
AAN HET WERK 
 

'Ik ben weer trots op mezelf' 
 
Als mensen hem vroegen wat hij deed, wist hij niet wat te zeggen. Akram  
Jawad had geen werk en schaamde zich daar vreselijk voor. Tot zijn leven een  
grote draai maakte en de Irakees met tussenkomst van VluchtelingenWerk aan  
de slag kon als proces operator bij Mobil Chemical Amsterdam Inc. 
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Jarenlang werkte Akram Jawad, Irakees van oorsprong, als proces operator in een  
gasfabriek in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Tot de oorlog  
tussen Irak en Koeweit uitbrak en Iraki’s geen werkvergunning meer kregen. In Irak werd hij 
geacht mee te vechten tegen Koeweit en daarom vluchtte hij zeven jaar geleden met zijn 
gezin naar Nederland. 
Na drie jaar kreeg het gezin een vaste verblijfsvergunning. Akram en zijn vrouw Ragda 
leerden de Nederlandse taal en de kinderen, Mohammed, Amar en Zahra gingen naar 
school in Amsterdam-Noord, waar het gezin woont. Eigenlijk liep alles op rolletjes, maar toch 
was Jawad niet gelukkig. 'Ik wilde graag werken en mijn kinderen een goede toekomst 
geven, maar ik was bang dat ik te oud was en nooit meer aan de slag zou komen.' 
Wilma Peters, contactpersoon van de familie Jawad bij de afdeling Scholing &  
Werk van VluchtelingenWerk Amsterdam: 'Akram wilde een opleiding volgen tot proces  
operator. Toen ik ging informeren, kwam ik in contact met Mobil Chemical  
Amsterdam. Dat bedrijf had een vacature en was geïnteresseerd in het CV van  
Akram.' 
 
 
Wantrouwend 
Jawad werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Jawad: 'Ik was blij, maar durfde dat 
gevoel niet echt toe te laten omdat ik ook wantrouwend was, bang dat ze me toch niet 
zouden aannemen.' Maar op 20 december 2000, nota bene op zijn 42e verjaardag, kwam het 
verlossende telefoontje: Jawad was aangenomen. 'Ik kon mijn oren niet geloven. Ik heb 



meteen mijn familie in Irak en enkele oud-collega’s in Abu Dhabi gebeld. Ze waren allemaal 
ontzettend blij voor me. Die avond hebben we met enkele vrienden een klein feestje gevierd.' 
Op 1 februari dit jaar is hij begonnen bij het bedrijf in Sloterdijk. Hij werkt in ploegendienst en 
draait beurtelings dag- en nachtdiensten. Gezien zijn jarenlange ervaring in het Midden-
Oosten gaat het werk hem goed af. Hier werken ze meer met computers, maar ook daar is 
hij inmiddels mee vertrouwd. 'Als ik iets niet weet, vraag ik het mijn collega’s. Die zijn altijd 
bereid me te helpen.' Ook Jawads uitstekende beheersing van het Engels werkt in zijn 
voordeel: wegens het grote aantal buitenlandse specialisten is de voertaal op de werkvloer 
voornamelijk Engels.  
 
Successtory 
Het verhaal van Akram Jawad is een successtory omdat hij zonder Nederlandse  
diploma’s aan de slag kon, zegt Wilma Peters. 'Veel bedrijven zijn huiverig om vluchtelingen 
in dienst te nemen, en al helemaal als ze geen Nederlandse diploma’s hebben. Ook al zitten 
ze te springen om mensen, ze willen werknemers die perfect Nederlands spreken.' 
Niet alleen Jawad zelf is erg gelukkig met zijn werkend bestaan, ook zijn vrouw Ragda is dat. 
'Voorheen was mijn man snel geïrriteerd. Nu voelt hij zich nuttig en is hij veel vrolijker.' 
Jawad: 'Als mensen vroegen wat ik deed, wist ik nooit goed wat te zeggen. Ik schaamde me.' 
Lachend vervolgt hij: 'Nu ik weer trots op mezelf ben en graag over mijn werk wil praten, 
vraagt niemand er ooit naar!” 
 
 
 
Organisaties die zich inzetten voor werk voor vluchtelingen: 
Emplooi, het arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen. www.emplooi.net 
Job-Support van het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten), richt zich op arbeidsinpassing voor 
hoger opgeleide vluchtelingen. www.uaf.nl 
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