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Ondanks hun vaak grenzeloze motivatie en 
doorzettingsvermogen is de werkloosheid onder 
vluchtelingen groot. Eind vorig jaar werd daarom het 
Banenoffensief voor vluchtelingen in het leven geroepen.
De campagne moet Nederlandse werkgevers overtuigen 
dat het inhuren van vluchtelingen veel voordelen biedt.

Het is een bekend fenomeen: vluchtelingen 
in Nederland komen vaak moeilijk aan de 
bak. Anno 2004 telde ons land er 200.000 en 
van hen is ongeveer een kwart werkloos. Dit 
aantal ligt ruim zes keer hoger dan onder 
autochtone Nederlanders. Met name de 
vrouwelijke vluchtelingen hebben moeite 
de arbeidsmarkt te betreden.

Struikelblok is vaak een onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal; de 
slechte aansluiting tussen de opleiding in 
het land van herkomst en de Nederlandse 
arbeidsmarkt kan een rol spelen, maar 
ook de hogere leeftijd vanwege een lange 
asielprocedure kan een belemmerende 

factor zijn. Dat is jammer, want de meeste 
vluchtelingen hebben veel in huis en willen 
dolgraag aan het werk. Vandaar dat eind 
2005 door de overheid, in samenwerking met 
een aantal organisaties, het Banenoffensief 
Vluchtelingen in het leven is geroepen, 
met de bedoeling meer vluchtelingen 
aan werk te helpen. Het Banenoffensief 
heeft een uitgebreide database van 
werkzoekende, nieuwe Nederlanders met 
een verblijfsvergunning. Werkgevers kunnen 
hiervan gebruik maken door hun vacature 
of stageplaats aan te melden, zodat  er een 
passende match gevonden kan worden. 
Bedrijven als TNT, Philips en Walibi hebben via 
deze weg al een aantal vluchtelingen in dienst.

Arie Kraaijeveld, ambassadeur van het 
Banenoffensief:  “Vluchtelingen hebben 
steun nodig bij hun eerste stappen op de 
arbeidsmarkt. Deze groep wil graag zo snel 
mogelijk integreren, en ik vind dat wij hen 
hierbij moeten ondersteunen. Veel bedrijven 
zijn zich nog onvoldoende bewust van het 
arbeidspotentieel dat zich onder deze groep 
mensen bevindt. Het is hen vaak niet bekend 
dat de meeste vluchtelingen over vele jaren 
werkervaring en een flink portie aanpassings- 
en doorzettingsvermogen beschikken.

Zie voor meer informatie: 
www.banenoffensief.nl

 Wij willen dolgraag 

werken

Vluchtelingen beschikken vaak over een flink 
portie aanpassings- en doorzettingsvermogen



Rafi Seyed (34 jaar) is door bemiddeling van het banenoffensief 
adviseur diversiteitsbeleid geworden bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

 ‘De Nederlandse              
assertiviteit past 
goed bij mij’
Rafi Seyed (34) komt uit Kabul, 
Afghanistan, waarvandaan hij 
moest vluchten vanwege zijn 
politieke ideeën. Sinds 1997 
is hij in Nederland. Nadat 
hij een verblijfsvergunning 
kreeg, volgde Rafi de studie 
management, economie en 
recht aan de Hanzehogeschool 
in Groningen.  Eind november 
studeerde hij af, net in de tijd dat 
het Banenoffensief van de grond 
kwam. Na een selectieprocedure 
kreeg hij een jaarcontract bij het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.
“Ik werk hier met veel plezier. 
Met mijn afdelingshoofd en mijn 
collega’s kan ik het goed vinden; 
ze zijn zeer behulpzaam. In 
Afghanistan is bescheidenheid de 
norm. Hier in Nederland is het 
belangrijk dat je assertief bent, 
initiatief toont. Het is belangrijk 
om je aan te passen, te laten zien 
wat je kunt en niet af te wachten. 
Dat doe ik dus en eigenlijk past dat 
heel goed bij mijn karakter.

Geen medelijden
Ik hou me onder andere bezig 
met het diversiteitbeleid: hoe 
kunnen we als ministerie 
goede stagières vinden die een 
afspiegeling vormen van de 
maatschappij. Mijn meerwaarde 

als vluchteling zit ‘m in mijn extra 
bagage: mijn levenservaring en 
doorzettingsvermogen. 
Ik denk dat ik de problemen van 
vluchtelingen beter naar voren 
kan brengen dan veel van mijn 
Nederlandse collega’s. Wel blijf 
ik daar altijd zakelijk in. Als 
vluchteling wil je geen medelijden, 
dat werkt averechts. Vooroordelen 
kan ik ook niet wegnemen. Ik ben 
Rafi en vertegenwoordig mezelf; 
niet Afghanistan of de Afghaanse 
gemeenschap in Nederland om 
maar wat te noemen.

Trots
Altijd en overal hou ik mijn doel 
voor ogen. Het eerste doel, mijn 
studie afronden, is gelukt. Het 
tweede doel, een master opleiding 
human resource, wil ik binnen 
drie jaar realiseren. Verder hoop 
ik zoveel mogelijk vluchtelingen 
aan het werk te helpen. Het 
Banenoffensief is een belangrijk 
project. Ik werk er hard aan om 
andere organisaties soortgelijke 
projecten te laten starten.
Laatst vroeg mijn beste vriend of 
ik trots was op mezelf. Daar had ik 
nooit over nagedacht. ‘Ik ben wel 
heel trots op je’, zei hij toen. 
Dat was het mooiste compliment 
dat ik kon krijgen.”

“Als je me twee jaar geleden had 
gebeld voor een interview over 
werk en vluchtelingen, had ik 
je afgewimpeld. ‘Goede mensen 
komen vanzelf bovendrijven’, zou 
ik hebben gezegd. Toen ik werd 
aangesteld als ambassadeur voor het 
Banenoffensief, deed ik - om voeling 
te krijgen met het onderwerp - de 
test ‘hoe open sta jij voor diversiteit’. 
Het goede nieuws van de uitslag 
was dat ik erg taakgericht ben, 
geen onderscheid maak in mensen 
- mannen, vrouwen, allochtonen, 
autochtonen - als het gewenste 
resultaat maar wordt bereikt. Maar 
dat was tevens het slechte nieuws. Ik 
kijk - keek - niet naar mensen.
Het ministerie heeft driehonderd 
medewerkers met een buitenlandse 
afkomst in dienst. Ik besloot met 
deze mensen in gesprek te gaan, 
wilde weten wat ze tegenkomen in 
hun werk. Wat verwachten ze van mij 
als werkgever en wat niet? Het laatste 
wat ze willen, zo bleek, is een sticker 
opgeplakt te krijgen. Wel gaven 
ze aan dat zij zich als allochtone 
medewerkers misschien anders uiten 
dan ‘echte’ Nederlanders.

Goede match
Zo is het allemaal begonnen. 
Voor het Banenoffensief heeft ons 
ministerie aangegeven op elk van 
de zes onderdelen een vluchteling 
te willen aannemen. Met de twee 
organisaties UAF en Emplooi hebben 
we bekeken hoe we die match het 

beste tot stand kunnen brengen. 
Belangrijk voor ons was dat mensen 
echt moeten solliciteren, zichzelf 
moeten bewijzen, net als ieder 
ander. We hebben op dit moment 
vijf vluchtelingen aangenomen, en 
Rafi is één van hen. Ik ontmoette 
hem tijdens de aftrap van het 
Banenoffensief. Ik vond hem meteen 
scherp, hij stelde slimme vragen. Wij 
hadden een doener nodig, iemand 
die niet alleen praat over diversiteit 
in personeelsbeleid, maar vooral 
dóet. Iemand die organiseert, die 
dingen voorbereidt en die makkelijk 
zijn weg vindt in het grote apparaat 
dat het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is. Rafi werkt 
hier sinds ruim een maand. Hij is 
nu bijvoorbeeld in gesprek met de 
cateraar over de wereldkeuken die we 
tijdelijk willen invoeren. Daarnaast 
voert hij gesprekken met de Haagse 
Hogeschool over stageplaatsen voor 
allochtone studenten. 
Tegenwoordig geloof ik heilig 
in het belang van werknemers 
met een buitenlandse afkomst in 
Nederlandse organisaties. We leven 
in een gekleurde samenleving. Als 
we in ons ivoren torentje blijven 
zitten, is dat niet bevorderlijk voor 
de kwaliteit van ons werk. Bovendien 
doe je jezelf als werkgever tekort. 
Er lopen ontzettend veel capabele, 
goedopgeleide mensen rond. Er is 
zoveel te winnen. We worden er zelf 
ook beter van! Dat is een boodschap 
die ik graag uitdraag.

Peter Hennephof (47 jaar), de leidinggevende van Rafi Seyed
op ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is belast 
met het diversiteitbeleid.

 ‘Rafi is de doener 
die we zochten’
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Je bent bijna afgestudeerd als maatschappelijk 
werker. Hoe zit het met werkervaring?
Amani: “In Soedan was ik onderwijzeres, in 
Nederland werk ik al jaren als vrijwilliger bij 
VluchtelingenWerk in Kampen, waar ik ook 
mijn MBO-stage heb gedaan. 
Ik begeleidde vluchtelingen bij hun integratie 
in Nederland. Nu ik bijna een HBO-opleiding 
heb afgerond, behandel ik vluchtelingen met 
psychosociale klachten. Als ‘bezoekvrouw’ bij 
welzijnsorganisatie Travers in Zwolle bezocht
ik allochtone vrouwen thuis en begeleidde hen 
bij hun integratie in Nederland. Verder heb ik 
een jaar als maatschappelijk werker gewerkt bij 
Stichting De Kern in Zwolle. Deze organisatie 
geeft psychosociale hulp aan kansarmen. 
Ook buiten werk en studie ben ik actief, zoals 
in de Vrouwenraad van Kampen. In 2002 

ontving ik de zogeheten ruimteprijs vanwege 
mijn voorbeeldfunctie in de islamitische 
gemeenschap in Kampen.”

En nu op zoek naar je droombaan?
Amani: “Eerlijk gezegd begrijp ik er niets van 
dat ik nog geen baan heb. Ik heb een hartstikke 
goed CV en veel contacten. Ik solliciteer veel: 
bij het Blijf van mijn Lijfhuis, Humanitas, 
bij een organisatie voor tienermoeders, maar 
nergens kom ik aan de bak. Soms denk ik dat 
het met mijn hoofddoek te maken heeft, dat 
het hier in Kampen en omgeving misschien te 
christelijk is. Als ik mijn studie heb afgerond, 
ga ik me oriënteren op het westen van het land. 
Misschien maak ik daar meer kans. Ik heb er 
alles voor over om lekker aan de slag te kunnen. 
Liefst als maatschappelijk werker.”

Presenteer je maar aan werkgevend 
Nederland! Wat zijn je sterke en minder sterke 
kanten?
Amani: “Ik kan te perfectionistisch zijn en 
soms te eigenwijs. Mijn positieve eigenschap 
is dat ik erg diplomatiek ben. Ik kan met zeer 
uiteenlopende mensen omgaan, autochtonen 
en allochtonen. Daarnaast ben ik een 
doorzetter en zeer gemotiveerd om aan het 
werk te gaan. Ik zou tegen de werkgevers van 
Nederland willen zeggen: kijk verder dan mijn 
hoofddoek en geef me een kans! Ik woon hier, 
leef hier, voel me Nederlander. Ik wil een plek 
in deze maatschappij en er heel graag een 
bijdrage aan leveren!”

Naam: Amani Abdo
Leeftijd: 36 jaar
Afkomstig uit: Soedan
In Nederland sinds: 1996
Woonplaats: Kampen
Burgerlijke staat: alleenstaand (moeder van 
 een dochter)
Diploma(’s): sociale dienstverlening 
 in Utrecht afgerond en 
 binnenkort HBO 
 maatschappelijk werk en 
 dienstverlening 
 (Hogeschool Utrecht)

 ‘Kijk verder dan mijn hoofddoek 
en geef me een kans!’

Gefeliciteerd met je diploma. Hoe zit het met 
werkervaring?
Ambroise: “In Rwanda heb ik voor 
verschillende mensenrechtenorganisaties 
gewerkt. Ik bezocht de overvolle gevangenissen 
en rapporteerde over de omstandigheden 
waarin de gevangenen moeten overleven. 
Voor mijn studie liep ik stage bij Amnesty 
International in Brussel. Daarnaast heb ik al 
jaren een bijbaantje op de cateringservice van 
Schiphol. Eenvoudig werk, maar ik heb er wel 
veel vrienden gemaakt en mijn Nederlands 
is er goed op vooruitgegaan. Toch ruil ik ‘m 
graag in voor een uitdagende baan op HBO-
niveau!”

En nu op zoek naar je droombaan?
Ambroise: “Ja, ik sta te popelen om de kennis 
die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan 

in de praktijk te brengen, liefst bij een 
humanitaire organisatie. In Rwanda heb ik 
veel meegemaakt, veel nare dingen gezien en 
problemen gekend. Ik heb toen zelf de nodige 
hulp gehad en nu wil ik graag iets betekenen 
voor mensen die nog steeds in een moeilijke 
positie verkeren. Mijn ideale baan is die in een 
internationale omgeving, waar ik contact heb 
met allerlei verschillende mensen. 
Ik ben opgeleid om manager te worden, maar 
besef ook wel dat ik eerst werkervaring op 
moet doen. Dus ben ik graag bereid om eerst 
ergens te assisteren.”

Presenteer je maar aan werkgevend 
Nederland! Wat zijn je sterke en minder 
sterke kanten?
Ambroise: “Als vluchteling heb ik geleerd 
met verschillende culturen en situaties 

om te gaan. Ik ben erg flexibel. Daarnaast 
spreek ik verschillende talen: Frans, Engels, 
Nederlands, Swahili en Rwandees. Ik heb al 
redelijk wat internationale werkervaring en 
ben zeer communicatief. De studie IBMS is 
met vakken als communicatie, economie, 
boekhouding, financiën en marketing heel 
breed. Mijn specialisme is marketing en iets 
promoten ligt me heel goed. Ik besef dat ik 
mijn Nederlands moet verbeteren en zo snel 
mogelijk werkervaring in Nederland op moet 
doen, want dat ontbreekt nog op mijn CV. 
Dus hoop ik dat snel ergens aan de slag te 
kunnen. Ik ben erg gemotiveerd, wil graag 
resultaten neerzetten. Zodat ik ‘s avonds als ik 
thuiskom een goed gevoel heb. 
Het gevoel dat ik wat heb kunnen betekenen, 
dat ik wat heb bereikt.”

 ‘Ik sta te popelen om mijn kennis 
in praktijk te brengen’

Naam: Ambroise Ngabonziza
Leeftijd: 32 jaar
Afkomstig uit: Rwanda
In Nederland sinds: 1999
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: alleenstaand
Diploma(’s): in 2006 afgestudeerd 
 International Business
 Management Studies 
 (IBMS) aan de 
 Haagse Hogeschool 
 in Den Haag. 

Zij zoeken nog     een baan…

Voor meer informatie, zie: www.banenoffensief.nl 


