Over mij
NAAM: Ayfer Orhan
LAND: Nederland
PLAATS: Den Bosch
NATIONALITEIT: Turkse en Nederlandse
Achtergrond: MBO economie+ Universiteit
Rechten
SECTOR: Recht
LEEFTIJD: 1979
POSITIE: Eigenaar, advocate
vreemdelingenrecht
BEDRIJF: www.ADVK.nl
Tips voor leraren: een voorbeeld van een
jonge vrouw die haar dromen waarmaakt,
door het combineren van commercieel en
vrijwilligerswerk in vreemdelingenrecht.
Achtergrond en carrière
Ik heb sinds 2014, toen ik 35 was, een eigen
advocatenpraktijk in vreemdelingenrecht. Ik
doe veel hoorzittingen. Maar ook kort
verblijfszaken voor Nederlanders met een
buitenlandse partner. Ik heb mij zeg maar
omhoog ‘geknokt’. Ik heb hard gewerkt en
gestudeerd en het gecombineerd met
actiewerk voor Koerdische en andere
belangenorganisaties en stichtingen. Daar
heb ik ook een groot netwerk in. Op mijn
13e/14e kwam ik uit Kurdistan met mijn
ouders naar Nederland. Ik was te oud voor
de lagere school en heb in het
volwassenenonderwijs Nederlands voor
anderstaligen geleerd. Geen makkelijke taal,
het blijft een soort handicap, maar ik zet
door. Ik spreek ook Engels, Turks, Koerdisch
en Duits. Na MBO Economie ben ik rechten
gaan studeren. De professoren zeiden vaak
tegen me: is dat niet te hoog gegrepen voor
je? Ben je met MBO niet tevreden? Nee, ik
wil mijn dromen waarmaken. Allochtone
vrouwen willen echt niet alleen maar thuis
zitten.
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About me
NAME: Ayfer Orhan
COUNTRY: the Netherlands,
CITY: Den Bosch
NATIONALITY: Turkish+ Dutch
BACKGROUND: Master Economy and
University degree in Law
SECTOR: Law
AGE: 1979
POSITION: Owner, Lawyer immigration laws
COMPANY: www.ADVK.nl
Tips for teachers:
Example of a young woman managing her
dreams to come true, by combining
commercial and voluntary work in
immigration laws
Background and career
Since 2014, when I had 35 years of age, I
have started my own law practice in
immigration laws. I am present at a lot of
hearings at the court and I am also advising
in ‘short-stay-visa’ for residence permits for
Dutch people with a foreign partner. You can
say, that I upgraded on my own merits. I
worked hard and studied, combining it with
voluntary actions for the Kurd and other
organisations of immigrants. So there is my
big network. When I was 13/14, I came from
Kurdistan to the Netherlands. I was too old
for primary school, so I followed Dutch
courses for adults. Not an easy language
though... I still sometimes feel it an
handicap! I also speak English, Turkish, Kurd
and German. After secondary school of
economics I studied law at the university.
Although my professors often asked me ‘is
not that a too high level for you’? I said NO,
I am not satisfied with just secondary level. I
want to let my dreams come true!
Immigrant women really do not want to sit
at home with their children.
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Ervaringen
Dat je het druk, druk, druk, hebt betekent
niet meteen brood op de plank. Alle zaken
die ik onder handen heb vragen veel
uitzoekwerk. Het gaat wel steeds beter met
mijn praktijk,. We hebben onze draai
gevonden, maar dat kostte wel even tijd. Ik
heb een secretariaat die voor mijn
agendaplanning en de boekhouding zorgt.
Omdat ik niet uit een ondernemersfamilie
kom, heb ik wel veel vrees gekend voor ik
de stap naar zelfstandigheid durfde te
nemen.
Vaardigheden/ ambities
Ik breng graag mijn commerciële activiteiten
in mijn bedrijf in balans met
vrijwilligerswerk. Ook in werk/privé zoek ik
een balans. Al mijn vrije tijd gaat naar mijn
dochter van 6. Ik heb gelukkig hulp van mijn
kernfamilie hier. Ik heb veel steun aan
andere onderneemsters zoals de Turkse
vereniging van vrouwelijke advocaten in
Europa en de advocaten die ook
vrijwilligerswerk doen in stichtingen. Ik ga
het komend jaar studeren op asielrecht en ik
ga een mediator cursus doen. Dan kan mijn
bedrijf tot een ‘merk’ groeien. Zoiets als
algemene juridische dienstverlening voor
Koerden en andere ‘vreemdelingen’.
Hints en Tips
Heb vertrouwen in jezelf, stel doelen en
werk daar naar toe. Durf stappen te zetten.
Niemand kan je garanties bieden. Maar stel
dat iets niet lukt, dan kun je er van leren en
gaat het een tweede keer beter!
Spreuk
Maak je dromen waar. Neem ze serieus,
ondanks obstakels op je weg.
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Experiences
When you feel busy, busy, busy, that does
not mean you are earning enough money.
My line of work ask a lot of research. Slowly
my law practice goes better and better. We
found our place under the sun, but that took
some time. My secretaries organise my
agenda planning and my bookkeeping. I
have known a lot of fear, when taking the
step to self employment, mainly caused by
the fact I am not born in an entrepreneurial
family
Skills/ ambitions
I like to combine my commercial activities in
my firm with voluntary work. Also in my
work and life I am looking for balance. All
my leisure time goes to my daughter of 6
years old. I am happy having support from
my core family, also living here. And support
of other female entrepreneurs as the Turkish
network of female lawyers in Europe, also
doing voluntary work for immigrant
foundations. Next year I am going for a
further study on asylum rights and I will
attend a mediator course. Then my firm can
develop to a sort of ‘brand’. Something like:
General juridical services for Kurds and other
‘foreigners’ .
Hints and Tips
Do have confidence in yourself. Set a ‘dot on
the horizon’ and work to that goal. Dare to
take steps. Nobody can give you guarantees.
But even, if you happen not to succeed, you
can learn al lot out of it. The next time will
be better!
Lucky Saying
Let your dreams come true. Take them
serious, despite obstacles on your path.
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