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De Syrische Adib Aboud 
(23) wist al snel dat hij in 
Nederland aan de slag wilde 
als stukadoor. Hij wilde graag 
werken én praktisch bezig 
zijn. Omdat hij hoorde dat er 
een tekort is aan stukadoors 
in Nederland, leek dit hem 
een beroep met toekomst- 
perspectief.
Adib ging meteen aan de slag 
en informeerde bij een stu-
kadoorsbedrijf of er werk voor 
hem was, maar dat liep helaas 
op niets uit. Nadat hij werd 

gekoppeld aan een arbeids-
coach van VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland, kwam er 
schot in de zaak. Samen met 
hem maakte Adib een plan 
om zijn idee te realiseren. Het 
was niet makkelijk, maar het 
is gelukt! Inmiddels volgt Adib 
een stukadoorsopleiding op 
het ROC in Assen én doet hij 
ervaring op bij een stukadoors-
bedrijf. ‘Adib is leergierig en 
ontzettend enthousiast’, zegt 
eigenaar Tjepke de Vries, die 
Adib graag in zijn bedrijf wil 
houden. 
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Na een succesvolle pilot eind 2017 is het project met twee jaar 
verlengd. Mijn Toekomst wordt gefinancierd door de gemeente 

De Fryske Marren. Mail voor meer informatie over het project naar 
Ellen Boonen: eboonen@vluchtelingenwerk.nl. 

sief traject. Drie maanden lang bege-
leidt een mentor hen met het maken 
van een portfolio en een actieplan. 
Een taalcoach helpt met de taal, en 
focust daarbij op de arbeidsinteres-
se van de deelnemer. Ook volgen 
deelnemers diverse workshops. 
Boonen: ‘In de workshops komen 
de belangrijkste maatschappelijke 
onderwerpen aan bod zoals gezond-

‘Normaal gesproken doorlopen 
statushouders een vast traject: 
verhuizen naar de gemeente, maat-
schappelijke begeleiding, inburge-
ring en vervolgens toeleiding naar 
de arbeidsmarkt’, legt Ellen Boonen, 
een van de initiatiefnemers, uit. 
‘Binnen dit project laten we al deze 
onderdelen parallel aan elkaar 
lopen. Wij vragen deelnemers al 
in het azc wat hun doelen zijn en 
stellen met hen een trajectplan op 
– zo hoeven statushouders minder 
lang te wachten met de start van 
hun integratietraject en hebben zij 
hier zélf de regie over.’ 

Intensieve begeleiding 
Zodra statushouders van een azc 
verhuizen naar de gemeente De 
Fryske Marren, volgen zij een inten-

SNELLER INTEGREREN MET PROJECT MIJN 
TOEKOMST
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DIG I ST E R K E R

GOED VOORBEREID HET WEB OP
Een DigiD aanvragen, inloggen bij 
de Belastingdienst en de website 
van het UWV: voor vluchtelingen  
die de taal nog niet zo goed 
spreken kan het best lastig zijn. 
Daarom startte Vluchtelingen-
Werk Friesland in samenwerking 
met Stichting Digisterker en de 

Met het project Mijn Toekomst 
ondersteunt VluchtelingenWerk 
in gemeente De Fryske Marren 
statushouders bij het sneller inte-
greren. In plaats van te wachten 
tot statushouders zijn verhuisd 
naar een eigen woning in de  
gemeente, beginnen zij vaak al  
in het asielzoekerscentrum (azc) 
met het integratietraject. 

Bibliotheek een speciale cursus 
om nieuwkomers hierop voor te 
bereiden. De cursus bleek voor 
veel nieuwkomers te moeilijk, en is 
daarom aangepast. Op dit moment 
worden in het gehele land de 
vernieuwde Digisterker-cursussen 
gegeven.
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heid, financiën, arbeidsmarkt en 
inburgering. Daarnaast kunnen deel-
nemers een extra keuzeworkshop 
kiezen zoals fietslessen of sport en 
worden excursies georganiseerd naar 
bedrijven en instanties. Zo krijgen 
de statushouders een duidelijk beeld 
van de beroepsmogelijkheden in 
Nederland en de mogelijkheden op 
het gebied van hun eigen interesses.’


