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Arbeidsmarkttraining

VIP in eigen taal

Volgens Mamadou zijn er allerlei soorten Nederlanders. Zwarte Nederlanders, witte
Nederlanders, grijze Nederlanders, kale Nederlanders, brillen-Nederlanders,
hoofddoekjes-Nederlanders, vriendelijke Nederlanders, boze Nederlanders en ga maar door.
Wat voor Nederlander ben jij? Wat voor werk past bij jou? Wat wil je? Wat kun je?
Dit zijn belangrijke vragen om passend werk te vinden.

Ik ben
dol op kinderen

vriendelijk

een prater

een doorzetter

een technicus

een computerfreak

zwijgzaam

een studiehoofd

praktisch

een dromer

een teamwerker

een natuurmens

een familiemens

Ik kan
een huishouden runnen met zes kinderen

Engels en Arabisch spreken

Ik heb
30 jaar ervaring met kleding maken

20 jaar ervaring met foto’s maken

10 jaar ervaring met lesgeven

ervaring als dameskapper

Ik wil
met ouderen gaan werken

eerst vrijwilligerswerk doen

trainer worden

in de techniek gaan werken

mijn oude leven terug

rust, ik ben moe

mijn kinderen een goed leven geven

het liefst goudsmid blijven

opnieuw beginnen

werken, maakt niet uit wat

mijn rijbewijs halen

mijn VCA-diploma halen

beter Nederlands leren

een opleiding volgen

in een timmerfabriek aan het werk

met kinderen gaan werken

met bloemen werken

met computers werken

mijn buren uitnodigen

met de computer leren werken

niet elke dag thuis zitten

koken, autorijden

kleding maken

Voor: Iman, Rima,
Houssein, Firas,
Abdulrahman,
Murad, Delshan,
Ibrahim, Afrem,
Amgad, Naser,
Ibrahim, Nesrin,
Joni en Fadi
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MAAR, MAAR, MAAR

Maar een goudsmid hier is heel wat anders 

Maar een monteur heeft diploma’s 

Maar ik wil zelf voor mijn kinderen zorgen 

Maar ik heb geen computer 

Maar ik spreek niet goed Nederlands

Maar ik ben geen studiehoofd 

Maar ik ben slechthorend 

Maar kan ik dat wel aan mijn coach vragen? 

Maar ik krijg geen studiefinanciering meer 

Maar kan dat wel in Nederland?

MAAK JE 'MAREN' BESPREEKBAAR

Als je bijvoorbeeld zelf voor je kinderen wilt

zorgen kan dat met behoud van je uitkering,

totdat ze vijf jaar zijn.

Als je bijvoorbeeld ouder dan dertig jaar bent

heb je geen recht op studiefinanciering. Je kunt

wel (op voorwaarden) geld lenen via de sociale

dienst.

Praat er over!
Blijven klagen heeft geen zin

Blijven hangen in je boosheid heeft geen zin

Kijk naar wat wel kan

Kijk naar de mogelijkheden

Kom uit je schulp

Vraag hulp

Praat met iemand die je vertrouwt

Zoek naar een oplossing

Organiseer zelf een stage!

Je leert de werkvloer, de taal,

de cultuur, de mensen kennen

Een heleboel vliegen in één klap!

Stages helpen je een keuze te maken

Je moet het zelf doen

Iemand die je helpt, helpt je op weg

Hij lost je probleem niet op

In welke fase zit jij? 
Bij een grote verandering doorlopen mensen

een aantal fases. Eerst komt de shock. Wat

gebeurt er allemaal? Dan komt er een opleving.

He, gelukkig ik ben veilig. Dan komt de

boosheid. Waarom dit? Waarom dat? Dan komt

het verdriet. Ik mis mijn oude leven. En dan pas

komt de acceptatie. 

Richt je eerst op begrijpelijk Nederlands

spreken. Foutloos spreken lukt niemand in het

begin. Spreek veel. Durf te spreken. Alleen

door te durven en te doen, leer je.

Zit je in de put? En kom je er maar niet uit?

Vraag hulp. Praat erover met een goede vriend.

Het is heel normaal de hulp van een

psycholoog in te schakelen. ‘Ik ben gek als ik

naar een psycholoog ga,' is onzin!

Stel vragen, vragen, vragen. In de Nederlandse

cultuur vraag je uitleg, als je iets niet begrijpt.

Maak fouten en leer. Als je niks doet, maak je

geen fouten. Maar kom je niet verder. Fouten

maken hoort bij ontwikkeling.
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Aan het werk
Stel: je gaat aan het werk bij het bedrijf Toyota 
Toyota neemt je aan, omdat je de kwaliteiten hebt. Niet omdat je vriendjes of familie bent van een

belangrijk persoon. Wel kan iemand die jou goed kent, een coach bijvoorbeeld, je aanbevelen voor

de functie. Als je eenmaal bent aangenomen, kan niemand je zomaar ontslaan.

Werkgevers en werknemers hebben rechten en plichten. Die staan vast.

Je bent zelf verantwoordelijk
Als monteur (of welk beroep dan ook) werk je zelfstandig. Je baas

controleert je niet voortdurend. Misschien zie je hem wekenlang niet.

Baas en collega’s vertrouwen erop, dat jij je werk goed doet.

Je voelt je onderdeel van het bedrijf en samen met collega’s wil je dat

het bedrijf goed werk levert.

Als je iets niet snapt, vraag!
De auto start niet. Je hebt alles gecontroleerd, maar je kunt het

probleem niet vinden. Je vraagt je collega om mee te kijken.

Op je eerste werkdagen vraag je vaak veel.

Collega's en bazen hebben liever dat je veel vraagt om door te kunnen

werken, dan dat je werk stil ligt.

Met respect nee-zeggen
Met respect nee-zeggen is prima! Je baas vraagt je of je tijd hebt om

vandaag nog twee extra auto’s te repareren. 

Je zegt: ‘Sorry, ik krijg mijn eigen werk niet af. Vandaag heb ik echt

geen tijd. Kan het morgen misschien?’ Als je op een respectvolle

manier ‘nee’ zegt en kunt uitleggen waarom, heeft een collega of baas

meestal begrip.

Geef je fouten toe
Natuurlijk gaat er overal en altijd iets mis. Dat is normaal. 

En alle redelijke bazen en collega’s accepteren dat. 

Geef toe. Zeg sorry en zorg dat het niet weer gebeurt.

Maak je probleem bespreekbaar 
Je wilt naar de diploma-uitreiking van je kind.

Maar... op dat tijdstip moet je werken.

Praat erover met je baas of je collega’s.

Zeg hoe belangrijk de uitreiking voor je is.

Misschien kun je je dienst ruilen met een collega.

Je hebt een droom! 
Je wilt een eigen bedrijfje beginnen.

Bij de sociale dienst kun je geld lenen met

behoud van je uitkering.

Aan de lening zitten allerlei regels en

voorwaarden vast!

Laat je van te voren goed informeren.

Kom met een goed bedrijfsplan.

Begin klein en laat je bedrijf langzaam groeien.

Dit past niet bij mij! 
Ik ben een sportman in hart en nieren.

Ik loop stage op een sociale werkplaats.

Veel mensen die daar werken hebben een

handicap.

Ik voel me daar niet thuis.

Ik wil trainer worden.

Ik ben boos dat ze mij daar geplaatst hebben

en ik wil daar weg.

 

Ga praten met je stagebegeleider of iemand die

je kan helpen. Zoek alvast een stage in

bijvoorbeeld een sportschool. Leg rustig uit

waarom je een andere stage wilt. Kom met je

andere stage. Of kom met een redelijk plan.

Het moet al gek lopen als men niet naar je

luistert.

Wil je in de techniek? 
Ga alvast je VCA-diploma halen.

Deze cursus wordt in allerlei talen gegeven.
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Een blanco vel papier 
Aan het begin van de les deelt Mamadou blanco vellen papier uit.

‘He, wat kan ons het schelen,’ zegt hij.

‘We gaan tekenen. Alsof we kinderen zijn.’ ‘Teken maar iets.’

Op alle gezichten staat een groot vraagteken. ‘Toe maar, wat is je wens … 

wat komt er in je op … niet meer nadenken … kom op … teken het maar'

Een deelneemster tekent drie bloemen. 'Dit zijn mijn drie kinderen. Daar

wil ik voor zorgen.' 'Ja, prachtig, die moet je water geven,' zegt Mamadou.

Maak contact met je buren!
MAAR mijn buurvrouw wil niet met mij praten. Heb je het geprobeerd?

Ja, we zeggen alleen goedendag tegen elkaar.

Ze zeiden nee, toen we vroegen of ze binnen kwamen.

Weet dat buurvrouwen uren met elkaar over de schutting praten,

maar geen tijd hebben om zomaar binnen te komen.

Bij elkaar op bezoek komen of koffie drinken gaat meestal via de agenda.

Probeer het nog eens met een afspraak.

MAAR mijn buren zijn ook Syriërs.

Praat met je buren aan de andere kant.

Dat zijn ook Syriërs.

Praat met je overburen

Dat zijn ook Syriërs.

Ga verhuizen.

De sfeer in de groep was goed
Er werd serieus gewerkt. Anton, onze vrijwillige coach,besloot met een

groot compliment. ‘Jullie zijn gemotiveerd! Jullie willen aan het werk!’

Er werd ook veel gelachen: Mamadou: Jullie kunnen reiskosten
aanvragen! Deelnemer: Oké! Hoeveel kilometer is het vanuit Syrië?

Mamadou: Voor de wet zijn vrouwen, mannen, blank, gekleurd, christen,

moslim, jood, oud en jong gelijk. Dus als jullie een blanke docent willen, 

discrimineren jullie. Dat is verboden. Deelnemer: We kunnen je altijd

nog wit verven.

Deelnemer: Deze zaterdag was ik in Amsterdam. Leuk! Wat deed je daar?

Ik ging naar mijn vriendin. Oh. En... vond je vrouw dat goed? Nee, sorry.

Ik ging naar een vriendin. En mijn vrouw was mee.

Colofon
VIP in eigen taal door VluchtelingenWerk Nederland

Trainer: Mamadou
Tolken: Khalil, Avin
Arbeidscoaches: Anton, Peter, Menno, Jessie, Danilo, Trijn, Joop
Tekst: Annie
Opmaak: Jitske
Teamleider: Tatiana

Assen, februari 2019
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