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ANP: Project levert werk op voor 800 vluchtelingen (2)
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AMSTERDAM (ANP) - Startbaan, een banenproject voor vluchtelingen, heeft de afgelopen drie 
jaar bijna achthonderd vluchtelingen aan werk geholpen. Een derde heeft een eigen bedrijf of 
betaalde baan. De rest doet onder meer vrijwilligerswerk, loopt stage, volgt een opleiding met 
baangarantie of heeft gesubsidieerd werk.

Het project is opgezet door VluchtelingenWerk Nederland en UAF, een stichting die 
hogeropgeleide vluchtelingen helpt met een studie. Vluchtelingen die nog niet in aanmerking 
kwamen voor het banentraject omdat hun Nederlands nog niet voldoende was, kregen eerst een 
bijspijkercursus. ,,Daarna konden ze eventueel nog instromen bij Startbaan'', zegt een 
woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland.

Van de vluchtelingen die aan werk zijn geholpen, is bijna een derde in de zorg terechtgekomen. 
Ruim 60 procent van de baaninstromers is man. Veel vluchtelingen die werk kregen, komen uit 
Irak, Iran, Somalië en Afghanistan.

- Volkskrant - spread over Startbaan op papier en online met twee interviews met Startbaan-
clienten, Dorine Manson en Mardjan Seighali op 11 februari 
http://www.volkskrant.nl/economie/werkproject-levert-banen-op-voor-bijna-800-
vluchtelingen~a4242356/utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campai
gn=shared%20content&hash=454b916380187da584835175e075f80ed9c264d7

- BNR Nieuwsradio - item waarin Dorine Manson resultaten kenbaar maakte, ging verder met 
vooruitblik op arbeidsparticipatie nieuwe groep vluchtelingen
http://www.bnr.nl/nieuws/633969-1602/vluchtelingenwerk-werkloket-voor-elk-asielzoekerscentrum

- Metro - online artikel op 11 februari, papier op 12 februari. Interview met Firas en Mardjan 
Seighali
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/02/al-khoury-vluchten-uit-irak-was-de-enige-
optie

- Nederlands Dagblad - artikel over Startbaan met Startbaan-client, Dorine Manson en Mardjan 
Seighali op 11 februari
https://www.nd.nl/digitale-edities/2016-02-11.1342131.lynkx?papername=paper&pagenumber=6

- RTL Nieuws - online artikel met Firas en Mardjan Seighali op 11 februari
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/firas-vluchtte-uit-bagdad-en-nu-arts-maastricht-ik-ben-
zo-gelukkig

- Telegraaf - ANP-bericht overgenomen op 11 februari
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25184900/__Vluchtelingen_aan_het_werk__.html

- Reformatorisch Dagblad - ANP-Bericht overgenomen op 11 februari
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/project_levert_werk_op_voor_800_vluchtelingen_1_97
1564?localLinksEnabled=false

- Trouw - stuurden verslaggever van economieredactie naar slotbijeenkomst, artikel op papier op 
12 februari
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