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Majd Sheikh Habib woont in Kruiningen. Hij is 55 jaar 
oud, statushouder, werkt bij  Jumbo Foodmarket in 
Goes en hoopt met hulp van Voorwaartz taaltraining 
deze zomer zijn inburgeringstraject af te ronden. 
Een tussenstap. Majd hoopt aan weer de slag te 
kunnen in de technische sector.  

Maatwerk
Maid was in 2021 met zijn inburgeringstraject gestart 
maar het bedrijf dat zijn traject verzorgde stopte ermee. 
Voorwaartz taaltraining- coaching werd ingeschakeld en
zorgde ervoor dat Majd zijn traject af kon maken met 
dezelfde docent met wie hij zijn inburgeringstraject begon.
Er is voor een individueel maatwerk gekozen. Docent, Cor 
Ypma is positief over de aanpak, de resultaten en het
perspectief:  “Eén op één werken is prettig. 
Majd is hoogopgeleid en doet veel huiswerk. We kunnen in zijn tempo de stof doornemen 
zonder afgeleid te worden. Dat werkt enorm motiverend en persoonlijke aandacht helpt 
om focus te houden. We zijn snel door basisniveaus A1 en A2 gegaan. We zijn nu in de 
afrondende fase van B1. Komende zomer doet Majd examens op dit niveau en zal hij 
aantonen dat bij het Nederlands op MBO-niveau beheerst. Ik heb veel respect voor Majd. 
In een nieuw land met een nieuwe cultuur is hij weer op nul begonnen.”

Werk
Vluchtelingenwerk hielp hem een baan te vinden. Jumbo Foodmarket in Goes had in de 
drukke decemberweken in 2021 behoefte aan extra handen in de winkel, Majd bleek een
uitstekende kracht. Majd bleef actief voor Jumbo, heeft het naar zijn zin, met collega’s en 
met klanten. 

Wens
In Syrië werkte Majd in de civiele techniek, vanuit Kruiningen benut hij zijn intelligentie, 
sociale vaardigheid en doorzettingsvermogen om zijn inburgeringstraject goed af te 
ronden en een goede werknemer van Jumbo te zijn. En er zit méér in: Cor Ypma: "Zodra 
Majd geslaagd is wil hij aan de slag in de technische sector. Tijdens de lessen hebben we 
hier samen regelmatig over gesproken en zijn kansen en toekomst verkend. Deze 
persoonlijke aandacht hielp hem de juiste besluiten te nemen. Aan de slag gaan bij Jumbo 
was zo’n besluit. Majd heeft een goed werkritme geeft zijn leven zin. Ik ben heel trots op 
hem en vertrouw erop dat hij ook verder zijn weg vindt.”
Zelf zegt Majd hierover: “Dit was een heel goede ervaring voor mij, ik ben er blij mee. Ik 
ben goed geholpen en ga zelf de volgende stappen zetten.” 
Zo mogelijk geeft Voorwaartz hem daarbij een steuntje in de rug. Wij zullen het CV en de 
ambities van Majd Sheikh Habib onder de aandacht brengen bij werkgevers in ons 
netwerk.
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