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KORTRIJK WAREGEM MENEN
Politiek vluchteling werkt tot grote tevredenheid van werkgever bij nv Typhoon

Vluchtelingen vullen gaten in arbeidsmarkt:
“Zonder Haider hebben we niemand”
BEVEREN-LEIE/KORTRIJK

Als anderstalige nieuwkomers van buiten de Europese
Unie werk zoeken in Vlaanderen, hebben ze de grootste
kans op succes in WestVlaanderen. Zo ook
Haider Kahleel (40), een
asielzoeker uit Irak, die zich
in de kortste keren onmisbaar heeft gemaakt bij ontstoffingsbedrijf Typhoon in
Beveren-Leie. “Het is eenvoudig”, zegt zijn werkgever.
“Nemen we hem niet in dienst
dan hebben we niemand.”
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Maandag was in uw krant nog te
lezen dat ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen samen
met de VDAB in Marokko op
zoek gaat naar informatici. Voka
hoopt evenwel ook meer vluchtelingen aan de slag te krijgen in de
bedrijven hier want, zo luidt het,
vooral in West-Vlaanderen is de
krapte op de arbeidsmarkt problematisch geworden.
“In de kustprovincie zijn er op
dit ogenblik bijna 34.000 openstaande vacatures. Meer uitleg
moet daar eigenlijk niet bij”, zegt
Bert Mons, algemeen directeur
van ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen. “Bij het
aantrekken van Noord-Fransen
en Walen zitten we inmiddels
ook aan onze limiet. Het gevolg
daarvan is dat veel bedrijven in
onze provincie hun groei serieus
afgeremd zien omdat ze het volk
niet vinden dat ze nodig hebben.”
“Dat kan ik alleen maar beamen”, zegt Frederic Bulcaen,
die samen met Kris Devidt zaakvoerder is van Typhoon nv aan de
Grote Heerweg in Beveren-Leie.
Daar werken nu 70 mensen maar
beide ondernemers willen er
graag een pak meer in dienst nemen. “Het is eenvoudig. Als zich
hier vandaag vijftien werkzoekenden melden met een redelijke
technische scholing kunnen ze
meteen aan de slag en leiden wij
hen verder op. Maar die zijn er
niet, en daardoor ligt onze verkoop dertig procent lager dan
wat mogelijk is. Daarom zijn we
ook heel blij met iemand als Haider Kahleel, een verstandige
stielman die van aanpakken weet
en snel leert.”

Onzekerheid
Haider Kahleel is een politiek
vluchteling, weggevlucht uit het
woelige Irak, maar na twee jaar
heeft hij nog altijd geen zekerheid dat hij hier definitief zal
kunnen blijven. “Ik zou bijzonder
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Frederic Bulcaen is heel blij met nieuwe werkkracht Haider Kahleel: “Hij is een verstandige stielman die van aanpakken weet en snel leert.”

FREDERIC BULCAEN
ZAAKVOERDER

“We moeten het
toejuichen dat
anderstalige
nieuwkomers bereid zijn
om hard te werken”
blij zijn mocht dat mogelijk zijn”,
zegt hij in het Engels. “Gelukkig
heb ik nu wel werk gevonden.
Thuis zat ik toch maar te piekeren terwijl ik graag bezig ben. Ik
ben ondertussen ook volop Nederlands aan het leren. Ik vind
dat je de taal moet spreken van
het land waar je woont.”

kan. “Een taalbarrière is dan
minder belangrijk voor de goede
verstandhouding. Al kan ik het
alleen maar toejuichen dat Haider op eigen houtje beslist heeft
om Nederlands te leren.”
Voorlopig blijft het wel afwachten of de Irakese vluchteling hier
zal kunnen blijven. Frederic Bulcaen gaat ervan uit van wel. “Ik
zou het onbegrijpelijk vinden
mocht dat niet zo zijn”, zegt hij.
“Ten eerste is hij een voorbeeld
en ten tweede beseffen velen nog
te weinig dat deze mensen absoluut nodig zijn in onze bedrijven.
We moeten het toejuichen dat
anderstalige nieuwkomers bereid zijn om hard te werken. Bij

ons heeft Haider alleszins zeker
een toekomst.”

Gevoelig
Toch blijft het thema migratie
bijzonder gevoelig liggen, en dat
is dagelijks te merken. “Ik geloof
niet dat mensen er zo negatief tegenover staan”, zegt Bert Mons
van Voka West-Vlaanderen.
“Uiteindelijk pakt iemand als
Haider niemands job af en zorgt
hij integendeel voor een bijkomende groei van de economie.
Het alternatief is dat bedrijven
naar het buitenland trekken om
hun activiteit daar verder te zetten.”

Onbegrijpelijk

JOBROAD HELPT ANDERSTALIGE
NIEUWKOMERS AAN EEN JOB IN VLAANDEREN

Haider Kahleel werkte voordien
jarenlang mee aan grote bouwprojecten in Dubai. “Ik was in
dienst bij een onderneming daar,
maar ben er op zeker ogenblik
ontslagen omdat ik een Sjiiet
ben. In één dag was het afgelopen
en moest ik vertrekken. In Irak
werk vinden, is onbegonnen
werk. Ik ben dus blij dat ik hier
ben. Ik voel me hier ook goed,
ben blij met de steun van de bedrijfsleiding en de collega’s.”
Volgens bedrijfsleider Bulcaen
hebben stielmannen altijd respect voor wat een andere vakman

De meeste anderstalige nieuwkomers van
buiten de Europese
Unie zijn vooral aan de
slag in West-Vlaamse
bedrijven. Oost-Vlaanderen volgt een heel
eind verderop. Daarachter komt de rest.
Voka West-Vlaanderen, Accent Jobs en de
VDAB hebben dik twee
jaar geleden Jobroad
opgericht, een project
waarbij ze anderstalige nieuwkomers en er-

kende vluchtelingen
binnen één jaar aan
werk helpen via een
duurzame tewerkstelling.
In 2017 hebben er in
West-Vlaanderen 107
mensen deelgenomen
aan Jobroad. Daarvan
heeft bijna de helft
nadien een kans gekregen binnen de
deelnemende bedrijven. Na één jaar kregen 22 daarvan een
vast contract van on-

bepaalde duur. In negen op de tien gevallen gaat het om mannen.
Jobroad is sinds vorig
jaar uitgebreid naar
andere provincies. In
Oost-Vlaanderen hebben er 10 het traject
doorlopen. In de andere provincies gaat het
om 2 of minder. De
nood aan extra krachten is daar evenwel
kleiner dan in WestVlaanderen. (vfb)

