droom 

'Ik zoek bijvoorbeeld een stage. Laatst moet ik bij een sollicitatie mijn nationaliteit invullen. 

Nederlands of Armeens neerzetten kan niet, dan zou ik liegen. En wat denken ze wel niet als ik 

"onbekend" invul?  Een stage vinden is moeilijk, maar mijn droom – officier van justitie worden – is 

onmogelijk. Dat mag namelijk niet zonder Nederlandse identiteit. Als ik dat van te voren had 

geweten, had ik misschien een andere studiekeuze gemaakt.' 

'Sinds ik mijn vriend heb ontmoet, spelen er andere vragen op. Mogen we wel trouwen? Kunnen we 
ooit een huis kopen als ik geen hypotheek mag afsluiten? En als we ooit een kindje krijgen, hoe 
gaan we uitleggen waarom papa alles mag en mama sommige dingen niet? Om een einde te 
maken aan alle zorgen, overwon ik twee jaar geleden mijn angst en reisden mijn vriend en ik naar 
Armenië om mijn documenten op te halen.' 

'De reis benadrukte de verschillen tussen mijn vriend, die Nederlander is, en mijn eigen situatie. 

Terwijl hij gewoon doorliep op Schiphol, werd ik bij alle poortjes tegengehouden en ondervraagd. 

Het was spannend of ik überhaupt op het vliegtuig mocht stappen. Toen we uiteindelijk in de lucht 

waren, was ik opgelucht. Het gevecht was bijna voorbij.' 

Opzoek in Armenië 

'Maar net als bij de Armeense ambassade in Nederland, werden ook in Armenië zelf alleen maar 

wedervragen gesteld. Wilde ik terugkeren naar Armenië? En als ik zo graag in Nederland wilde 

blijven, waarom was ik dan hier? Ergens begrijp ik ook wel dat ze niet zomaar een paspoort of 

geboorteakte kunnen uitdraaien. Bij een gemeenteloket in Nederland word je ook niet geholpen als 

je met een vreemde, buitenlandse verblijfsvergunning om twintig jaar oude documenten vraagt.' 

'Teleurgesteld en verdrietig zat ik in het vliegtuig terug naar Nederland. Ik besta niet meer in 
Armenië en de kans is groot dat ik ook in Nederland nooit écht zal bestaan. Ik zit in de bloei van 
mijn leven, maar ik kan niet groeien. Mijn moeder heeft verdriet om de situatie van mijn broertje, 
zusje en mijzelf. De zorgeloze toekomst die ze ons heeft willen geven door te vluchten, heeft helaas 
toch grenzen.'     www.actievoorvluchtelingenwerk.nl 

  

http://www.actievoorvluchtelingenwerk.nl/
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