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Binnen Zuyderland gaan steeds meer statushouders in de zorg aan de slag. Over ruim een 
maand start een klas van 23 vluchtelingen aan een interne praktijk-zorgopleiding. Dit 
schooljaar hoopt een eerste groep van 18 statushouders deze af te ronden. 

Het initiatief komt voort uit het Euregionaal project ‘In de Zorg – Uit de zorgen’, dat 
statushouders in deze regio aan een baan in de zorg wil helpen. „Ze staan te popelen om te 
kunnen werken. En de zorg kampt met grote personeelsproblemen. Het is echt een win-
winsituatie ”, vertelt Else van Selst, manager opleidingen Zuyderland Zorgcentra. 

Taal 

Het project helpt bovendien de vluchtelingen makkelijker te integreren – „Ze leren sneller de 
taal”– en er wordt gekeken of andere zaken rond de baan ook goed zijn geregeld. „Ze 
worden, zeg maar, wegwijs gemaakt in de regelwereld van Nederland. Hoe het bijvoorbeeld 
zit met kinderopvang.” 
De asielzoekers, met verblijfsvergunning, volgen de zogeheten beroepsbegeleidende 
leerweg, een zorgopleiding waarbij ze werken en leren. „Ze worden vooral ingezet in de 
ouderenzorg. Deze mensen zijn heel dankbaar en blij dat ze iets voor Nederland terug 
kunnen doen.” 
Het project om asielzoekers met een verblijfsvergunning in te laten stromen in de zorg is in 
2018 in de Euregio Maas-Rijn gestart. De acht deelnemende zorg-, vluchtelingen- en 
vakbondsorganisaties uit Nederland, België en Duitsland hebben ruim driehonderd 
vluchtelingen bereikt, van wie een aantal volledig aan het werk is in de zorg en een deel nog 
in opleiding. 
Dat bleek op het slotcongres van ‘In de Zorg – Uit de zorgen’ dat afgelopen week is 
gehouden. Daar wisselden betrokken partijen ervaringen uit over bijvoorbeeld welke 
begeleiding er voor de statushouders geregeld moet worden. 
Binnen Zuyderland merken ze dat de statushouders warm worden ontvangen, zegt Van 
Selst, die deelnam aan het congres. De onderwijsbegeleiding was afgelopen jaar door 
corona wat lastiger. „Mensen kregen online les wat moeilijk is omdat ze in de klas ook veel 
steun aan elkaar hebben. Maar toch blijven de meesten optimistisch.” Volgens Van Selst is 
dit pas een begin. „De animo voor de klas die in maart start was heel erg groot. Mensen 
hadden gehoord over het succes van het traject en de baangarantie na het behalen van een 
diploma. Er is ook veel interesse vanuit andere gemeenten en zorgorganisaties in deze 
provincie.” 

Enthousiasme 

Zuyderland is de enige zorgorganisatie die in euregionaal verband dit initiatief heeft 
opgepakt. Maar hoopt en denkt niet de enige te blijven, zegt Van Selst. „We gaan ons 
enthousiasme overbrengen zodat ook andere organisaties met deze doelgroep aan de slag 
gaan.” 

 


