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Haal gevluchte 
zorgprofessionals  
uit de wachtkamer!
Praktijkervaring opdoen met een vakgenoot als mentor

Dit project wordt 
mogelijk gemaakt

door het ministerie  
van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.



‘ Ik wilde niets liever 
dan weer aan het 
werk als arts, maar 
elke stap in het 
proces duurde lang. 
Inmiddels ben ik weer 
aan het werk, maar 
dat heeft vele jaren 
geduurd sinds onze 
vlucht uit Syrië’  
Rami Alfaouri (33)  
Syrië  |  Arts-assistent cardiologie

Gevluchte artsen, tandartsen en verpleegkundigen moesten veel achterlaten, maar  

hun kennis, ervaring en ambities namen ze mee. Als hun vakmanschap hier verder tot  

bloei komt, wordt iedereen daar letterlijk beter van. Maar nog steeds krijgen te weinig 

gevluchte zorgprofessionals de kans om hun beroep weer uit te oefenen. Hoe groot de 

personeels tekorten in de zorg ook zijn.

Een gevluchte zorgprofessional mag hier werken als de BIG-registratie geregeld is. Voor deze  
verplichte procedure is in theorie anderhalf jaar nodig. In de praktijk duurt dit vaak twee keer zo  
lang door gebrek aan informatie, trage (assessment) procedures, het grote aantal betrokken instanties  
en beperkte mogelijkheden om praktijkervaring op te doen. Zo’n structureel probleem vraagt  
om een duurzame oplossing.

Benut het potentieel van gevluchte  
zorgprofessionals
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Over het UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling  
van gevluchte studenten en professionals  
en hun integratie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948.  
We zijn ervan overtuigd dat iedereen die  
zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in 
Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk 
voor. Met onze kennis en ervaring adviseren 
en verbinden we vluchtelingen, onderwijsin-
stellingen, (lokale) overheden en werkgevers.

Wat we doen voor gevluchte  

zorgprofessionals

We behartigen de belangen van gevluchte 
zorgprofessionals, signaleren knelpunten en 
adresseren mogelijke oplossingen in politiek 
Den Haag. Op individueel niveau bieden we 
informatie en advies, modulaire begeleiding 
en financiële steun. 

We hebben bijvoor beeld veel expertise in 
huis over alle stappen die een gevluchte arts, 
tandarts of verpleegkundige moet door-
lopen voordat hij of zij het eigen beroep 
(weer) kan uitoefenen. Ook bekostigen we, 
voor zover dat binnen onze mogelijkheden 
ligt, de kosten van het medisch assessment 
en aanvullend onderwijs. Deze financiële 
steun is aanvullend op voorliggende voor-
zieningen. Tot slot bieden we begeleiding 
aan bij de eerste stappen naar een baan in 
de zorgsector. 

Bekijk hier een compleet overzicht van onze 
dienst verlening voor gevluchte zorg profes-
sionals. Zie ook: www.uaf.nl/voordezorg

Verplichte erkennings-
procedure BIG-registratie

Buitenlandse zorgprofessionals die in 
Nederland hun beroep weer willen  
uit oefenen zijn verplicht om eerst hun  
BIG-registratie te halen. Hiervoor moeten 
zij de erkennings  pro cedure doorlopen die 
door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) is ingesteld. 
Daarbij toetst het CIBG, de uitvoerings
organisatie ingesteld door VWS, of het 
diploma voldoet aan de Nederlandse  
standaard en of de zorgprofessional de 
Nederlandse taal voldoende beheerst. 
Zorgvuldigheid is geboden om de kwaliteit 
van de geleverde zorg in Nederland te 
kunnen garanderen. 

Alle aanvragers nemen eerst deel aan  
de algemene kennis en vaardighedentoets 
(AKVtoets). Daarnaast doen artsen, tand
artsen en verpleegkundigen een beroeps
inhoudelijke toets (BItoets). Vervolgens 
geeft de Commissie Buitenslands  
Gedi plomeerden Volksgezondheid (CBGV) 
inhoudelijk advies over een eventueel  
aanvullende vereiste opleiding of stage. 
Nadat aan die aanvullende eisen is voldaan 
ontvangt de kandidaat een verklaring tot 
vakbekwaamheid waarmee hij zich kan 
inschrijven in het BIGregister. 

De zorgprofessionals zijn zelf verantwoor
delijk voor het traject. Zij staan niet  
ingeschreven bij een onderwijsinstelling  
of een beroepsopleiding en nemen zelf  
het initiatief om de gezondheidszorg te 
leren kennen.

3

http://uaf.nl/ondersteuning/ik-wil-werken/medische-assessments
http://uaf.nl/ondersteuning/ik-wil-werken/medische-assessments
http://www.bigregister.nl


Informatie voor werkgevers in de zorg

Kennis maken met de  
gezondheidszorgcultuur

Gedurende het doorlopen van de erkennings-
procedure is het van belang om kennis te maken 
met de Nederlandse gezondheidszorgcultuur en 
praktijkervaring op te doen. Hoe is de zorg hier 
georganiseerd, welke beroepen en functies zijn 
er? Hoe gaan zorgverleners en patiënten met 
elkaar om? Hoe communiceren zorgverleners 
onderling?

Anders dan zorgprofessionals die hier geboren 
en getogen zijn beschikken gevluchte zorg-
professionals in de beginperiode over een 
beperkt netwerk. Zo’n netwerk is cruciaal om 
binnen te komen bij een zorginstelling. Heb je 
geen ingangen in de zorgsector, dan zijn je 
mogelijkheden om praktijkervaring op te doen  
al gauw óók zeer beperkt. 

Kortom, het is voor gevluchte zorgprofessionals 
niet makkelijk om mee te doen en te laten zien 
waar ze goed in zijn. Zij staan voor de opgave 
om zelfstandig hun te weg vinden in de zorg-
sector, zich een goed beeld te vormen van de 
gezondheidszorgcultuur, voldoende praktijk-  
er varing op te doen en zich zo voor te bereiden 
op een passende baan. Successen zijn er zeker, 
maar het merendeel van deze artsen, tandartsen 
en verpleegkundigen krijgt moeilijk toegang tot 
de gezondheidszorgpraktijk. Daar is iets aan te 
doen door slim met elkaar samen te werken.  
Uw zorginstelling kan hier een rol in spelen.

Doel van het project

Het project heeft als doel om de verbin
ding tot stand te brengen tussen gevluchte 
zorg professionals en de Nederlandse 
gezondheidszorgpraktijk en deze duur
zaam te verankeren. Dit doen we door 
mentorkoppels te vormen op de werkvloer 
bij zorginstellingen. De men toren spelen 
een cruciale rol voor gevluchte zorg
professionals om binnen te komen, de 
gezondheidszorgpraktijk te leren kennen 
en vervolgens hun bijdrage aan de Neder
landse zorg te kunnen leveren. Voor de 
mentoren zelf levert het contact met een 
vakgenoot uit een andere cultuur even
eens nieuwe inzichten en verrijkende  
ervaringen op.

Uitgangspunten

Met dit project werken we aan een  
duurzame oplossing voor een structureel  
probleem. We hanteren vijf uitgangs
punten voor het netwerk met medische 
mentoren:

>   Deelnemers aan het netwerk (zorg
koepels, zorginstellingen) hechten er 
belang aan om hun organisatie open  
te stellen voor toekomstige collega’s  
en willen de capaci teiten van gevluchte 
zorgprofessionals optimaal benutten. 

>   Deelnemende organisaties hebben de  
intentie om zich voor ten minste drie 
jaar aan het project te verbinden.

>   Deelnemende organisaties vormen  
mentorkoppels op de werkvloer.  
Zo’n koppel bestaat uit een gevluchte 
zorgprofess ional (arts, tandarts of  
verpleegkundige) en een Nederlandse 
vakgenoot.

>   Mentoren zijn werkzaam in de gezond
heidszorg en bieden op vrijwillige basis 
ondersteuning aan een gevluchte zorg
professional. De mentor en de mentee 
maken onderling afspraken over de duur 
en invulling van het mentortraject. 

>   Het doel van de mentoring is dat 
gevluchte zorgprofessionals in de  
praktijk kennis hebben gemaakt met  
de Nederlandse gezondheidszorg, een 
realistisch beeld hebben van de moge
lijkheden en weten wat ervoor nodig is 
om een passende baan te vinden.

Netwerk met medische  
mentoren 
 
Om gevluchte zorgprofessionals voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt en toegang 
te geven tot meeloopstages, supervisie
plekken en banen in de zorg, zet het UAF 
samen met zorginstel lingen en koepelorga
nisaties een netwerk van medische mento
ren op. Dit project wordt mogelijk gemaakt 
door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ook uw zorginstelling is 
van harte welkom om deel uit te maken 
van dit netwerk.
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Een bijkomend voordeel van mentoring op  
de werkvloer is de aandacht voor diversiteit  
en inclusie. Een diverser personeels bestand en 
een inclusieve werk cultuur zijn thema’s waar  
veel werkgevers mee bezig zijn, bijvoorbeeld 
omdat de patiënten populatie ook diverser wordt.

Mentor Steffi (28) en mentee Sohiel  
(41, uit Afghanistan) hebben een gemeenschap-
pelijk doel: een carrière als arts in Nederland. 
Terwijl Steffi zich voorbereidt op een speciali-
satie tot maag- darm en leverarts, volgt Sohiel 
een stappenplan om zijn BIG-registratie te halen.

Mentoring is onmisbaar

Mentoring wordt vaak als onmisbaar en als  
een grote steun ervaren. Dit weten we op basis 
van gesprekken met gevluchte zorg professionals. 
De behoefte aan mentoring is groot, vooral op 
de werkvloer. Dáár richt dit project zich op.

Eerder al deed het UAF ervaring op met  
studentmentoring, bedrijfsmentoring en indivi-
duele mentoring op weg naar de arbeidsmarkt. 
De good practices van deze projecten benutten 
we bij het opzetten van dit medische mentoren-
netwerk. Voor alle betrokkenen levert mentoring 
nieuwe inzichten en mogelijk heden op.  

‘ Het vinden van stages en 
supervisieplaatsen is altijd 
moeilijk, maar zonder netwerk 
is het bijna onmogelijk. De 
gevluchte artsen solli citeren 
zich een slag in de rondte, 
maar collega’s durven het  
lang niet altijd aan’ 
 
Ineke Booij  

Medisch mentor

‘Ik word er heel vrolijk van, dat  
is eigenlijk de nummer één  
reden waarom ik de mentor  
van Sohiel ben. Tijdens de studie 
geneeskunde komen cultuurver-
schillen aan bod, maar dit 
contact met Sohiel geeft het een 
nieuwe dimensie. Omdat ik 
Sohiel zo goed ken, kan ik me 
veel beter een voorstelling 
maken van hoe het er in een 
dokterskamer in Afghanistan aan 
toegaat. Het zijn waardevolle 
inzichten, ook voor mijn verdere 
loopbaan’  
Steffi  
Mentor
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Wat doet een mentor?
 
De taken van een mentor zijn:
>   Mentee meenemen op de werkvloer.  

De mentor is het eerste aanspreekpunt  
voor de mentee en beantwoordt vragen.

>   Laten zien en ervaren wat het werk 
inhoudt. Bijvoorbeeld: 
   Communicatie tussen de arts en  

de patiënt
   Behandeling van patiënten, specifieke 

handelingen tonen en toelichten
   Systemen die in de zorginstelling 

worden gebruikt
   Communicatie tussen directe collega's 

en met andere dicisplines
>   Informeren over mogelijke beroepen 

binnen het eigen vakgebied.
>   Samen bekijken welke aanvullende 

kennis en vaardigheden nodig zijn.
>   In samenspraak met het UAF een plan 

opstellen voor aanvullende cursussen  
en trainingen.

Wat biedt het UAF?

Het UAF coördineert het netwerk van  
medische mentoren. Daarbij bieden wij 
deel nemende mentees en mentoren, om  
de onderlinge samenwerking tot een succes  
te maken:
>   Voorlichtingsbijeenkomst over mentoring
>  Kennis en ervaring (best practices, tips) 
>    Individuele begeleiding gedurende het 

mentoringtraject
>   Informatie over het opleidingsaanbod 

voor zorgprofessionals
>  Webinars en themabijeenkomsten

Sluit u aan en word partner!

Vindt u het belangrijk om de zorgsector 
open te stellen voor toekomstige collega’s 
en bij te dragen aan een diverse en  
inclusieve gezondheidszorg? Sluit u zich 
dan met uw zorginstelling aan bij het 
project en bouw mee aan het netwerk  
met medische mentoren. Daar bewijst u 
gevluchte zorgprofessionals die in de 
wachtkamer zitten een grote dienst mee. 

Wilt u meer informatie over dit project  
of wilt u zich aanmelden, stuur dan een  
mail naar: zorgprofessionals@uaf.nl.
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Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Postbus 14300, 3508 SK Utrecht, T 030 252 08 35, info@uaf.nl uaf.nl
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