DZENGIZ SCHOPT HET VAN WERKZOEKENDE TOT
WITTE RAAF OP DE ARBEIDSMARKT

“Ik kijk er enorm naar uit om mijn knowhow toe te passen
in de reguliere arbeidsmarkt”
Misschien komt het door zijn hobby als stormjager dat windstilte
nooit een optie was voor Dzengiz Tafa. Van zodra hij de job als

VAN DIGIWI NAAR TUI

Digipunt medewerker te pakken had, ging hij recht op zijn doel

Toen je de titel van ‘Google licensed android programmeur’

af. Na een periode van 5 jaar werkervaring en opleiding, gaat

op je CV kon schrijven, leunde je niet zelfvoldaan achterover.

hij binnenkort aan de slag bij TUI als application developer. Je

Integendeel, het betekende voor jou dat duwtje in de rug om het

kunt er donder op zeggen dat dit niet zijn laatste wapenfeit zal

nog verder te schoppen.

zijn...
“Klopt, de wereld is in volle verandering en ik wil deel uit ma-

YES I CAN
“In 2015 was ik als langdurig werkzoekende in begeleiding bij
GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling- en Begeleidingsdienst van de
VDAB). Toen ze me de vacature voor Digipunt medewerker voorstelden, was ik meteen enthousiast. Ik was van jongs af aan IT-minded

ken van die evolutie. Ik schreef me in voor een avondopleiding Full
Stack Developer bij SYNTRA. De kennis die ik daar op deed kwam
bijzonder goed van pas bij het uitwerken van een applicatie die de
volledige werking van onze Digipunten in kaart bracht. Uiteindelijk
ben ik 2 jaar bezig geweest met de implementatie van Digiwi en vind
ik dat één van mijn grootste verwezenlijkingen uit mijn carrière.”

en het sprak me aan om digibeten op weg te helpen met een com-

Je leergierigheid en je doorzettingsvermogen hebben je geen

puter. Het is ook belangrijk dat iedereen op de digitale kar springt.

windeieren gelegd. Midden februari ga je aan de slag bij reisa-

Je kan er nu eenmaal moeilijk van onderuit.”
Als Digipunt Medewerker heb je jezelf vrij snel opgewerkt tot
geek. Vertel eens hoe dat liep.
“Tijdens mijn job bij Ateljee vzw kreeg ik de kans om verschillende
opleidingen rond uiteenlopende competenties te volgen. Een kans
die ik met beide handen heb gegrepen. Het was Patrick, mijn instructeur Digipunten van Ateljee, die me erop wees dat Google een
‘developer challenge’ in Europa uitschreef. Uit 200.000 kandidaten
werd amper 10% geselecteerd voor een opleiding rond het programmeren van android apps via Google. Uiteindelijk bleef ik als
één van de 200 personen over die slaagde in de opleiding. Dat
was voor mij een onverwachte plottwist. Plots kwam ik tot het besef
wat ik in mijn mars had. Het “Yes I Can”-gevoel.“
De eerste selectie van Google verliep op basis van voorkennis en
motivatie. Je was dus al onderlegd in de materie?
“Ja, ik ben gefascineerd door onweer en samen met enkele vrienden heb ik een state-of-the-art onweersdetectiesysteem ontwikkeld.
Als we weten dat er onweer op komst is, trekken we eropuit om
het onweer te filmen en fotograferen. Dankzij die hobby is mijn
programmeerkennis er enorm op vooruit gegaan. Momenteel zijn
we aan het bekijken hoe we onze meteorologische app kunnen
commercialiseren want het kan voor veel sectoren bijzonder zinvol
zijn. De ramp in Pukkelpop hadden wij bijvoorbeeld drie dagen op
voorhand voorspeld.”

Tijdens mijn job bij Ateljee vzw
kreeg ik de kans om verschillende
opleidingen rond uiteenlopende
competenties te volgen.

gentschap TUI (voormalige Jetair) als application developer. Hoe
verliep het solliciteren?
“Ik volgde via Digipolis een sollicitatietraining en maakte een profiel aan op LinkedIn. Diezelfde dag nog werd ik gecontacteerd door

Ik ben mijn instructeur Patrick en
mijn arbeidsbegeleidster Joke van
Ateljee enorm dankbaar dat zij
mij dat duwtje in de rug gegeven
hebben.

een recruiter die onder de indruk was van mijn profiel. Even twijfelde ik of ik geen slachtoffer geworden was van een verborgen camera-grap. Maar zijn interesse was oprecht en ook TUI was enorm
verrast door mijn technische kennis. Ik kijk er enorm naar uit om
binnenkort mijn knowhow toe te passen in de reguliere arbeidsmarkt.”

VOLUIT VOOR GAAN
Welke raad zou je meegeven aan je collega’s die momenteel bij
Digipunt aan de slag zijn?

WAT ZIJN DIGIPUNTEN?
Ateljee vzw beheert 7 Digipunten waar Gentenaars de

“Ik ben er altijd voluit voor gegaan maar op voorhand had ik nooit

kans krijgen om gratis én onder begeleiding gebruik

gedacht dat ik het zo ver zou schoppen. Wel had ik meteen door

te maken van een computer en internet. Daarnaast

dat ik mijn kans nu moest grijpen. Op mijn 35ste had ik geen tijd

worden er regelmatig workshops georganiseerd rond

te verspillen. Ik hoop dat mijn succesverhaal anderen inspireert om

PC-gebruik, software, sociale media…

er ook voluit voor te gaan. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen verhaal en sleept iedereen een ander rugzakje met zich mee. Ik ben

Digipunt is een initiatief van Stad Gent, OCMW Gent

mijn instructeur Patrick en mijn arbeidsbegeleidster Joke van Ateljee

en Digipolis.

enorm dankbaar dat zij mij dat duwtje in de rug gegeven hebben.
Zonder hun begeleiding stond ik nooit waar ik nu sta. Maar je moet
het wel nog altijd zelf waarmaken.”

Meer weten over de Digipunten?
Surf naar www.ateljeevzw.be en
ontdek alle locaties met openingsuren.

