Ik werk nu ook hier in de zorg
“Ik was 31 jaar toen ik
samen met mijn man en
1-jarige dochtertje vanuit Irak
naar Nederland vluchtte. Ik
leidde daar een actief leven
als geroutineerd verpleegkundige. De eerste jaren in
Nederland stonden echter
vooral in het teken van
wennen aan dit koude
kikkerlandje, het leren van
de taal en, nadat ik hier
beviel van nog eens twee
zoons, de zorg voor onze
kinderen.
Nadat onze jongste naar de
basisschool is gegaan, heb
ik 11 jaar lang bij mijn man in
de bloemenzaak gewerkt.
Na mijn scheiding zette ik
mijn wens om als verpleegkundige aan de slag te gaan
opnieuw kracht bij. Als ik met
de kinderen wel eens naar
het ziekenhuis moest,
stonden de tranen me in de
ogen. Iedereen heeft een
roeping in het leven, die van
mij ligt in de gezondheids-

zorg. Mensen helpen zit in
mijn bloed.

taaltraining NT2 voor het
Staatsexamen II.”

“Mensen helpen zit
in mijn bloed.”

Ik vind het totaal niet
vervelend om opnieuw naar
school te gaan. Integendeel,
mijn moeder zei vroeger al:
“studeren is je wapen.” Die
boodschap heb ik ook weer
aan mijn kinderen doorgegeven. Met succes: mijn
dochter, die gymnasium heeft
gedaan, is inmiddels apotheker. Mijn middelste zoon zit in
het laatste jaar van de
architectuuropleiding aan de
TU Delft en mijn jongste
zoon wil net als zijn moeder
de verpleegkunde in.

Vanuit het Leerwerkloket
werd ik aangemeld bij de
zij-instroombeurs in Arnhem,
waar ik in gesprek raakte met
uitzendbureau Wie Zorgt!. Zij
boden me uiteindelijk een
tweedaagse cursus aan,
waarbij ik werd bijgeschoold
in verschillende verpleegkundige handelingen, zodat ik
direct daarna kon worden
ingezet als verzorgende.
Die kans greep ik natuurlijk
met beide handen aan, al
blijft mijn uiteindelijke doel
om weer als HBO-V’er aan
de slag te gaan. Een verzoek
voor de benodigde BIGregistratie is daarvoor al
ingediend. Omdat ik af en toe
nog moeite heb met het
medische jargon ben ik ook
gestart met de Nederlandse

Zo trots als ik op hen ben,
zijn zij ook op mij. Dat ik heb
aangedurfd op latere leeftijd
alsnog mijn hart te volgen,
vinden zij enorm inspirerend.
En dat alles mede dankzij het
Leerwerkloket!”
Amanj Ameen
Bron: interview door Ilja Post

Ervaringsverhaal Amanj Ameen
Lang leven
ontwikkelen

Loopbaanadvies en ondersteuning

“De gemeente Rheden
heeft Amanj gewezen op de
mogelijkheden voor een
oriënterend gesprek bij het
Leerwerkloket. Zij had op
dat moment geen werk
meer en zocht naar hoe zij
haar wens om te werken in
de verpleging mogelijk kon
maken.
Ze had in Irak een HBO-V
diploma gehaald, maar kon
hier na al die jaren niet
zomaar als verpleegster
mee aan het werk in
Nederland. Ze was bijzonder gemotiveerd bij het
zoeken naar de juiste
aansluiting op korte termijn,
om uiteindelijk op de lange
termijn daadwerkelijk weer
in de verpleging te werken.
De eerste stap was het
zoeken naar een werkgever
die haar geschikt zou

vinden en zou willen investeren in het verbeteren van
haar huidige kennis en
kwaliteiten. Het Werkgeversservicepunt organiseerde
een zij-instroommarkt, waar
werkgevers kandidaten
werven vanuit een ander
werkveld/beroep, die wellicht
belangstelling hebben voor
hun vacatures. We hebben
Amanj hiervoor aangemeld
en vrijwel direct kreeg zij een
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met “Wie Zorgt”,
een uitzendorganisatie op
het gebied van advies,
opleiding en arbeidsbemiddeling in zorg en
welzijn.
Amanj werkt nu met veel
enthousiasme voor hen. Er
zijn duidelijke afspraken over
het opdoen van de gewenste
werkervaring en scholing om
later door te kunnen stromen
richting verpleegkunde.”
Sandra Janssen
Adviseur Leren en Werken

“Wij, vanuit Werkgevers
Servicepunt Midden Gelderland, organiseren een
zij-instroom-opleidingsmarkt
omdat werkgevers een
schreeuwend tekort hebben
aan personeel.
Door de nauwe samenwerking en goede onderlinge
contacten tussen het WSP
en het Leerwerkloket is het
mogelijk geweest om snel
iets voor Amanj te organiseren, met als resultaat een
betaalde baan met opleiding.
In de zorg is het tekort aan
personeel erg groot, maar
ook andere sectoren kampen
hiermee. Door de samenwerking met het Leerwerkloket blijven we attent op
ontwikkelingen in de markt
en spelen we daar op in.”
Marco Graat
Accountmanager WSP
Zorg, Overheid en Diensten

