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‘Ik ga door 
tot Ik 
mIjn doel 
bereIkt 
heb’

dit najaar beginnen de Nederlandse overheid 
en maatschappelijke organisaties een 

banenoffensief voor vluchtelingen. die moet 
Nederlandse werkgevers ervan overtuigen dat 
het inhuren van vluchtelingen grote voordelen 

biedt. Veel vluchtelingen nemen het heft in 
eigen hand. seN geeft het woord aan vier 

vrouwen die dit jaar zijn afgestudeerd en op 
zoek zijn naar hun droombaan.

MaaTschappij
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Gefeliciteerd met je diploma. Heb je er hard voor moe-
ten werken?

“Ja, het is bepaald niet over rozen gegaan. Ik ben begon-

nen aan een hbo-opleiding bouwkunde in Den Haag. 

Door privéproblemen haalde ik mijn propedeuse niet in 

twee jaar. Toen ben ik overgestapt naar de opleiding in 

Rotterdam en daarna nog een keer naar Utrecht. Ik heb 

veel hobbels moeten nemen en heb me af en toe bena-

deeld gevoeld. Maar uiteindelijk heb ik het gered!”

En nu op zoek naar je droombaan?
“Ik werk bij een architectenbureau in Pijnacker. Daar 

heb ik mijn afstudeerproject gedaan, waarna ik er kon 

blijven werken. Maar dat contract loopt bijna

af en daarom zoek ik een andere baan. Ik wil graag eerst 

minimaal nog een jaar ervaring opdoen bij een bureau 

in Nederland. Daarna ga ik waarschijnlijk naar Dubai. 

Ik heb daar zes maanden stage gelopen en er een heel 

groot project binnengehaald: het ontwerpen van 21 

torens in Dubai met woon- en kantoorbestemming. Met 

dit project heeft het bureau nog jaren werk. Ik mag er 

komen werken wanneer ik maar wil. Ik ben zeer ambiti-

eus en wil als architect bekend worden met spraakma-

kende projecten. Uiteindelijk wil ik mijn eigen bureau.”

Presenteer je maar aan werkgevers in Nederland! Wat 
zijn je sterke en minder sterke kanten?

“Ik ben creatief, heb veel ideeën en ben sterk in ontwer-

pen. Het tekenen van details vind ik nog wel lastig, daar 

is nog ruimte voor verbetering. Een minder goede eigen-

schap is dat ik soms verlegen ben. Het duurt altijd even 

voordat ik gewend ben aan een nieuwe omgeving en 

mezelf durf te laten zien.”

Zainab Talib (26) 

afkomstig uit: Irak 

in nederland sinds: 1994 

Woonplaats: Pijnacker 

burgerlijke staat: single, geen 

kinderen 

Diploma(’s): in 2005 afgestudeerd 

als bouwkundige

‘Als architect 
bekend 
worden met 
spraakmakende 
projecten’

nejla Yosef (30) 

afkomstig uit: Soedan 

in nederland sinds: 2000 

Woonplaats: Wageningen

burgerlijke staat: single, geen 

kinderen 

Diploma(’s): in 2005 afgestudeerd 

als biotechnoloog aan Wageningen 

Universiteit

Gefeliciteerd met je diploma. Heb je er hard voor 
moeten werken?
“In het begin was het erg zwaar. Alles in Nederland was 

nieuw voor me, ook het onderwijssysteem. Ik heb geen 

familie in Nederland en moest dus alles zelf oplossen. Ik 

heb allerlei bijbaantjes gehad om financieel te overleven, 

zoals in de supermarkt en de cateringbranche. Gelukkig 

woon ik op een studentenflat, van mijn flatgenoten heb ik 

veel steun gehad. Ook de universiteit en de Stichting voor 

Vluchteling-studenten UAF hebben me op verschillende 

fronten gesteund.”

En nu op zoek naar je droombaan?
“Inderdaad. Het type bedrijf maakt me niet zoveel uit. Ik 

wil zo snel mogelijk aan de slag, zodat ik mijn kennis kan 

gebruiken. Ik ben druk aan het solliciteren en heb al zeven 

sollicitatiegesprekken gehad. Eerlijk gezegd snap ik niet 

dat ik nog geen werk heb. Ik beheers de Nederlandse taal 

niet perfect, maar dat kan het probleem niet zijn. De bedrij-

ven die ik benader, zijn internationaal georiënteerd en de 

voertaal is vaak Engels. Bij een reïntegratiebureau werk ik 

momenteel aan de Nederlandse taal en doe ik een sollicita-

tietraining. Ik ga door tot ik mijn doel bereikt heb!”

Presenteer je maar aan werkgevers in Nederland! Wat zijn 
je sterke en minder sterke kanten?
“Ik ben initiatiefrijk, betrouwbaar en ik geef nooit op. Ik ben 

creatief en sterk in het bedenken van oplossingen. Ik ben 

erg zelfstandig, maar kan ook goed samenwerken. Ik ben 

zeer vastberaden. Als ik een idee in mijn hoofd heb, moet 

je van goeden huize komen om me daarvan af te brengen. 

Misschien is dat tegelijkertijd ook een slechte eigenschap?”
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Gefeliciteerd met je diploma. Heb je er hard voor moeten 
werken?

“Ik had in Bagdad al informatica gestudeerd aan de uni-

versiteit. Dat diploma werd hier gelijk gesteld met twee 

jaar hogeschool elektrotechniek en informatica. Ik moest 

dus nog twee jaar studeren om hier mijn hbo-diploma 

te behalen. De studie vond ik niet zwaar. Ik had het heel 

erg naar mijn zin en kon goed opschieten met de andere 

studenten. Alleen had ik weinig tijd om hen beter te leren 

kennen, aangezien ik mijn studie moest combineren met 

mijn gezin.”

En nu op zoek naar je droombaan?
“Ik heb in mei mijn scriptie ingeleverd en heb vanaf die tijd 

ruim driehonderd sollicitatiebrieven geschreven. Elke dag 

ben ik zo’n vier tot vijf uur bezig met solliciteren. Ik ben 

twee keer op gesprek geweest. Eén keer kwam de functie 

niet echt overeen met mijn achtergrond en voor een an-

dere functie had ik een rijbewijs nodig. Dat had ik toen niet. 

Binnenkort hopelijk wel, want ik ben aan het lessen. Ik heb 

gemerkt dat ik te algemeen ben opgeleid en probeer daar-

om door zelfstudie het zogeheten Cisco-certificaat te halen. 

Daarmee kun je een netwerk van computers, telefoons en 

andere communicatiesystemen ontwerpen, bouwen en 

onderhouden. Met dat certificaat maak ik veel meer kans 

op een baan.”

Presenteer je maar aan werkgevers in Nederland! Wat 
zijn je sterke en minder sterke kanten?

“Ik ben een doorzetter en ontzettend leergierig. Ik wil me 

blijven ontwikkelen. Een minder sterke eigenschap is mijn 

verlegenheid. In Irak moet je als vrouw een beetje verlegen 

zijn, maar in Nederland moet je jezelf juist laten zien, as-

sertief zijn. Je moet zelfvertrouwen uitstralen. In de functie 

van netwerkbeheerder is dat ook belangrijk, omdat je veel 

met mensen te maken hebt. Ik ben zelfverzekerd genoeg, 

alleen zie je dat niet aan mij. Of ik dat ga veranderen? Nee, 

want zo ben ik nu eenmaal!”

ilona Zherniak (33) 

afkomstig uit: Oekraïne 

in nederland sinds: 1997 

Woonplaats: Amsterdam

burgerlijke staat: 

gescheiden, een lat-relatie, 

twee kinderen: dochter 

Beatrix (8) 

en zoon Ulmt Erik (1) 

Diploma(’s): in 2005 

afgestudeerd als 

verpleegkundige

‘Ik ben 
zelfverzekerd 

genoeg, 
alleen zie je 
dat niet aan 

me’

hana’a eleiYa (37) 

afkomstig uit: Irak 

in nederland sinds: 2000 

Woonplaats: Amsterdam

burgerlijke staat: 

samenwonend, dochter 

Semah (4)

Diploma(’s): in 2005 

afgestudeerd als ‘control 

and system engineer’

‘Met 
kinderen 
werken, 
dát doe 

ik het 
allerliefst’

Gefeliciteerd met je diploma. Heb je er hard voor moeten 
werken?
“In de Oekraïne studeerde ik medicijnen en was ik anes-

thesieassistent. Toen ik naar Nederland vluchtte, was ik 

zwanger van mijn dochter. Mijn toenmalige man en ik 

moesten kiezen: of hij ging studeren of ik. Hij werkte in de 

Oekraïne al als dierenarts en had dus de beste papieren 

om hier te slagen. Ik vond het niet erg om een tijdje te 

‘moederen’. Nadat ik was gescheiden, ben ik alsnog naar 

school gegaan. Ik heb twee jaar over de opleiding gedaan, 

met een onderbreking van een jaar. Mijn broer is twee jaar 

geleden vermoord. In die periode kon ik het niet opbren-

gen te studeren. Inhoudelijk vond ik de studie niet zwaar. 

Wel voelde ik me als dertigjarige oud tussen de achttien-

jarigen. Maar ik heb me bewust nooit afgezonderd en heb 

zelfs nog steeds contact met studiegenoten!”

En nu op zoek naar je droombaan?
 “Ja! Er loopt een sollicitatie bij een psychiatrische instel-

ling. Ik wil ook graag mijn oude vak, anesthesieverpleeg-

kundige, oppakken. Maar het allerliefst werk ik met 

kinderen, bijvoorbeeld op een consultatiebureau of in een 

instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen.”

Presenteer je maar aan werkgevers in Nederland! Wat 
zijn je sterke en minder sterke kanten?
“Ik streef ernaar om de beste te zijn. Ik hoef geen chirurg 

te zijn, maar wil als verpleegkundige wel uitblinken. Ik 

ben eerlijk, betrouwbaar en spontaan. In een groep zorg ik 

voor een goede sfeer door altijd de positieve kanten van 

mensen te benadrukken. Mijn slechte eigenschappen? 

Misschien ben ik soms te dominant, te dwingend. Af en 

toe kan ik beter even tot tien tellen voordat ik mijn me-

ning geef!”


