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142 vluchtelingen vinden weg 
naar Limburgse zorgsector
Via een Europees project hebben 142 
vluchtelingen de voorbije drie jaar ge-
proefd van een job in de Limburgse 
zorgsector. Een tiental vluchtelingen 
kon ook effectief aan de slag in de 
zorg.

V
ia het euregionale
project ‘In de Zorg -
Uit de Zorgen’ heb-
ben de christelijke
vakbond ACV, het
Limburgs Platform

voor Vluchtelingen, het Internati-
onaal comité en thuiszorgorgani-
satie Familiehulp de weg naar een
job in de zorg vergemakkelijkt
voor erkende vluchtelingen die in
ons land mogen blijven wonen en
werken. Het project kwam er als 
reactie op de grote instroom van
vluchtelingen in Europa in 2015.
“We wilden samen onderzoeken 
hoe we op een positieve manier 
konden bijdragen aan de integra-
tie van en de beeldvorming over
vluchtelingen”, zegt Dirk Van 
Laethem, operationeel directeur
van Familiehulp. “In Limburg
vonden op deze manier 142 vluch-
telingen de weg naar de zorgsec-
tor. Een tiental vluchtelingen is in-
tussen effectief aan de slag in de 
zorg.”
De zorgsector kampt al enkele ja-

ren met een tekort aan verzorgen-
den, verplegend en ander perso-
neel. Door de vergrijzing zal de 
vraag naar zorg alleen maar toe-
nemen. 
“Daarom heeft het provinciebe-
stuur 200.000 euro geïnvesteerd in
dit project”, zegt gedeputeerde 
van Economie Tom Vandeput
(CD&V). “Limburg heeft de am-
bitie om uit te groeien tot het zorg-
labo van de Euregio. Om die rol te
kunnen vervullen, mag geen enke-
le helpende hand verloren gaan.
Elk Limburgs talent moet en zal
aangesproken worden. Dat is
trouwens ook een van de uit-
gangspunten van het ontwikke-
lingsplan SALKTurbo.”

Taal
Vluchtelingen zijn vaak onvol-
doende vertrouwd met de ver-
schillende zorgberoepen in ons 
land. Eenvoudigweg omdat die
zorgcultuur er in hun land van 
herkomst helemaal anders uitziet.
“Daarnaast moet je als organisa-
tie ook aandacht hebben voor de 
praktische en emotionele onder-
steuning, van kinderopvang over 
vervoer tot taal”, aldus Van Lae-
them.
“De eerste dagen als vrijwilliger 
bij kinderopvang De Speelboom 
in Houthalen-Oost waren voor
mij erg spannend”, getuigt een 

Turkse vluchtelinge, die liever 
anoniem blijft. “Ik was vooral
bang dat ik de collega’s of kinde-
ren niet zou begrijpen. Maar door
op de werkvloer te staan, oefen je
de taal en leer je de cultuur ken-
nen. Ik kijk dus positief terug op
die ervaring. Eind juni rond ik 
mijn opleiding Nederlands af. In 
mijn thuisland was ik leerkracht
natuurwetenschappen, het is mijn
droom om ooit opnieuw voor de
klas te staan.” 

Valkuilen
Niet elke werkgever staat meteen 
te springen om iemand met een

vluchtelingenstatuut aan te wer-
ven. “Onbekend is vaak onbe-
mind. Het wekt soms weerstand 
op binnen een organisatie en bij 
klanten. Toch heeft dat ons er niet
van weerhouden om de uitdaging
aan te gaan om de talenten van 
deze mensen te ontdekken en in te
zetten in onze organisatie”, stelt
Van Laethem. “Daarom delen we
donderdag graag onze bevindin-
gen tijdens een online congres. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit pro-
jectmodel ook werkt voor mensen
met een beperking of migratieach-
tergrond.”
Maar om nieuwkomers voldoen-
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de te laten instromen op de ar-
beidsmarkt, moet er ook een ga-
rantie zijn op voldoende inkomen.
“We hebben gemerkt dat bij een 
gedeeltelijke tewerkstelling of het 
starten van een opleiding, de ver-
goeding die zij ontvangen weg-
valt. Het inkomen dat vervolgens 
overblijft, is te klein om te overle-
ven. En dat is jammer, op die ma-
nier verlies je gemotiveerde ar-
beidskrachten”, besluit Van Lae-
them.

X Inschrijven congres: https://idz-udz.virtual-
event.be/account/register
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Navale wordt toegangspoort van winkelcentrum Eisden

Navale is gebouwd op de voor-
malige terreinen van bouwbe-
drijf Driesen en de scheepswerf
Sint-Barbara en ligt tussen de 
Koninginnelaan en de Ontslui-

tingsweg met uitzicht op de Zuid-
Willemsvaart. Het project heeft 
zo’n 10 miljoen euro gekost.
Met Maxi Zoo, Kruidvat, een nog
in te vullen supermarkt en JYSK
is de hele benedenverdieping al in-
genomen. JYSK opende onlangs 
de deuren, Maxi Zoo kondigt wel-
dra de opening aan. “Kruidvat is
zo goed als klaar en helemaal ach-
teraan komt een supermarkt
waarvan we binnen enkele weken
de naam bekendmaken”, aldus
Patrick Koster van Group GL. 
Kruidvat heeft al een winkel op de
Pauwengraaf. Die zou blijven be-
staan.
De totale winkeloppervlakte be-
draagt 3.900 vierkante meter. De 
vier zaken zorgen voor een te-
werkstelling van een vijftigtal per-

Wie via de Rijksweg richting 
M2, Pauwengraaf of Maasme-
chelen Village rijdt, passeert 
op de Koninginnelaan een 
gloednieuw futuristisch 
gebouw. Navale is het nieuwe 
pronkstuk van Group GL met 
vier winkels en negentien 
appartementen in de vorm van 
een schip.
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sonen, zowel full- als parttime.
Aan de achterzijde van het onder-
ste winkelgedeelte kunnen ge-
kochte goederen (JYSK) worden 
opgepikt en is er plaats voor laden

en lossen voor de overige handels-
zaken.
In de buurt van Navale, op de
hoek Koninginnelaan-Bloemen-
laan, heeft Jumbo een bouwaan-

vraag ingediend bij het gemeente-
bestuur van Maasmechelen.
Momenteel zijn zeven van de ne-
gentien appartementen verkocht. 
“In oppervlakte beslaan de woon-
gelegenheden tussen de 64 tot 124
vierkante meter, allemaal met ter-
ras (11 tot 44 vierkante meter) en
twee slaapkamers”, weet Koster.
De aankoopprijs varieert van
165.000 tot 314.000 euro voor een
loft op de derde, bovenste verdie-
ping. Er zijn 26 bovengrondse
parkings voorzien voor de appar-
tementsbewoners en 155 voor de 
winkels. “We kozen voor hoog-
waardig design met maritieme ac-
centen, een vleugje luxe, een unie-
ke architectuur en een duidelijke 
knipoog naar het lokale scheeps-
verleden”, aldus Koster.

Het gebouw lijkt 
aan de voorzij-
de op een boot 
met drie 
verdiepingen. 
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