
AAN HET WERK 
 

'Sport is het ultieme middel om te integreren' 
 
De 27-jarige Mirel Keric uit Bosnië heeft er hard aan gewerkt te integreren in de 
Nederlandse samenleving. Zijn liefde voor de sport speelde daarbij een belangrijke rol. 
'Sport is een sociale bezigheid en bovendien helpt het je bij het leren van een nieuwe 
taal.' 
 
Mariska Smolders 
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Na drie jaar met plezier te hebben gewerkt als sportinstructeur in het Bowling en Sport 
Medisch Centrum in Steenwijk, vierde Bosniër Mirel Keric gisteren zijn afscheidsfeestje. 
Binnenkort begint hij aan een nieuwe baan als sportinstructeur op het Deltion College in 
Zwolle.  
Er stonden Hollandse hapjes op tafel zoals bittergarnituurtjes, maar moeder Keric - even op 
bezoek bij haar zoon in Nederland - had voor gebak uit Bosnië gezorgd. Het was een drukte 
van jewelste: iedereen kwam afscheid nemen van de vriendelijke en sociale instructeur. 
Keric: 'Het tekent de band die ik had met mijn collega's en klanten. Ik kon het maar moeilijk 
droog houden.' 
 
De Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Sarajevo, Bosnië, moest Mirel Keric (32) 
voortijdig afbreken wegens de oorlog. Drie jaar lang had hij een leven als dienstweigeraar 
volgehouden door keer op keer te verhuizen. Totdat hij geen uitweg meer zag en samen met 
zijn vriendin - zijn huidige vrouw - naar Nederland vluchtte. Als zoon van een orthodox 
christelijke vader, een islamitische moeder en een katholieke vriendin werd van hem 
verwacht dat hij zich uitsprak voor een bepaalde partij. Deed hij dat niet, dan zou zijn 
toekomst ook na de oorlog vol moeilijkheden blijven. Een mensensmokkelaar bracht Keric en 
zijn vriendin in 1995 naar Nederland. 



Nadat hij een verblijfsvergunning had bemachtigd en Nederlands had geleerd, vervolgde de 
Bosniër zijn sportopleiding aan het CIOS in Heerenveen. Tijdens het laatste jaar van zijn 
studie werkte hij parttime als sportinstructeur bij het Bowling en Sport Medisch Centrum in 
Steenwijk, waar Keric met vrouw en pasgeboren dochter woont. Na zijn afstuderen kreeg hij 
daar een fulltime baan aangeboden.  
 
Nieuwe uitdaging 
Ondanks de plezierige tijd op het sportcentrum zegt Keric toe te zijn aan een nieuwe 
uitdaging. 'Als gymleraar in het onderwijs werken, is altijd mijn grootste wens geweest. De 
school waar ik les ga geven is een tweejarige schakelopleiding voor jongeren die een 
uniformberoep kiezen, zoals de politie of defensie. Ik ga proberen deze jongeren op tijd klaar 
te stomen voor de door hen gewenste opleiding. Ik werk dus echt toe naar een bepaalde 
prestatie, waar ik mezelf ook op af kan rekenen. Het werk in het sportcentrum was meer 
gericht op begeleiden; daar kwamen mensen sporten om te ontspannen. Nu ligt de nadruk 
op leidinggeven en samenwerking binnen een groot team.'  
Hij heeft er hard aan gewerkt te integreren in de Nederlandse samenleving, zegt Keric. 
Bijvoorbeeld door stage te lopen bij ouderenverenigingen en te coachen bij de plaatselijke 
voetbalclub. 'Ik heb de Nederlandse maatschappij hierdoor goed leren kennen en probeer 
mijn eigen cultuur er in te passen. Je hoeft niet per se een verjaardagskalender in de wc op 
te hangen en om zes uur te eten om een goede Nederlander te zijn. Het gaat er om dat je 
elkaar begrijpt en respecteert.' 
Sport heeft een belangrijke rol gespeeld in het zich thuis gaan voelen in Nederland. 'Als 27-
jarige zat ik op het CIOS tussen zestienjarigen. Dat is natuurlijk best moeilijk, maar de 
gemeenschappelijke liefde voor de sport maakte het wel makkelijker. Sport is een sociale 
bezigheid en bovendien helpt het je bij het leren van een nieuwe taal. In Bosnië kenden 
mensen me, daar was ik iemand. In Nederland was ik in het begin niet meer dan een 
nummer. Ik moest alles opnieuw opbouwen. Sport is daarvoor het ultieme middel.' 
 
 
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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