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SAMSON op het NOS-journaal 

  
 

SAMSON is één van de eerste bedrijven in Duitsland, die vluchtelingen een 
sponsorcontract heeft aangeboden. De interculturele omgeving – bij SAMSON werken 
40 verschillende nationaliteiten – zorgt voor een makkelijke integratie voor de 
vluchtelingen. Onlangs is de NOS op het hoofdkantoor van SAMSON in Duitsland op 
bezoek geweest om hierover te berichten. 
 
Doel 
Doel van dit bezoek was om een voorbeeld te laten zien van een geslaagde integratie van vluchtelingen op de 
arbeidsmarkt in Duitsland.  
 
Tekort aan (technisch) geschoold personeel 
Ondanks dat de Duitse economie goed draait en de werkgelegenheid blijft stijgen, kampt Duitsland – net als 
Nederland – met een tekort aan (technisch) geschoold personeel. SAMSON kan dit soort mensen echter goed 
gebruiken. Door vluchtelingen een opleiding met uitzicht op een vaste baan aan te bieden, geeft SAMSON hen 
een kans op een toekomst en wordt het tekort aan goed personeel opgevangen. Probleem blijft echter dat veel 
vluchtelingen, die geen asiel krijgen, op den duur weer terug moeten naar hun thuisland. Dit ziet SAMSON 
graag anders, maar was geen reden voor SAMSON om het “Refugee Work Program” niet op te starten. 
 
Refugee Work Program 
Sinds 2016 heeft het hoofdkantoor in Duitsland bijna veertig vluchtelingen getraind via het “Refugee Work 
Program”. Als ze binnenkomen, starten ze met een stage, vervolgens krijgen ze een opleiding en uiteindelijk 
een vast contract aangeboden. Tijdens het traject maken de trainees kennis met verschillende afdelingen, 
waardoor ze meerdere facetten van het bedrijf zien: logistiek, productie en administratie. Zodra de trainee het 
volledige traject heeft doorlopen, kan een nieuwe, jonge vluchteling zijn/haar plek innemen. Ook andere Duitse 
bedrijven willen nu starten met eenzelfde soort programma. 
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Win-win situatie 
“Daar SAMSON klanten over de hele wereld heeft, kunnen wij ons niet afsluiten van het vluchtelingenprobleem”, 
zegt Andrea Schmidt, hoofd opleidingen bij SAMSON AG. Vluchtelingen vluchten uit zoveel verschillende 
landen, zoals Syrië, Eritrea, Ethiopië, Iran, Irak, Somalië en Afghanistan. Het elkaar kunnen verstaan, blijft 
echter nog een probleem, maar de vluchtelingen proberen zo snel mogelijk de taal machtig te worden. Het is 
duidelijk zichtbaar dat ze van hun werk genieten. En als dank krijgt SAMSON gemotiveerde, vriendelijke 
medewerkers terug – een win-win situatie. 
 
NOS-journaal 
Aan het woord in het NOS-journaal komen Asa Lautenberg, hoofd personeelszaken SAMSON AG; Michael Hitz, 
trainingscoördinator SAMSON AG en twee vluchtelingen, die meedoen aan het opleidingstraject:  Khadar Ali 
Jama en Moh Said Hamouti. Het bericht was te zien op het 20.00 uur journaal van 4 september jl. 
 
Artikel NOS-journaal (incl. uitzending) 
 
 

 
Foto’s: SAMSON AG 
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