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Sofia

Advocaat

25 jaar oud, Belg

Uittreksel uit het artikel "Werk voor iedereen" gepubliceerd in The Free 

Company van 24 december 2016

Zichzelf de middelen geven

Zes maanden geleden, werd Sofia bij het advocatenkantoor Jansen Legal in

Brussel als stagiair aangenomen. Het was een unieke kans voor deze 25-

jarige UCL-licentiaat in de rechten : “Mijn leven zag ik als een uitdaging en

ik wilde me de middelen geven om het te doen", zegt Sofia, die lijdt aan een

neuromusculaire ziekte bij de geboorte en zit sinds haar 9-jaar in een

rolstoel. “Mijn familie heeft me altijd veel gesteund in mijn keuzes. Ik ben

altijd aangetrokken geweest door de wet en vooral door de impact die het

kan hebben voor iemand in mijn situatie. Mijn professoren aan de

universiteit hebben me laten inzien dat mijn handicap geen belemmering

mag zijn voor wat ik wilde doen”, merkt op de jonge vrouw die op haar

vaardigheden wilt beoordeeld worden. « Zoals voor elke stagiair, werd ik

gekozen via een selectieprocess. Meester Jansen hielp me evolueren in het

vak met mijn sterke punten en mijn verschillen». Het kantoor werd voor

haar aangepast : een verwijderbare leuning en een steunbalk werd in de

toiletten geplaatst, alles werd door de AVIQ terugbetaald.

DiversiCom heeft Sofia in contact gebracht met Jansen Legal. Voor haar

indiensttreding zorgde DiversiCom ervoor haar toekomstige collega’s bij

elkaar te brengen en hen te betrekken in het integratie process, rekening

houdend met haar noden en behoeftes. Hun gezamelijk succes werd in

2016 met de Cap 48 Corporate Citizenship Award beloond.

Bedrijfswinnaar van de Cap48 Corporate Citizenship Award

“Sofia El Abassi werd door mijn 
advocatenkantoor gekozen als een 
van de beste kandidaten. Sofia lijdt 
aan een neuromusculaire ziekte die 
een significante handicap 
veroorzaakt. Wij zijn van mening dat 
deze omstandigheid geen 
belemmering voor haar inzet kan 
vormen.” “..

Meester Jansen, 
Advocaat en stagemeester

"De integratie werd beetje bij beetje 
gedaan. Ik heb me snel volledig in de 

team geïntegreerd gevoeld en had de 
indruk dat mijn rolstoel maakte ook 

deel uit van dit team. Ik denk dat het 
zelfs de cohesie van de groep 

versterkt heeft”.

Sofia


