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In de afgelopen periode is Nederland geconfronteerd met grote groepen vluchtelingen.
Volwassenen en kinderen, gevlucht voor oorlog en vervolging, meldden zich in grote
getale aan bij de Nederlandse asielzoekerscentra op zoek naar een vrije en veilige leef-
omgeving. De verwachting is dat een groot aantal van deze vluchtelingen, wellicht rond
de 70 procent, permanent in Nederland zal blijven. Het komt er dus op aan dat erkende
vluchtelingen ná hun eerste noodopvang geholpen worden met werk, met opleiding, 
met huisvesting, met inburgering. Integratie is geboden.

Op donderdag 30 maart 2017 organiseert stichting NOA een symposium rond dit thema
in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam: wat kunnen we samen doen aan een
succesvolle toetreding van erkende vluchtelingen tot de arbeidsmarkt en tot opleidingen?

Centrale doelstelling van stichting NOA is het ontwikkelen van discriminatie-vrije selectie-
en beoordelingsinstrumenten.

Programma

1. Welkom door dagvoorzitter Anousha Nzume (actrice en presentatrice)
2. Opening door de voorzitter van stichting NOA prof. dr. Nico Bleichrodt

3. Amsterdam werkt voor iedereen: aanpak gemeente Amsterdam
Erg vlot gaat het niet met alle integratiepogingen. De erkenningsprocedure van vluchtelingen
duurt lang en kent veel hobbels. Vaak gaan er vele maanden en zelfs soms jaren voorbij
voordat de erkenningsprocedure is voltooid en een vluchteling met een taalcursus, een
opleiding of een baan kan beginnen. Dat is vaak verloren tijd. Een jaar geleden heeft de
gemeente Amsterdam daarom een ambitieus plan gepresenteerd, waarbij een groot
aantal organisaties het convenant ‘Amsterdam werkt voor iedereen’ heeft ondertekend. In
dit convenant zeggen de verschillende partijen de Amsterdamse aanpak serieus te zullen
ondersteunen om vluchtelingen versneld aan onderwijs en werk te helpen. 
Drs. Emerentia Meijburg, Programmamanager Ondernemerschap en Werk voor
vluchtelingen van de gemeente Amsterdam, zal de werkwijze en de resultaten van de
Amsterdamse aanpak toelichten.

4. Uitkomsten van het onderzoek met de Persoons Profiel Scan voor 
Vluchtelingen

Als je een vluchteling effectief naar een goede baan wilt begeleiden, is het van belang om
zo vroeg mogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen van zijn/haar competenties. Welke
opleiding heeft de kandidaat, welke werkervaring, welke persoonlijke eigenschappen, zijn
er belemmeringen zoals traumatische ervaringen? Kennis van persoon en capaciteiten
vergemakkelijkt de integratie en het welslagen van het traject naar opleiding en arbeids-
markt. Daarom heeft NOA een Persoons Profiel Scan voor Vluchtelingen (PPS-V)
ontwikkeld. Het resultaat van deze scan wordt vastgelegd in een rapportage, op basis
waarvan een advies over de meest geschikte vorm van scholing, begeleiding of werk 
kan worden gegeven. De PPS-V is inmiddels door meer dan duizend vluchtelingen uit
diverse steden in Nederland ingevuld.
Dr. Remko van den Berg, directeur NOA, zal de eerste onderzoeksresultaten presenteren.

5. “Vlucht” door het brein
Veel vluchtelingen hebben in hun land van herkomst en gedurende hun vlucht afschuwelijke
dingen meegemaakt. Dood en verderf, ziekte en ontberingen behoren tot hun loodzware
psychische bagage. Dat werkt door tot op de dag van vandaag en morgen. Oorlogs- en
vluchttrauma’s kunnen een belemmering vormen voor actieve deelname aan de arbeids-
markt. Het is van groot belang om in een vroeg stadium te onderzoeken welke vluchtelingen
dermate ernstige trauma’s hebben opgelopen, dat professionele hulp nodig is. 
Prof. dr. Erik Scherder, hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie aan de Vrije
Universiteit, zal ingaan op de effecten van trauma’s op het functioneren van de hersenen. 

6. Opleiding als recept voor succesvolle integratie
Het opleidings- en werkniveau van veel vluchtelingen is hoog. Veel vluchtelingen studeerden
of werkten in het land van herkomst. Maar het Nederlandse bedrijfsleven erkent hun
diploma’s in Nederland vaak niet. Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen
om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland
een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.
Tijdens het integratieproces komen vluchtelingstudenten vaak allerlei obstakels tegen. 
Prof. mr. dr. Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF en voormalig staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie,
destijds verantwoordelijk voor vreemdelingenzaken, zal ingaan op de vraag welke
obstakels dit zijn en hoe deze weggenomen kunnen worden. Wat moeten overheid,
bedrijfsleven en hoger onderwijs doen om de weg naar studie en arbeid kort en krachtig
te maken?

7. Van vluchteling naar succesvolle zakenvrouw
Drs. Nada Al-Rubaiee kwam in 1996 als vluchteling vanuit Syrië naar Nederland. Met
steun van het UAF haalde zij een bachelor biofarmaceutische wetenschappen aan de
Universiteit Leiden en deed vervolgens een master farmacie aan de Universiteit Utrecht.
Na het afronden van haar studie ging ze aan het werk en volgt ze nog verschillende
postmasteropleidingen om zich te specialiseren. Sinds 2012 is ze mede-eigenaar van drie
Mediq Apotheken in Rotterdam en directeur-eigenaar van NadaFarm B.V. In haar presentatie
zal zij ingaan op haar ervaringen, het verloop van het  integratieproces en de belemmerende
en faciliterende factoren die haar loopbaan in Nederland hebben beïnvloed.

8. Wat kunnen werkgevers doen: het voorbeeld van Albert Heijn
Drs. Jan-Jaap Smit is regiodirecteur van Albert Heijn Noord West Nederland. In zijn
presentatie zal hij ingaan op de visie en de inspanningen van Albert Heijn om vluchtelingen
kansen te bieden om in te stromen. Hij schetst een beeld van de problemen waar de
werkgever in de praktijk mee te maken krijgt en van mogelijke oplossingen. Tenslotte
geeft hij een aantal tips, die collega-werkgevers kunnen gebruiken bij het opnemen en
begeleiden van vluchtelingen in hun organisatie. Albert Heijn is één van de onder-
tekenaars van het convenant ‘Amsterdam werkt voor iedereen’.

Locatie symposium: Vrije Universiteit, Aula, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam
Contactadres: NOA, Jollemanhof 14A, 1019 GW Amsterdam 

(020 5040800 • info@noa-vu.nl • www.noa-vu.nl)
Datum/Tijd: donderdag 30 maart 2017, 13.30 - 17.00 (met aansluitend borrel)

Aanmelden voor het symposium (aan deelname zijn geen kosten verbonden)
Klik hier

Programma symposium “Gevlucht… en wat nu?”

13.30 – 14.00 : Inloop, koffie, thee etc.
14.00 – 14.05 : Opening, dagvoorzitter, Anousha Nzume
14.05 – 14.10 : Welkom, prof. dr. Nico Bleichrodt, voorzitter Stichting NOA
14.10 – 14.25 : Amsterdam werkt voor iedereen: aanpak gemeente Amsterdam. Drs. Emerentia Meijburg,

Programmamanager Ondernemerschap en Werk voor vluchtelingen van de gemeente 
Amsterdam

14.25 – 14.40 : Uitkomsten van het onderzoek met de Persoons Profiel Scan voor Vluchtelingen. Dr. Remko
van den Berg, directeur van NOA

14.40 – 14.55 : “Vlucht” door het brein. Prof. dr. Erik Scherder, hoofd afdeling Klinische Neuropsychologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam

14.55 – 15.30 : Pauze
15.30 – 15.45 : Opleiding als recept voor succesvolle integratie. Prof. mr. dr. Job Cohen, voorzitter Raad 

van Toezicht van de Stichting Vluchteling-Studenten UAF, bijzonder hoogleraar aan de 
Universiteit Maastricht, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie, 
voormalig burgemeester van Amsterdam

15.45 – 16.00 : Van vluchteling naar succesvolle zakenvrouw. Drs. Nada Al-Rubaiee, Etnische zakenvrouw 
Nederland 2015, directeur-eigenaar NadaFarm BV, mede-eigenaar  3 Mediq Apotheken

16.00 – 16.15 : Wat kunnen werkgevers doen: het voorbeeld van Albert Heijn. Drs. Jan-Jaap Smit, regio-
directeur Albert Heijn Noordwest Nederland

16.15 – 16.55 : Discussie en vragen
16.55 – 17.00 : Afronding dagvoorzitter
17.00 – 18.00 : Borrel

20 jaar

https://www.noa-online.net/noaintern/aanmelding

