
 
Banenoffensief Vluchtelingen wil meer mensen aan een baan helpen 

Werkgevers enthousiast over vluchtelingen  
 
Eind vorig jaar werd het startsein gegeven voor het Banenoffensief Vluchtelingen, een 
initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Emplooi, Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het 
Banenoffensief streeft ernaar om in de komende jaren 2500 vluchtelingen aan een 
baan te helpen en doet er alles aan Nederlandse werkgevers ervan te overtuigen dat 
het in huis halen van vluchtelingen vooral veel voordelen biedt. In Contouren alvast 
een paar succesvolle voorbeelden, waarbij ook de werkgevers hun mening geven. Eén 
van hen is trouwens zelf vluchteling en baas van een Nederlandse. Want zo kan het 
natuurlijk ook!  
 
Interviews Mariska Smolders Fotografie Ron Zwagemaker 
 

Irma Reςi (l) en Pr.dr. Jeanne de Bruijn 

 
De werknemer: Irma Reςi (27) 
Assistent in Opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
 
‘Voor het bedrijfsleven ben ik te open en te eerlijk’ 
Irma Reςi komt uit Tirana, Albanië. Het gezin vluchtte tweemaal: één keer voor het 
communisme in Albanië en één keer voor het Servische bewind in Kosovo. Zodoende woont 
Irma sinds haar vijftiende in Nederland. Ze voltooide de MEAO in 1997 en twee jaar later de 
Amsterdamse Academie (Hoger Onderwijs voor de Financiële Sector). In 1999 begon ze met 
de opleiding Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Eind 2002 studeerde 
ze af met een scriptie over het switchgedrag van consumenten op de energiemarkt.  
Na haar afstuderen zocht ze een baan in het bedrijfsleven, het liefst bij een 
onderzoeksafdeling. Ze werd niet één keer uitgenodigd voor een gesprek. Irma: ‘Misschien 



ben ik te open en te eerlijk voor het bedrijfsleven.’ Een baan als onderzoekster op een 
universiteit kwam pas bij haar op toen al het andere niet lukte. ‘Het sprak me aan omdat 
onderzoek er de hoofdrol speelt.’ Ze wilde AIO (Assistent In Opleiding) binnen de afdeling 
Marketing worden, maar op dat vlak waren geen vacatures. Wel was er een vacature op de 
Vrije Universiteit. ‘Het betrof een onderzoek naar de gevolgen van brugfuncties - zoals 
Melkertbanen - voor de toekomstige arbeidscarrière van laag opgeleide werknemers. Ook 
heel interessant, en ik werd nog aangenomen ook!’ In mei 2003 is ze met deze baan 
begonnen en het bevalt haar prima. Nu onderzoekt Irma hoe hervormingen in de 
werkloosheidswet in de afgelopen twintig jaar het gedrag van werklozen hebben beïnvloed.  
Ze heeft het naar haar zin; haar onderzoek loopt goed en Irma is tevreden over de 
samenwerking met haar promotoren Jeanne de Bruijn en Melinda Mills. ‘Elke maand geven 
zij inhoudelijk commentaar op mijn artikelen en analyses. Deze artikelen worden vervolgens 
in verschillende conferenties gepresenteerd en soms gepubliceerd in wetenschappelijke 
journaals.’ Ook met de andere AIO’s kan ze goed opschieten. ‘Wat me wel opvalt, is dat mijn 
collega’s over het algemeen veel klagen, dat ze vaak ontevreden zijn. Dat vind ik wel eens 
frusterend. Jullie hebben het eigenlijk zo makkelijk, denk ik dan. Ze klagen trouwens alleen in 
de wandelgangen; op de vergadering houden ze zich vaak afzijdig.’  
Sinds drie jaar heeft Irma een Nederlandse vriend, Erik. Hij is universitair docent in Aston 
University in Birmingham, Engeland. Binnenkort vliegt ze hem achterna om - als alles goed 
gaat - in Oxford haar onderzoek af te ronden. ‘Erik en ik kunnen maar moeilijk zonder elkaar. 
We zijn verloofd en hopen binnenkort te trouwen.’ Ze hoopt in Nederland te kunnen blijven in 
de toekomst. ‘Ik ben er trots op dat ik uit Albanië kom; het zal altijd een bijzondere plek in 
mijn hart hebben. Maar ik ben te vernederlandst om daar nog te wonen. Hier voel ik me 
lekker.’  
 

De werkgever: Prof. dr. Jeanne de Bruijn (52) 
Hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de leidinggevende van Irma. 
 
‘Als ze de kans krijgt, zal Irma het nog ver schoppen’ 
‘Toen we Irma uitkozen voor het werkloosheidsonderzoek wist ik helemaal niet dat ze 
vluchteling was’, zegt Jeanne de Bruijn, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. ‘Voor het onderzoek naar werkloosheid hadden we vier of vijf kandidaten 
uitgenodigd, onder wie Irma. Hoewel ze Bedrijfskunde gestudeerd heeft en ze dus van een 
andere faculteit komt, was ze de beste kandidaat. Ze had een goede scriptie geschreven, 
kwam kordaat en zelfstandig over en had goede referenties. We hoorden dat ze vluchteling 
was toen we haar al hadden uitgekozen. Ik had nooit eerder met vluchtelingen te maken 
gehad en wist dus ook niet wat dit voor gevolgen zou hebben. Irma had nog geen 
verblijfsvergunning, maar verzekerde ons dat er speciale regelingen voor buitenlandse 
onderzoekers zijn. Ze is teruggegaan naar Albanië om papieren te regelen. Nu heeft ze een 
legale status voor de duur van haar onderzoek.’ 
Irma moest aanvankelijk wel wennen, zegt Jeanne. ‘Met haar Bedrijfskunde-achtergrond 
waren er inhoudelijk en cultureel nogal wat verschillen met de Sociologie-faculteit.’ Maar al 
heel snel speelde Irma een positieve en actieve rol op de afdeling tussen de andere AIO’s. 
‘Ze is een leuk en intelligent mens. Ze werkt hard en is ongelooflijk gemotiveerd. Irma heeft 
in haar jonge leven al veel meegemaakt en haar toekomst kent nog veel onzekerheden. 
Desondanks legt ze een verbazingwekkend optimisme aan de dag.’ 
De cultuurverschillen die buitenlandse AIO’s zoals Irma met zich meebrengen, zijn juist leuk 
en interessant, vindt de hoogleraar. ‘We debatteren hier veel over allerlei onderwerpen. Over 
het opvoeden van kinderen bijvoorbeeld bestaan in de verschillende landen totaal andere 
opvattingen. We hebben hier een onderzoekster uit België en één uit Canada. Zij verbazen 
zich keer op keer dat ze zich in Nederland zo vaak moeten verantwoorden voor het feit dat 
ze als moeder fulltime werken. Voor Irma was het als klein meisje normaal om in een crèche 
te zijn in Albanië. Ze verbaast zich ook over de schuldgevoelens die vrouwen in Nederland 
daarover hebben. Het heeft haar band met haar ouders helemaal niet geschaad, zegt ze, en 
ze vindt het vreemd dat in Nederland zo weinig vrouwen fulltime werken in Nederland.’ 



Als het aan Jeanne ligt, zal Irma na haar proefschrift zeker weer een baan vinden in het 
universitaire onderzoek. ‘De banen liggen niet voor het oprapen, ook niet op de universiteit. 
Daar waar ik kan helpen, zal ik dat zeker niet nalaten. Irma heeft veel in haar mars. Als ze de 
kans krijgt, zal ze het nog ver schoppen. Ze is zo ongelooflijk verwesterd dat ik haar niet 
meer zo snel terug zie gaan naar Albanië. Wel kan ze daar misschien goede contacten met 
de universitaire wereld ontwikkelen.’  
__________________________________________________________________________ 

Marwan Mohamed en Sabine Berends 
 

De werknemer: Sabine Berends (28)  
Werkt in de oerhollandse groentezaak van Marwan Mohamed (vluchteling uit Syrië) in 
Dieren.  
 
‘Marwan geeft me alle vrijheid’ 
 

Na de MAVO had Sabine Berends genoeg van school. Ze werkte al als zaterdaghulp bij 
Jansen Groente en Fruit in Dieren en kon daar fulltime aan de slag. Tot de kinderen 
kwamen, werkte ze fulltime als bedrijfsleidster en verkoopmedewerkster. Momenteel werkt 
ze twee dagen per week.  
Jansen Groente en Fruit is een keten met meerdere vestigingen. In één van de filialen 
werkte Marwan als groentesnijder in de keuken. Sabine kende hem wel, maar oppervlakkig. 
Op een gegeven moment hoorde ze dat Marwan per 1 augustus 2005 de zaak in Dieren ging 
overnemen. Sabine: ‘Ik zette daar in eerste instantie wel mijn vraagtekens bij. Er is hoe dan 
ook sprake van een cultuurverschil.’ Maar ze wilde hem een kans geven, en concludeert nu 
na een half jaar dat het goed heeft uitgepakt. ‘We werken niet zoveel samen in de winkel, 
maar hebben wel veel telefonisch contact. Maandag is mijn vaste dag; dan heeft Marwan vrij. 



Verder mag ik mijn uren zelf indelen. Ik krijg alle vrijheid, méér zelfs dan van mijn oude baas. 
Marwan verwacht dat we eerlijk naar elkaar zijn, dat we uitspreken als er iets is. Dat bevalt 
me wel.’ 
Van de achtergrond en privésituatie van Marwan weet Sabine weinig. ‘Ik wist niet eens dat 
hij vluchteling is!’ Van collega’s hoorde ze dat hij de kunstacademie heeft gedaan en dat hij 
op zijn website schilderijen aanbiedt. Ook weet ze dat hij in het verleden heeft geprobeerd 
om als tekenleraar aan de bak te komen. ‘Die plannen heeft hij volgens mij helemaal achter 
zich gelaten, want hij gaat helemaal voor de groentezaak. Hij werkt heel hard en wil er echt 
iets van maken. Hij zorgt dat de winkel er mooi uit ziet, en weet inmiddels veel over de 
producten. Ook over typisch Hollandse groenten zoals boerenkool! Hij probeert ook nieuwe 
dingen uit. Laatst had zijn vrouw gevulde courgettes met rijst gemaakt; een Syrisch gerecht. 
Helaas sloeg het niet aan.’  
De klanten lopen weg met Marwan, zegt Sabine. ‘Veel mensen vragen naar hem als hij niet 
in de winkel is. Ik vind het knap dat hij zich zo snel zo geliefd heeft gemaakt.’ 
De toekomst ziet ze vol optimisme. ‘Het gaat goed zo. Ik behandel hem niet anders dan een 
Nederlandse baas. Het is geven en nemen, dat is bij een Syrische baas niet anders.’ 
 

De werkgever: Marwan Mohamed (38)  
Eigenaar van Jansen Groente en Fruit in Dieren en baas van Sabine. 
  
‘Ik kan op Sabine bouwen’ 
In zijn geboorteland Syrië was Marwan Mohamed kunstenaar. Met zijn schilderijen stelde hij 
de onderdrukking van de Koerden aan de orde. Het Syrische regime zette hem op de zwarte 
lijst en Marwan zag geen andere uitweg dan te vluchten. Het was 1993. Nu, twaalf jaar later, 
is Marwan eigenaar van een oerhollandse winkel in groente en fruit. Jansen Groente en 
Fruit, welteverstaan. ‘Ik heb de naam aangehouden, want als er ‘Mohamed’ boven zou 
staan, raak ik al mijn klanten kwijt’, lacht Marwan.  
Hij is in het vak gerold. Overdag werkte hij als groentesnijder in de keuken van Jansen 
Groente en Fruit; in de avonduren volgde hij de kunstacademie in Arnhem. In 2000 
studeerde Marwan af in vrije kunst. Hij besloot de opleiding ‘Kunstenaar in de klas’ te volgen, 
hopend op een baan als tekenleraar. Nadat hij deze studie in 2005 afrondde, solliciteerde hij 
zich een slag in de rondte, maar werd nergens aangenomen. Toen hij hoorde dat Jansen de 
zaak in Dieren wilde verkopen, hapte Marwan onmiddellijk toe. ‘Iedereen waarschuwde me 
dat het nooit zou gaan lukken, dat de mensen weg zouden rennen. Maar het gaat hartstikke 
goed. Ik heb het rustig opgebouwd. Sommige klanten kenden me al van de snijderij. Ik maak 
tijd voor ze, begin een praatje en pak een stoel als ze slecht ter been zijn. Kleine dingen, 
maar het wordt wel gewaardeerd. Inmiddels heb ik veel nieuwe klanten.’  
Marwan vindt het werken met Nederlanders doorgaans prettig. ‘Met de familie Jansen heb ik 
heel goed samengewerkt en dat doe ik nog steeds. Ze hebben me enorm gesteund. De zoon 
van Jansen beschouw ik als mijn broer.’ Ook met zijn enige vaste kracht Sabine kan de 
groenteboer goed overweg. ‘Bij Sabine is acht uur ook acht uur. Ik kan op haar bouwen. Dat 
is bij Syrische mensen wel eens anders!’ 
Een Syrische groentezaak zou geen uitdaging voor hem zijn, zegt Marwan. ‘Ik wil laten zien 
dat ik me kan aanpassen, dat ik weet wat een vastkokende aardappel is en hoe je 
boerenkool moet bereiden. Mijn vrouw en ik eten trouwens zelf ook vaak boerenkool. We 
vinden het heerlijk!’ 
Toch is de kunst niet uit zijn leven. Zijn visitekaartjes met daarop zijn website liggen 
permanent in de winkel. Veel klanten tonen er belangstelling voor. Marwan: ‘Ik ben de eerste 
jaren in Nederland heel eenzaam en verdrietig geweest. De kunst heeft me door die zware 
tijd gesleept. Als ik het me over een tijdje kan veroorloven, ga ik weer meer schilderen. Mijn 
hart ligt nog steeds bij de kunst.’ 
 



Mat Baltussen (l) en Robert Ovbiagbonhia 

 
De werkgever: Mat Baltussen (53)  
Directeur van Sacon bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap in Zwolle, waar 
Robert Ovbiagbonhia als architect werkt. 
 
‘Robert is soms té snel, té gedreven’ 
Het strakke, moderne kantoor van ontwerpbureau Sacon is gevestigd in hartje Zwolle. Het 
bestaat twintig jaar en is in de loop der jaren gegroeid naar een bedrijf met dertig mensen. 
Begin 2005 werd de Nigeriaan Robert Ovbiagbonhia uit dertig sollicitanten gekozen voor de 
functie van architect. 
‘Ik zoek creatieve mensen die drie stappen vooruit kunnen denken’, legt directeur Mat 
Baltussen uit. ‘Vooral bij bouwprojecten in steden moet je door een brei van regelgeving en 
zijn er doorgaans veel beren op de weg. Daar mag je je als architect niet door laten 
weerhouden. Sterker nog, je moet het als een uitdaging beschouwen en op het randje 
durven lopen.’ 
De sollicitatiebrief met portfolio van Robert sprong er uit, vindt Baltussen. ‘De brief was heel 
helder; de toon vastberaden. Robert is gevlucht uit Nigeria en in Leeuwarden beland. Hij 
heeft het voor elkaar gekregen zowel HBO Bouwkunde in Leeuwarden te doen als de 
Technische Universiteit in Delft. Dan moet je een doorzetter zijn. Hij wekte onmiddellijk mijn 
nieuwsgierigheid. Tijdens het sollicitatiegesprek werd ik bevestigd in mijn vermoeden. Robert 
gaf een gedreven presentatie van zijn afstudeerproject, een heldere analyse, een consistent 



verhaal. Hij staat voor wat hij vertelde. Af en toe schakelde hij over in het Engels, maar in het 
algemeen bleek zijn Nederlands ook heel aardig. Toen hij vertelde dat hij een status heeft, 
was er niets dat mij weerhield hem aan te nemen.’ 
Tot op de dag van vandaag heeft de directeur van Sacon geen spijt van zijn keuze. ‘We 
werken goed samen.’ Toch zijn er ook wel eens spanningen. ‘Doordat hij in Nederland 
helemaal opnieuw moest beginnen, vindt Robert dat hij een achterstand heeft. Die 
achterstand wil hij inhalen en dat maakt hem ongeduldig. Dan gaat het hem niet snel 
genoeg, is hij té gedreven. Een voorbeeld: soms vind ik dat we iets nóg een keer moeten 
onderzoeken of afwegen voordat we een beslissing nemen. Daar is hij het vaak niet mee 
eens. Ik rem hem soms af omdat ik bang ben dat hij zichzelf anders tegen zal komen, dat hij 
fouten gaat maken. Daar hebben we regelmatig  discussies over.’ 
Baltussen merkt er weinig van dat Robert uit Nigeria komt. ‘Laatst nam hij Afrikaans gebak 
mee, en dan besef je weer dat hij uit een ander land komt. Maar verder merk ik weinig van 
een cultuurverschil. Robert is ontzettend verwesterd. Hij spreekt eigenlijk nooit over Nigeria. 
Ik weet niet wat er destijds in Nigeria is gebeurd. Als hij daar iets over wil vertellen, dan komt 
hij daar zelf nog wel een keer mee.’ 
 

De werknemer: Robert Ovbiagbonhia (34)  

Werkt als architect bij Sacon bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap in Zwolle.  
 
‘Mijn inbreng moet meerwaarde hebben’ 
Robert Ovbiagbonhia komt uit Benin City, in het westen van Nigeria. Als politiek 
studentenleider organiseerde hij demonstraties voor democratie en mensenrechten. Hij werd 
vervolgd door de Nigeriaanse overheid en vluchtte met hulp van de 
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch naar Nederland. ‘Ik kwam in mei 1996 in 
Nederland aan, en vond het vooral erg koud. Ook besefte ik wat ik allemaal had 
achtergelaten en voelde ik me onzeker over de toekomst’, vertelt Robert op het kantoor van 
ontwerpbureau Sacon in Zwolle.  
Hij belandde in het AZC in Drachten. In Nigeria had Robert Bouwkunde gestudeerd en als 
architect gewerkt, dus het leek hem logisch daarmee verder te gaan. Met financiële steun 
van UAF werd hij toegelaten op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden voor de opleiding 
Bouwkunde. Daarna volgde de Technische Universiteit in Delft. Dit combineerde hij met een 
baan voor 32 uur op een architectenkantoor in Rotterdam. Robert: ‘Werkervaring is 
ontzettend belangrijk in Nederland. In Nigeria word je beoordeeld op basis van je diploma en 
positie; in Nederland op basis van je prestaties. Omdat mijn leeftijd een rol ging spelen, heb 
ik studie en werk gecombineerd. Daardoor heb ik mijn doel kunnen bereiken, namelijk een 
leuke baan bij een goed bureau.’  
In Rotterdam werkte Robert bij een internationaal bureau - Döll Atelier voor Bouwkunst - met 
Engels als voertaal. Sinds mei 2005 werkt hij bij Sacon, een bureau dat de verschillende 
disciplines  architectuur, stedenbouw en landschap in huis heeft. Robert: ‘Daar heb ik bewust 
voor gekozen. Bij Sacon heb ik met alle aspecten van een bouwproces te maken en kan ik 
me breed ontwikkelen.’ Als architect assisteert Robert de senior architecten. Hij is hier 
tevreden mee, maar wil ook zijn eigen projecten doen.  
Hij beseft dat hij erg ambitieus is en misschien soms te hard wil gaan. ‘Ik ben door mijn 
verleden voorzichtig geworden. Ik wil niet het gevoel hebben dat mijn werkgever me een 
hand boven het hoofd houdt, dat hij me aan het helpen is. Ik moet het gevoel hebben dat 
mijn inbreng hier een meerwaarde heeft.’  
Het valt Robert op dat zijn collega’s veel over privézaken kletsen. ‘Dat is in Nigeria niet 
gebruikelijk. Ik probeer zakelijk en privé te scheiden. Ik vind niet dat ik er daardoor niet of 
minder bij hoor. Toch besef ik dat het soms beter is om meer over mezelf te vertellen; dat het 
beter is voor de onderlinge verstandhouding.’  
 
 


