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Stel je voor dat je met je universitair diploma op zak aankomt in een totaal 
nieuw land. Je kent de taal niet en wilt een job op niveau. Hoe pak je dat aan? 
Dat is de weg die Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA) afleggen. Meestal is 
het een pad met veel teleurstellingen voordat ze hun talenten mogen inzetten. 
In het begeleiden van HOA moet je rekening houden met de problematiek van 
deze doelgroep, met de uitdagingen die op het pad van een HOA komen. Het 
gaat vooral over leren omgaan met tegenslagen en zeer goede kennis van de 
arbeidsmarkt. 

Iuria Ismana

Mag ik als HOA jullie 
team versterken?
Diversiteit, een synoniem voor variatie

Fotografie: Mihai Fagadar, HOA in België (landandcityscapes.com)

Noloc gecertificeerd RL, waarom?

Je titel is een garantie voor je actuele vak- 

bekwaamheid en hoge kennis- en ervarings- 

niveau. Herkenbaar en gewaardeerd door  

professionals, opdrachtgevers en loopbaanbureaus. 

• Onafhankelijke toetsing en borging van 

 jouw vakbekwaamheid

• Het continu stimuleren van jouw ontwikkeling 

 als loopbaanprofessional

• Het vergroten van jouw professionele zichtbaarheid 

 d.m.v. opname in het beroepsregister

• Het vergroten van jouw onderscheidend 

 vermogen als zelfstandig loopbaanadviseur

• Een voorsprong bij het binnenhalen van opdrachten bij 

 overheden en grotere organisaties

• Toegankelijk voor leden en niet-Noloc leden

Zet nu de stap en laat je certificeren als Register 

Loopbaanprofessional. Kijk op noloc.nl/keurmerken

Het 
keurmerk 
voor alle 
loopbaan-
professionals

Noloc stimuleert loopbaanprofessionals en  
jobcoaches om zich voortdurend  
te blijven ontwikkelen.
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Of ze een team mogen versterken? Dit is de vraag 
die centraal staat in de carrière van hoopopgeleide 
anderstaligen vanaf het moment dat ze aankomen in 
hun ‘gastland’. Het is een vraag die veel ontgooche-
ling met zich meebrengt en bergenhoge drempels 
om te overwinnen. 

Als hoogopgeleiden in hun land van herkomst, wil-
len ze hier vol overtuiging verder bouwen aan hun 
carrière als ingenieur, arts, verpleegkundige, archi-
tect, IT-consultant, jurist enzovoort. En dan maken 
ze hier direct kennis met een moeilijke taal, andere 
gewoontes, andere standaarden. Hoopvol dat ze 
hier een beter leven kunnen opbouwen, investeren 
ze veel tijd en energie in de Nederlandse taal, in de 
nodige opleidingen, in een inburgeringstraject. Ze 
voelen dat ze nu klaar zijn om iets te betekenen, 
om hun kennis en passie te delen. En dan komt de 
verwachtingsvolle vraag: “Mag ik jullie team verster-
ken?”

De hoofdelementen en werkmethode
De verwachtingen
Hun verwachtingen om op korte termijn een job 
op niveau te vinden, zijn groot. Als coach stellen 
we samen een persoonlijk actieplan (PAP) op. We be-
kijken wat een realistisch doel is op korte termijn en 
op lange termijn. Wat ik hier belangrijk vind, is om 
te vertrekken van hun gewenste ´jobdoelwit´, dat wil 
zeggen welke functie, hoeveel uren en welke regio, 
en dan samen te bekijken of het nu realistisch is. En 
daarna wat de nodige stappen zijn om dit te berei-
ken. Soms kan het zijn dat hun diploma niet erkend 
wordt en dan is een bijscholing nodig. Meestal moet 
men een bepaald niveau Nederlands beheersen om 
een opleiding te volgen. De kennis van de arbeids-
markt en opleidingen, naast de knelpuntberoepen, 
helpt mij hierin enorm om HOA te adviseren.

Nederlandse taal
Soms wordt de Nederlandse taal gezien als een 
groot obstakel. Het duurt meerdere jaren om de 
taal echt te kunnen beheersen en dat brengt veel 
frustraties bij HOA. Vaak krijgen ze als feedback bij 

hun sollicitaties – na jaren van investeren en grote 
inspanningen in de Nederlandse taal – te horen dat 
hun Nederlands niet goed genoeg is. Dan vertel ik 
ook over mijn eigen ervaring als Roemeense HOA, 
dat dit ‘probleem’ lang kan duren, dat het aangera-
den is om te leren omgaan met negatieve feedback 
en volgende keer beter voorbereiden voor het sol-
licitatiegesprek. Soms doe ik ademhalingsoefeningen 
om kalmer te blijven tijdens het gesprek.

Tegenslagen en rolmodel
Na honderden sollicitaties zonder positief resul-
taat, stapelen ontelbaar veel frustraties zich op. Ze 
beginnen hun focus en zelfvertrouwen te verliezen. 
We merken dat hoe langer de tijd van de laatste suc-
cessen geleden is, hoe lager het zelfbeeld wordt. Bij 
deze zaak gebruik ik mijn expertise van de outplace-
mentbegeleidingen. Het is net zoals een ervaren 
50-plusser die jaren zijn expertise ten dienste stelde 
van bedrijven en nu geen kans meer krijgt op de ar-
beidsmarkt. Dat vertel ik ook aan mijn coachees; ook 
andere doelgroepen bevinden zich in deze moeilijke 
situatie. Als coach moet men sterk zijn in mensen 
motiveren en creativiteit gebruiken. Ik organiseer 
workshops rond ‘netwerken’ (nu gaat alles online 
omwille van corona) waar verschillende HOA’s aan 
deelnemen en hun ervaringen uitwisselen. Ik nodig 
een HOA uit, die al een succesvol traject achter de 
rug heeft. Zo’n soort workshop is altijd inspirerend. 
Of we werken aan ons netwerk waar we naar ‘rolmo-
dellen’ zoeken. In deze fase van het coachingstraject 
hebben ze echt een rolmodel nodig.

Motivatie opkrikken en nieuwe competenties 
aanleren
Om toch een succes te kunnen halen, bekijken we 
samen wat op korte termijn geleerd kan worden. 
Welke competentie dient nu opgefrist te worden? Of 
is er een andere competentie die zijn competentie-
profiel kan versterken? Zo kan je de HOA motiveren.

Bespreek de cultuur en werkwaarden van hier en 
het herkomstland
Dit aspect komt bijna altijd aan bod tijdens onze 
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sessies. Ik vertel over de bedrijfsculturen die hier zijn 
in westelijke landen, over de gewoontes en neem 
tijd om concrete voorbeelden te geven en vragen 
te stellen over het geboorteland en de gewoontes. 
Zo zijn er nog altijd culturen waarin de vrouw niet 
naar school mag gaan. Laat staan waar ze vrouwen 
kunnen zien als leiders. Dat bespreken we. Ik had 
een Palestijnse coachee die mij in de eerste sessie 
vertelde dat hij het moeilijk heeft om een advies te 
krijgen van een vrouw. En hij had het moeilijk bij zijn 
sollicitaties als bleek dat zijn mogelijke manager een 
vrouw was. Uiteindelijk heeft hij zich opengesteld en 
onze cultuur met haar werkethiek kunnen aanvaar-
den. Hij werkt al een tijdje onder een vrouwelijke 
leider en ze hebben een respectvolle en positieve 
samenwerking.

Natuurlijk leren ze ook een stuk bij het inburgerings-
traject, maar ik vind het nog altijd nuttig om zeer 
duidelijk de bedrijfsculturen van hun nieuwe land op 
een rijtje te zetten en genoeg informatie te geven.

Afbeelding 1. My jobtree

Samen voorbereiden van het sollicitatiegesprek
Dan wordt het tijd om het sollicitatiegesprek gron-
dig samen voor te bereiden, inclusief professionele 
opmaak van cv en motivatiebrief. Soms komen ze 
wat agressief over of soms te afwachtend. Dit komt 
door onzekerheid in het beheersen van de taal, het 
accent, maar ook door de specifieke vereisten, bij 
een sollicitatiegesprek in ons land. Daarom staat de 
gepaste sollicitatietraining centraal in mijn coaching 
van HOA.

Vertrouwensband
Als coach voor een HOA moet men veel investeren 
in de vertrouwensband. Het doet echt wonderen als 
ze voelen dat ze een coach hebben die hen begrijpt 
en motiveert.

Praktijk 
Tools 
Een van de mooiste coachingstools die ik met hen 
gebruik is ‘My jobtree’. Deze oefening gaat over de 
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drie pijlers: je eigen professionele en persoonlijke 
waarden (dus je wortels), de tweede is het functie-
doel, wat je voor een organisatie wilt betekenen, 
wat wil je ten dienste stellen en de derde gaat over 
de taken die je elke dag zou willen doen, de taken 
waarvoor je ‘s ochtends graag je bed uitkomt, waar 
je naar uitkijkt, die jou energie geven. Ze krijgen 
twee-drie weken de tijd om dit in te vullen. Ik vraag 
hier alle creativiteit te gebruiken. Dit is een goede 
tool om een beeld te krijgen van hun ideale job en 
ook wat hen intrinsiek motiveert. 

Deze oefening maakte deel uit van de ‘Training Leider-
schap’ bij stad Antwerpen in 2013.

Het verhaal van Ali 
Ali, arts uit Palestina, is terechtgekomen in een 
asielcentrum in Leopoldsburg. Intussen zit hij 
er al zestien maanden en zijn asielaanvraag 
werd in oktober 2020 goedgekeurd. Vanwege 
coronatijden heeft hij Nederlands alleen online 
kunnen studeren en het is hem gelukt niveau 
2.1 (een degelijk basisniveau) te behalen. Door 
zijn intrinsieke motivatie om hier als arts aan 
de slag te gaan en patiënten te helpen heeft 
hij continu gesolliciteerd naar een job bij alle 
ziekenhuizen van het land. We hebben samen 
sollicitatierolspellen gespeeld. Het was duidelijk 
dat zijn Nederlandse taal niet goed genoeg was 
om direct te gaan werken. Op basis van deze 
conclusie en mijn ervaring op de arbeidsmarkt 
heb ik hem geadviseerd om bij zijn volgende 
sollicitaties een stageplaats te vragen. 

Hij heeft de vraag gesteld en hij krijgt momen-
teel de kans om in een ziekenhuis een stage te 
lopen. De verantwoordelijke heeft hem duidelijk 
gemaakt dat hij tegelijk een intensieve taaloplei-
ding moet volgen. Na een positieve evaluatie na 
drie maanden stage, mag hij daar als arts aan 
de slag gaan. Dus, je kan je droom waar maken 
met de juiste tussenstappen. 

Anna
Anna uit Oezbekistan, met een diploma als 
architect en vijftien jaar internationale ervaring, 
werd na drie jaar thuiszitten depressief en onze-
ker. Zij is van nature perfectionistisch en heeft 
er last van, ze is zeer onzeker en vol angst voor 
haar toekomst. Haar partner is academicus en 
ze heeft ook dit pad willen bewandelen, maar 
zonder resultaat. Na een doctoraat in België, 
kreeg ze geen verdere kans om binnen de uni-
versiteit te blijven. Ze doet veel vrijwilligerswerk, 
waar ze een beetje voldoening van krijgt. Maar 
ze verloor haar focus en hoop over haar kansen 
op de arbeidsmarkt. Na de oefening met de 
boom werd ze zich bewust dat ze niet meer als 
architect wil werken, maar als begeleider voor 
kansengroepen. Ze kan terugkijken op haar 
eigen doelen en begint actief mee te werken 
aan haar toekomst. Een zeer mooie verandering 
waarin ze ondersteund wordt door haar familie 
en vrienden. Ze krijgt van iedereen de feedback: 
“eindelijk wil je doen wat goed bij jou past. We 
zien nu het licht terug in je ogen.”

Als coach had ik de kans om veel mensen met 
verschillende migratieachtergronden te begeleiden 
naar werk. Het is zo’n mooie ervaring om met zo 
veel internationale talenten en expertise te werken. 
Mijn leven is verrijkt door deze ervaringen en ik ben 
dankbaar dat ik de mensen kan inspireren.

We merken dat hoe langer de tijd van 
de laatste successen geleden is, hoe 
lager het zelfbeeld wordt
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Conclusie
Iedereen verdient een kans. Er zit zo veel schoon-
heid in diversiteit, er zijn unieke kwaliteiten die elk 
team aanvullen en het geheel alleen maar kunnen 
versterken. Geef ze een kans. Je zult verbaasd zijn 
van hun kracht. ■

Iuria Ismana 

Iuria Ismana is Roemeense en woont sinds 2005 in België. Ze heeft haar 
eigen ervaringen kunnen inzetten in haar werk. Als socioloog, loopbaancoach 
en HR-specialist heeft ze intussen 15 jaar ervaring in coaching, trainingen, 
outplacement en loopbaancoaching. Momenteel werkt ze als teamleider 
coaching & outplacement bij 50pluz BV, een Belgische organisatie met een 
hart voor 50-plussers. Haar visie is simpel: creativiteit, kennis van zaken en 
professionalisme staan centraal in een succesvol coachingstraject.

      


