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U hebt een publicatie in handen over de uitdagingen in 

het leven van vrouwen met een migratieachtergrond.

Meer bepaald over hun ervaringen op het vlak van sociale 

en maatschappelijke participatie, en over de drempels en 

hefbomen die zij daarbij ervaren.

We duiden eerst een aantal kaders die belangrijk waren bij de 

opbouw van het onderzoek, of belangrijk bleken doorheen 

de gesprekken met vrouwen: over het brede spectrum van 

sociale en maatschappelijke participatie, over het verschil 

tussen gemeenschap en sociale netwerken, over het belang 

van hoopgevers en de impact van poortwachters.

De sociale en maatschappelijke participatie van vrouwen 

met een migratieachtergrond1 hangt vast aan tal van 

ervaringen en levensdomeinen. Na de duiding van de 

kaders, is de publicatie dan ook thematisch opgebouwd. 

Elk thema bevat analyses, geïllustreerd met persoonlijke 

ervaringen van de vrouwen zelf. De thema’s zijn topics die 

zij zelf centraal stelden in de interviews die we met hen 

deden. Elk thema wordt voorafgegaan door anonieme 

citaten uit de groepsgesprekken. Ze weerspiegelen de 

meerstemmigheid die naar boven kwam.
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Deze bundel is gebaseerd op een onderzoek dat plaats vond in 
2021-2022 in Antwerpen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het 
onderzoeksinstituut HIVA (KULeuven) met ondersteuning van Avansa 
regio Antwerpen. HIVA stond in voor de individuele interviews 
met vrouwen met een migratieachtergrond, Avansa bracht de 
vrouwen samen en begeleidde thematische groepsgesprekken die 
resulteerden in de input voor het onderzoek en een videoproductie 
met getuigenissen. De opdracht voor het onderzoek kwam van de 
Stad Antwerpen. De stad Antwerpen wil immers in de toekomst 
vrouwen met een migratieachtergrond versterken en  activeren. 
Met activeren wordt hier niet alleen activering richting arbeidsmarkt  
en opleiding bedoeld, maar ook de sociale en maatschappelijke 
deelname, bijvoorbeeld aan buurtinitiatieven, het verenigingsleven, 
sportclubs, ...

Meer inzicht krijgen in de drempels en hefbomen voor sociale en 
maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachter-
grond,  was het doel van de studie. Het uitgangspunt was daarbij 
de beleving van de vrouwen zelf. Met het onderzoek wilden we dus 
vooral mét de vrouwen met een migratieachtergrond spreken en 
niet enkel over hen. De participatieve insteek stond centraal. Daarom 
werden veel gesprekken gevoerd met vrouwen met een migratieach-
tergrond: 24 individuele diepte-interviews en 20 sessies in groep. In 
totaal namen 135 vrouwen deel aan dit onderzoek. 

1 OVER HET ONDERZOEK OVER DREMPELS  
EN HEFBOMEN VOOR PARTICIPATIE

Interviews

Het vertrekpunt van de interviews was de levenservaring van de vrouwen. Met 
hen werd teruggekeken op hun levensverhaal, de mate waarin zij dat verhaal zelf 
hebben kunnen en mogen vormgeven, de impact die eigen beslissingen maar ook 
beslissingen van buitenaf hebben gehad op hun levenswandel. Door zo hun eigen 
biografie uit te tekenen, kregen vrouwen de kans in te gaan op wat hen tegenhoudt 
en wat hen stimuleert sociaal en maatschappelijk te participeren, maar ook om te 
duiden wat die deelname precies voor hen betekent en hoe doorheen hun leven 
een serie aan events en beslissingen op elkaar inhaken.
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Groepsgesprekken

Naast eenmalige individuele interviews werden ook herhaaldelijk groepsgesprekken 
georganiseerd. Dit traject startte met verkennende gesprekken met sleutelfiguren 
en medewerkers van organisaties die zich richten op vrouwen met een 
migratieachtergrond. Met hun achterban organiseerden we vervolgens een eerste 
reeks groepsbijeenkomsten. Gaandeweg vormden we nieuwe groepen met deze 
vrouwen en vrouwen uit een breder netwerk, al dan niet verbonden aan sociale 
organisaties of sleutelfiguren. 

Tijdens de groepsgesprekken kwamen nieuwe inzichten naar boven. Door 
middel van aangepaste en vaak creatieve werkvormen distilleerden de vrouwen 
zelf belangrijke thema’s uit de gesprekken, deelden ze ervaringen, erkenden 
of herkenden ze elkaars verhalen.  Door de uitwisseling konden zaken waar 
deelnemers niet automatisch aan dachten toch op tafel worden gelegd en werd in 
groep gereflecteerd op de individuele ervaringen. Zo ontstond geen alom geldend 
kader maar een koor van superdiverse stemmen. De groepsgesprekken vormden 
een evenwichtsoefening tussen het persoonlijke en het structurele, tussen de 
hindernissen en de hoop. Het benoemen van bepaalde thema’s in groep had voor 
een aantal vrouwen al aanzienlijke impact op hoe zij naar hun eigen ervaringen 
kijken en welke mogelijkheden zij zien op het vlak van sociale en maatschappelijke 
deelname.

Wat uit de interviews en groepsgesprekken ook al snel bleek is dat er onder 
vrouwen met een migratieachtergrond een grote verscheidenheid speelt op het 
vlak van sociale en maatschappelijke participatie. Afhankelijk van het thema dat 
ter sprake kwam, konden de vrouwen zichzelf op de uitersten van een spectrum 
plaatsen, maar vaak ook op uiteenlopende plekken tussenin. Neem bijvoorbeeld 
de steun voor een schoolcarrière. Voor de ene vrouw was de steun vanwege haar 
ouders voor haar schoolloopbaan vanzelfsprekend, terwijl een ander hier echt 
had moeten voor strijden. Nog anderen situeerden zich eerder tussenin of hadden 
weinig persoonlijke voeling met dat topic. Het toont de superdiversiteit in de 
levensverhalen. Het traject was ook vaak een evenwichtsoefening om drempels en 
hefbomen voor sociale en maatschappelijke participatie te benoemen zonder door 
te schieten in te sterke nuancering of veralgemening. 
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Gesprekken met organisaties

Naast de interviews en groepsgesprekken met de vrouwen deden we ook 
interviews en focusgroepen met organisaties en diensten die werken met vrouwen 
met een migratieachtergrond. Uit die interviews haalden we ideeën over hoe deze 
doelgroep (anders) kan worden benaderd, welke beleidsingrepen daartoe kunnen 
gebeuren en welke methodieken werken of beloftevol zijn. 

DE INTERVIEWS EN GROEPSGESPREKKEN 
MET VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

 
• 24 = aantal individuele diepte-interviews 
• 20 = aantal groepsgesprekken 
• 135 = aantal vrouwen met een migratieachtergrond betrokken 
 in deze studie

De vrouwen werden op tal van manieren gecontacteerd, meestal via 
organisaties. Belangrijk was de zogenaamde ‘sneeuwbal-techniek’ waarbij 
we in elk interview vroegen naar andere interessante personen om te 
bevragen.

Net omdat de doelgroep van ons onderzoek zo breed was, zochten 
we vrouwen die op verschillende punten van elkaar verschillen: 
migratieachtergrond, migratiegeneratie, opleidingsniveau, leeftijd, 
arbeidsmarktpositie, en thuissituatie.

Op die manier bereikten we een ontzettend diverse groep. Wat betreft 
migratieachtergrond spraken we in hoofdzaak met vrouwen met 
Maghrebijnse en Aziatische roots, maar we interviewden ook personen 
met een Russische, Oost-Europese, Midden-Amerikaanse, Centraal-
Afrikaanse, Joodse en Roma achtergrond. Onze steekproef bestond voor 
het grootste deel uit eerste generatie migranten, al spraken we ook met 
vrouwen van de tweede en derde generatie. Een gelijkaardige variatie 
geldt voor  het opleidingsniveau. Bijna de helft van de vrouwen waarmee 
we contact hadden, hebben een diploma hoger onderwijs. Toch hebben 
we erover gewaakt ook een groep van 16 vrouwen te spreken zonder 
diploma secundair onderwijs.  Wat betreft leeftijd richtten we ons op de 
volwassenen. De leeftijdsrange varieerde dan ook van 18 tot plus-65. Een 
kleine drie op de vier vrouwen waarmee we spraken was op het moment 
van het interview actief op de arbeidsmarkt.

Omdat ons onderzoek geen kwantitatief maar een kwalitatief onderzoek 
was, vindt u in deze brochure geen representatieve uitspraken vanuit één 
van deze subcategorieën van vrouwen. Evenmin maken we veralgemeningen 
over al deze categorieën heen. In dit onderzoek willen we vooral meegeven 
wat de beleving is van deze superdiverse groep in een stad als Antwerpen.
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GESPREKKEN MET ORGANISATIES

 
• 30 = aantal verkennende gesprekken met lokale organisaties 
 en diensten, stedelijke instanties, en zelforganisaties in Antwerpen

• 25 = aantal diepte-interviews met werknemers en betrokkenen  
 van lokale organisaties en diensten, stedelijke instanties,  
 en zelforganisaties in Antwerpen. 

• 2 = aantal focusgroepen die een sterkte-zwakte analyse  
 maakten van het bestaande aanbod

Deze interviews en groepsgesprekken gingen over de organisaties zelf 
en hoe zij zich richten naar vrouwen met een migratieachtergrond. Ook 
specifieke aanpakken en methodieken werden doorgepraat. 

Specifiek voor de stad Antwerpen werd een sterkte-zwakteanalyse 
gemaakt van het huidige aanbod. Deze werd gestoffeerd met zowel deze 
gesprekken met de organisaties als met de bevindingen uit interviews 
en groepsgesprekken met vrouwen met een migratieachtergrond. De 
beleidsanalyse is geen deel van deze publicatie maar werd in een apart 
document aan de beleidsmakers van de stad bezorgd.
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Vrouwen met een migratieachtergrond: 
een superdiverse groep

Vrouwen met een migratieachtergrond vormen een superdiverse doelgroep. 
Daarom vindt u, behalve bij de quotes uit de groepsgesprekken, in de analyses in 
dit boekje regelmatig verwijzingen naar de precieze achtergrond en leeftijd van de 
vrouwen waarmee we spraken. Er is gebruikt gemaakt van pseudoniemen.

U houdt daarbij best in het achterhoofd: wat voor de ene vrouw geldt, geldt 
niet noodzakelijk voor de andere. Leeftijd, land van herkomst, woonplaats, 
gezinssamenstelling… het zijn belangrijke invloeden, maar ze zijn niet altijd 
determinerend. Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal, soms een verhaal dat tegen 
de verwachtingen ingaat. De citaten zijn dus illustratief, ze vertellen niet het verhaal 
van een hele populatie en mogen dus niet zomaar worden geëxtrapoleerd. 

Belangrijk is ook dat we uitgingen van het verhaal van de vrouwen zonder daarbij in 
de ene of andere richting te willen sturen. We lieten de vrouwen zelf aan het woord 
over wat ze als belangrijke gebeurtenissen beschouwen. Op deze manier hoopten 
we inzicht te krijgen in de verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Door 
te zoeken naar patronen in de vele verhalen schetsen we in deze publicatie een 
beeld van welke factoren er kunnen spelen. Waar we geen uitspraak over kunnen 
doen is de mate waarin deze factoren spelen. Mogelijk komen bepaalde factoren 
maar bij een heel klein deeltje van de vrouwen voor, anderen zullen bij meerdere 
vrouwen voorkomen. Verder onderzoek is nodig om te kunnen bepalen bij hoeveel 
vrouwen deze factoren van belang zijn.  In dit opzicht heeft deze publicatie eerder 
een sensibiliserende functie, het kan handvatten bieden voor diverse organisaties 
en personen die in aanraking komen met vrouwen met een migratieachtergrond 
om bewust te zijn/worden van mogelijke drempels en hefbomen. 
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Tijdens de interviews werden de ‘levensloopbanen’ van vrouwen met een 
migratieachtergrond in kaart gebracht. Ook tijdens de groepsgesprekken werden 
de sleutelmomenten, sleutelfiguren, drempels, stimulansen, hefbomen en de vraag 
naar gepaste ondersteuning uitgebreid besproken.

Biografische interviews waarbij sleutelmomenten en sleutelfiguren worden 
getraceerd en gedefinieerd is een klassieke methode in sociaalwetenschappelijk 
onderzoek. Daarbij vertelt de geïnterviewde (individueel of in groep) zijn of haar 
levensverhaal, te beginnen bij de kindertijd tot vandaag. Het gesprek is geen 
opsomming van feiten en gegevens, maar een zoektocht naar gebeurtenissen en 
personen die in de biografie bepalend waren en zijn. Daarom wordt in sommige 
interviews uitgebreid stilgestaan bij de kindertijd terwijl andere interviews meer 
aandacht geven aan bijvoorbeeld de studententijd of het huwelijk. 

LEVENSLOOPBANEN2

Sleutelmomenten 

Wat een sleutelmoment precies is, wordt tijdens het interview door de geïnterviewde 
bepaald. In hun ‘taxonomie van belangrijke levensgebeurtenissen’ komen Haimson 
en collega’s tot een opsomming van 121 gebeurtenissen die voor een transitie 
kunnen zorgen in het leven2. Deze gebeurtenissen hebben volgens de onderzoekers 
te maken met een set van 12 grote thema’s, zoals gezondheid (bv. zwangerschap 
of ziekte), onderwijs (bv. een eerste schooldag of het behalen van een diploma), 
familie en gezin (bv. geboorte van een kind of familieruzie), arbeidsmarktsituatie (bv. 
een promotie of jobverlies) of levensstijl (bv. een veranderd eetpatroon of hobby).

Niet elke levensgebeurtenis heeft een even grote impact op een mensenleven. 
De mate van impact van elke levensgebeurtenis is afhankelijk van de specifieke 
context en de persoon zelf. 

In de gesprekken met de vrouwen met een migratieachtergrond kwamen tal van 
sleutelmomenten aan bod. De volgende werden het vaakst vermeld en vormen ook 
de basis voor de verdere thematische structuur van deze publicatie:

• het verhuizen naar Antwerpen 
• de start van de eigen schoolloopbaan in het geboorteland en/of in België 
• het behalen van een diploma  
• partnerkeuze en het eigen huwelijk  (en voor sommige vrouwen:  
 de echtscheiding)  
• de geboorte en start van de schoolloopbaan van de eigen kinderen  
• de zoektocht naar en start van een eerste job in België  
• de eigen beleving van religie
• de aansluiting bij een vereniging of vrouwenorganisatie  
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Naast deze levensgebeurtenissen – die echt aan te duiden kantelmomenten zijn in een mensenleven – hebben 
mensen ook kenmerken die zij vanaf hun geboorte meekregen. Die kenmerken hangen niet vast aan één bepaald 
moment of gebeurtenis. Het zijn persoonskenmerken (bv. gender, geboortedatum en -plaats, leervermogen) 
en persoonlijkheidskenmerken (zoals volharding of psychologische kwetsbaarheid). Ook deze elementen zijn 
natuurlijk mee bepalend in een levenswandel. 

Sleutelfiguren: hoopgevers en poortwachters

Een sleutelmoment is een levensgebeurtenis die je als persoon kan overkomen, soms zonder duidelijke oorzaak 
of aanleiding (bv. de gevolgen van een pandemie). In de meeste gevallen zijn het echter momenten die 
gebeuren in direct contact met één of meerdere personen, zoals een familielid, een vriend(in), een leerkracht, 
een collega, een werkgever, een vrijwilliger, enz. We spreken over een sleutelfiguur wanneer die persoon een 
actieve en bepalende rol vervult in een levensloop.  Zo vertelde een Roma vrouw over een leerkracht die haar 
soms thuis kwam halen om haar naar school te brengen, anders zou ze niet naar school zijn geweest. Een vrouw 
van Maghrebijnse origine vertelde over hoe haar werkgever haar extra ondersteunde in haar zelfontwikkeling.  

De rol van een sleutelfiguur kan stimulerend zijn en dus voor het individu kansen creëren. Maar ze kan ook een 
evolutie of ontplooiing afremmen of kansen reduceren. Om de tegenstelling tussen deze twee posities van 
sleutelfiguren te duiden, gebruiken we in deze publicatie de termen ‘hoopgever’ en ‘poortwachter’.

Een ‘hoopgever’ is een persoon die op één of meerdere momenten in de levensloopbaan van een vrouw 
bepalend is voor haar maatschappelijke deelname en netwerking. Een hoopgever slecht drempels, geeft een 
duwtje in de rug, creëert een participatiekans waar er eerst geen was of werd gezien. 

Daar tegenover staan de zogenaamde ‘poortwachters’ die net – gewild of ongewild, bewust of onbewust – 
die deelname en netwerking gaan hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het gaat om personen die omwille van 
persoonlijke overtuigingen, familiale of culturele tradities, of institutionele normering de participatiekansen van 
vrouwen met een migratieachtergrond bemoeilijken of afsluiten. Dat kan door een stigmatiserende opmerking, 
een ontmoedigend gesprek, toekomstverwachtingen die als norm vooropgesteld worden, een kwetsend 
voorval of een actie die eerder uitsluit dan insluit. De voorvallen zijn vaak incidenteel maar ze kunnen ook een 
structureel of zelfs systemisch karakter krijgen.

We spreken hierboven over hoopgevers en poortwachters als personen, en dat zijn ze vaak ook. Toch kunnen 
die personen ook deel zijn van een organisatie en dus met die organisaties hoop géven of poorten sluiten. 
Organisaties dienen hun medewerkers kaders en kansen te geven om als hoopgever te fungeren. Dat kan 
onder meer een haalbare werkdruk, het aanreiken van handelingskaders, sensibilisering enzovoort. Een poort 
openen of sluiten hangt dus niet alleen af van één of meerdere sleutelfiguren, maar ook van de context van de 
organisatie, het beleid, de cultuur, …
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Wat is sociale en wat is maatschappelijke participatie?

In de inleiding hadden we het over sociale en maatschappelijke participatie. Het zijn twee nauw verwante 
begrippen. Sociale participatie kan worden begrepen als de deelname aan informele sociale verbanden, zoals 
de eigen familiekring en de dichte vrienden– en kennissenkring.  Het gaat om contacten die  geen direct ruimer 
maatschappelijk doel hebben dan die contacten zelf. Maatschappelijke participatie heeft dat wel. Het gebeurt 
in meer formele georganiseerde burgerverbanden. Het gaat om organisaties met een ruimer maatschappelijk 
of publiek doel (bv. sociale cohesie, viering, culturele beleving, bijleren). 

Sociale en maatschappelijke participatie vloeien in elkaar over. Het zijn geen strikt te onderscheiden concepten. Wat 
ons interesseert in deze publicatie zijn niet zozeer de eigenschappen van participatie, maar wel de weg er naar toe.

Maatschappelijke participatie: niet iedereen doet (evenveel) mee?

Mensen gaan vaak spontaan maatschappelijk participeren. Het zit in hen of ze zien het bij anderen. Ze kunnen 
er ook toe worden uitgenodigd of zelfs nagenoeg gedwongen. Maar het omgekeerde kan ook: dat mensen 
spontaan niet participeren, of dat ze worden ontmoedigd of zelfs verhinderd om dat te doen. Zoals al aangegeven 
staan ‘hoopgevers’ eerder aan de uitnodigende kant, terwijl ‘poortwachters’ eerder participatie afremmen.

Het is ook simpel vast te stellen dat niet iedereen evenveel participeert. En niet iedereen participeert op 
dezelfde manier. Of iemand al dan niet participeert wordt door vele factoren bepaald, maar blijft in essentie een 
keuze en geen ‘must’. Ook al vindt participatie altijd plaats in interactie met anderen, het gaat dus ook om de 
zelfbeschikking van de vrouwen zelf. 

Heen en weer navigeren tussen privé en publiek

Waar ontstaat participatie? Hoe loopt sociale participatie in de directe kring van familie, vrienden en kennissen 
over in ruimere maatschappelijke deelname, en ook omgekeerd, hoe beïnvloedt de maatschappelijke participatie 
de directe sociale context?
Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk even uit te zoomen en te kijken naar de context waarin 
participatie gebeurt. 

• Iedereen leeft samen met anderen. Die context is allerminst neutraal. Soms is de samenleving 
verwelkomend, soms ronduit vijandig, vaak ergens tussen die twee in. In dat samenleven kunnen we een 
privésfeer en een meer publieke sfeer onderscheiden. 

• De privésfeer verwijst naar de thuissituatie en de directe invloedssfeer van mensen: de concrete straat en 
buurt waar ze wonen, de etnisch-culturele traditie waarin ze geboren worden, de opvoeding in het gezin 
waar ze opgroeiden, de eerste taal die ze meekregen. De privécontext is zeer invloedrijk, zeker in de eerste 
levensjaren maar ook op de sleutelmomenten verder in het leven. 

TUSSEN PRIVÉ EN PUBLIEK: 
HET BREDE SPECTRUM VAN SOCIALE EN 
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

3
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• Daarnaast heb je de publieke sfeer en die bevat het georganiseerde aanbod waaraan mensen kunnen 
deelnemen. Van vrijetijdsaanbod tot arbeidsmarkt, van scholen tot gebedshuizen, van verenigingen 
tot stedelijke diensten. Dat aanbod is er en is in Vlaanderen doorgaans nogal sterk (en vaak complex) 
georganiseerd en gestructureerd.

Participatie vindt plaats tegen de achtergrond van deze drie sferen: de brede samenleving, de publieke sfeer 
en de privésfeer. Wat participatie stimuleert dan wel hindert moet in dat kader worden geanalyseerd. Zelden 
kan een motief of een drempel worden toegewezen aan één specifieke sfeer. Meestal, zo maken we uit de 
ervaringen van de vrouwen met een migratieachtergrond op, gaat het om een samenspel. Daarom zijn de 
verzamelingen in onderstaand schema ook deels overlappend.

Een andere belangrijke vaststelling is dat mensen in hun participatie wel kunnen navigeren tussen die sferen. 
Ze worden niet ‘gedetermineerd’ door één sfeer of één actor, er is ruimte voor horizontale mobiliteit binnen 
dit plaatje. Die mobiliteit komt voort uit de ambitie en durf van de vrouwen zelf, uit hun directe omgeving, 
maar ook uit kansen die de publieke sfeer biedt. Andere personen en groepen spelen daarin een cruciale rol. 
Zowel personen uit de familie-, vrienden- of kenniskring als personen die daarbuiten staan (bv. een leerkracht, 
een buurtwerker, een rolmodel bij een organisatie). Het gaat om sleutelfiguren die het scharnierpunt vormen 
tussen de privésfeer en de publieke sfeer. Ze behoren zelf vaak tot beide sferen, ze vormen de brug tussen 
privépersonen en de publieke plekken waar mensen samenkomen in verenigingen, werkplekken, scholen, 
diensten, centra, enz.

Belangrijk is dat, zoals het onderstaande schema ook toont, dat de sleutelfiguren niet enkel toeleiden naar de 
publieke sfeer, maar ook ingrijpen op wat in het gezin, de familie, de directe gemeenschap van vrienden en 
kennissen gebeurt. Daar geven zij, als hoopgevers, prikkels tot participatie en zelfontplooiing, soms ook tegen 
de gewoontes en tradities in. 

Niet onbelangrijk: als brug tussen de private en publieke context kunnen sleutelfiguren ook poorten sluiten. 
Ze kunnen dat bewust of onbewust doen, om persoonlijke redenen of motieven maar ook aangestuurd door 
systemische mechanismen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld structurele discriminatiemechanismen. 
Daarom is het belangrijk ook steeds aandacht te hebben voor de macht die wordt gegeven aan de brugfiguren 
en hoe zij met die macht omgaan.

SAMENLEVING
Maatschappelijke mechanismen zoals discriminatie, genderrollen, ...

PUBLIEK

Onderwijs

Werk

Vrijwilligerswerk

Vrijetijdsaanbod

Gebedshuizen

Diensten

...

PRIVÉ

Gezin

Familie

...

Sleutelfiguren

Hoopgevers

Poortwachters
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TUSSEN GEMEENSCHAP EN NETWERK4

“Onbekend is onbemind. Ik heb de gemeente en de inwoners 
positief zien veranderen naar mezelf en mensen met een 

andere huidskleur en/of achtergrond. […] Maar het is 
belangrijk dat ze jou leren kennen.”

“Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol in het 
netwerk van vrouwen te vergroten…”

“Vrouwen kunnen ook werken, maar de druk ligt bij de 
mannen. Zij moeten materieel alles voorzien. Hier wordt 

soms een strenge culturele invulling van de islam gebruikt, 
“wat gaan ze zeggen’. In Marokko gaan ze hier losser 

mee om. Terwijl in de gemeenschappen hier wordt er veel 
gekeken naar wat er van hen wordt verwacht. “

“Wat als je  bij problemen geen ander netwerk hebt? Als je 
dan hulp nodig hebt, val je terug op je huidige netwerk – dat 

soms net ook problematisch is. […] uitspraken zoals ‘wie 
denk je wel dat je bent’. Vrouwen met een laag zelfbeeld 

kunnen hierin berusten. “

“Je kan je ook geen deel voelen van de gemeenschap, er 
niet zelf naar op zoek gaan. Dat vinden ze [leden van de 

gemeenschap] soms raar, maar mijn gevoel is hier.”

“[Gemeenschappen] hebben / geven bepaalde ideeën mee 
over je zou ‘moeten doen’: een bepaald kader – dit kan 

verstikkend werken [en of] kan steunend zijn. […] Altijd 
de bedenking maken: wat heb ik er aan en dat eruit halen? 

Kiezen!”

“Trots zijn op je achtergrond mag absoluut en de 
gemeenschap kan dit versterken!”

[Over netwerk] “Iets dat je zelf creëert, alle deuren ook 
openhouden om netwerk groter te maken en te behouden “

“Kader dat gemeenschap kan meegeven: is niet 1 groep, maar 
persoonsafhankelijk of iemand jou versterkt of tegenhoudt.”

“Intern is er soms meer begrip en veiligheid om bepaalde 
zaken te delen. “Je hoeft niet altijd alles opnieuw uit te leggen 
aan iemand anders. Er worden geen vragen gesteld die voor 
dezelfde ‘groep’ mensen vanzelfsprekend is, je hoeft je niet te 
verantwoorden, te verdedigen. Je kan meteen het hebben over 
wat het met je doet, in plaats van het kader errond te moeten 
duiden aan zij die niet mee zijn omdat ze het niet kennen.”

“‘Jij bent Turks’, een deel van die groep en de stap erbij zou 
moeten zijn ‘jij bent een individu’, maar die stap wordt vaak 
vergeten. [Buiten de gemeenschap] Ze zien je gewoon als ‘die 
groep’ in plaats van als  ‘een individu’.”

“Als je iets ‘anders’ kiest dan je gemeenschap, begrijpt ook 
soms wel net die gemeenschap wat het je heeft gekost om die 
bepaalde keuze te maken.”

Dankzij het onderwijs hebben meisjes zich verzet, er is een 
frisse wind aan het waaien. De onderdrukking was er toen, 
is er vandaag en het zal morgen zijn! Er zijn ook mannen die 
geëmancipeerde vrouwen willen.”

“Sommige vrouwen hebben onrealistische verwachtingen. 
Bijvoorbeeld als prinses willen gezien worden, omdat ze de 
kinderen 9 maanden gedragen hebben en hun lichaam is 
vervormd… Veel mannen worstelen ook met wat voor een man 
moet ik zijn, welke rol heb ik nog? “

“We hebben hier in België alles opgeklopt rond migratie. Het is 
veel te groot geworden, alles heeft er zogezegd mee te maken. 
In Polen vroeger als je daar kwam, mensen vonden jou [migrant] 
geweldig, […] Nu, door wat er in de media over migratie, 
vluchtelingen... geschreven wordt, willen ze je daar niet meer en 
word je vies bekeken. We moeten daar eens over ophouden.”
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Wat is een gemeenschap en wat is een sociaal netwerk?

In het vorige hoofdstuk las u over de theoretische begrippen van sociale en 
maatschappelijke participatie tegen de achtergrond van de private en publieke 
context. Maar hoe denken de vrouwen hier zelf over? Belangrijk voor de vrouwen 
die we interviewden in ons onderzoek, is het verschil tussen een ‘gemeenschap’ en 
een ‘sociaal netwerk’. 

Een gemeenschap is een sociaal verband dat zich buiten de eigen directe controle 
vormt. Je kan als individu niet zelf kiezen wie bij jouw gemeenschap hoort. Een 
sociaal netwerk daarentegen, is iets dat je zelf creëert en onderhoudt, zo geven de 
geïnterviewden aan, al is er bij een sociaal netwerk ook vaak een bindend element 
van sociale, talige of culturele aard. 

Hoewel ze dus soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, hebben 
gemeenschappen en sociale netwerken wel verschillende kenmerken. We sommen 
enkele belangrijke verschillen in onderstaande tabel op en werken ze daarna verder 
uit aan de hand van de input van de vrouwen zelf.

Wie de kolommen in de onderstaande tabel vergelijkt, zal in de linker kolom een zekere 
dubbelheid merken. De notie ‘gemeenschap’ heeft duidelijk zowel een versterkend 
als een mogelijk remmend en controlerend karakter op de persoonlijke en sociale 
denk- en handelingsruimte van mensen. Dat komt omdat een gemeenschap impliciet 
of expliciet een referentiekader biedt over hoe je je sociaal moet gedragen. Dat geeft 
voor veel vrouwen rust en kracht, en wel omwille van twee redenen. 

GEMEENSCHAP

Krijgt vorm buiten je eigen controle

Eerder etnisch-cultureel bepaald: op grond van 
gedeelde traditie en waarden

Schrijft bepaald sociaal gedrag en wereldbeeld 
voor (referentiekader)

Veiligheid, vanzelfsprekendheid en herkenbaarheid 
zijn de primaire waarden verbonden aan een 
gemeenschap

“Bubbel”-risico: een gesloten gemeenschap kan 
sociale netwerking afremmen

Kan controlerend zijn

Je kan als individu de gemeenschap bevestigen 
of je ervan distantiëren

SOCIAAL NETWERK

Creëer en onderhoud je grotendeels zelf 

Eerder bepaald door persoonlijke affiniteit en 
interesse

Is gebaseerd op overeenkomstig sociaal gedrag 
en wereldbeeld (referentiekader)

Steun, motivering en “gedeeldheid” zijn de 
primaire waarden verbonden aan een sociaal 
netwerk

“Gemeenschapsrisico”: een sociaal netwerk kan de 
sturende kracht van een gemeenschap afremmen

Is zelden controlerend

Je kan als individu je netwerk aanpassen
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• Vooreerst is er binnen een gemeenschap vaak voldoende begrip en veiligheid 
om bepaalde persoonlijke issues te delen. “Je hoeft niet altijd alles opnieuw 
uit te leggen aan iemand anders.” Sommige zaken zijn binnen de groep zo 
vanzelfsprekend dat verantwoording of verdediging simpelweg niet nodig is. 
We merken aan de hand van de interviews dat zeker voor eerste generatie 
migranten een sterk gemeenschapsgevoel direct een gevoel van ‘thuis in een 
nieuw land’ geeft. Vooral als men nog geen of beperkt Nederlands spreekt is de 
eigen gemeenschap dé manier om niet geïsoleerd te raken. 

• Ten tweede is er het comfortabele gevoel van herkenbaarheid op het vlak 
van waarden. Met een gedeeld referentiekader komt vaak ook een gedeeld 
mens- en wereldbeeld. Daarom zoeken mensen vanuit eenzelfde gemeenschap 
elkaar gemakkelijk op. Zo stipt de Aziatische Shahad aan dat ze altijd relaties is 
aangegaan (vrienden, huwelijk…) met mensen die matchen met de waarden die 
haar ouders en vaak ook de ruimere gemeenschap centraal stelden. Het is niet 
dat haar ouders die waarden controleren, het is eerder zo dat zij die waarden 
uiteindelijk vereenzelvigd heeft.

De twee bovenstaande punten bevestigen wat ook eerder onderzoek al aantoonde. 
Namelijk dat dichte en directe sociale verbanden - die typisch zijn voor een 
gemeenschap - gemakkelijk leiden tot directe solidaire acties en reacties3. 

Het gevoel van vanzelfsprekendheid dat een gemeenschap geeft, keert zich soms 
ook tegen de vrouwen. Dat is het geval wanneer de gemeenschap echt “een 
bubbel” wordt. Daarmee bedoelen we dat nieuwe sociale contacten worden 
afgeremd. Natuurlijk voelt niet elk individu de nood om zijn of haar sociaal netwerk 
uit te breiden, het gaat echter om de mogelijkheid dat te kunnen doen. Soms is een 
gemeenschap een rem op die zelfbeschikking.

De remmende kracht van een gemeenschap is dus de prijs die soms wordt betaald 
voor gevoelens van veiligheid, vanzelfsprekendheid en herkenbaarheid. Volgens een 
Libanese nieuwkomer is dat niet zo makkelijk te veranderen. Tegen Karolien, een 
vrouw uit Madagaskar die vroeger is geadopteerd door een Vlaams gezin, legt ze 
het als volgt uit: “jij kent zoveel mensen, wij kennen enkel vertegenwoordigers van 
onze eigen gemeenschap. Dat is niet simpel om te draaien.” Laila merkt wel op dat 
dit fenomeen zeker niet uniek is voor vrouwen met een migratieachtergrond. Ook 
andere personen trekken graag op met mensen waar ze persoonlijke zaken kunnen 
mee delen en de eigen waarden bij herkennen. Ook, en misschien vooral Vlamingen 
hebben een duidelijke drang naar het veilige en gekende, aldus Laila. Of die drang 
ook naar ‘monoculturaliteit’ neigt, hangt af van de vraag of de keuzes die daarbij 
worden gemaakt ook de maatschappelijke participatie – zeg maar, participatie die 
voorbij de herkenbaarheid strekt – al dan niet hinderen. Indien dat het geval is 
kunnen we echt zeggen dat de gemeenschap als “een bubbel” remmend werkt. 
Het is niet uitgesloten dat mensen ook een zekere mate van controle ervaren 
aan de hand vanuit hun eigen gemeenschap. Zo twijfelen sommige vrouwen met 
een migratieachtergrond om bepaalde keuzes te maken waarvan zij denken dat 
hun gemeenschap deze zal afkeuren. Zo vertelde een Maghrebijnse vrouw dat ze 
geen psychologische ondersteuning opzocht, omdat dit binnen haar culturele 
gemeenschap een taboe was. Later zocht ze dit wel op. Ze had spijt dat dit haar 
eerder had tegengehouden.
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Er kan maar moeilijk gesproken worden over een eenduidige Marokkaanse, Turkse 
of andere gemeenschap. Vrouwen merken op dat er grote verschillen binnen hun 
gemeenschap zijn. Zo zijn de familie én voormalige schoonfamilie van Habiba 
allebei Marokkaans, moslim en uit dezelfde regio in Marokko maar hebben ze hele 
andere opvattingen over de relatie tussen de man en vrouw. Haar eigen grootvader 
vertelde haar altijd “de vrouw moet je beschermen, dat is een diamant” maar binnen 
haar schoonfamilie was de vrouw helemaal niks: “je bent een vrouw, dus zwijg je.”

Een gemeenschap is, net als een sociaal netwerk, geen externe factor die de 
vrouwen alleen maar overkomt. Ze zitten er middenin en sturen soms mee. Zo zijn 
het soms de vrouwen zelf zijn die erg vasthouden aan bepaalde tradities in het 
gezin die een belemmering vormen voor hun eigen participatiegraad. Soms zijn zij 
zelfs de eerste en strengste bewakers van die tradities. 
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Een breed sociaal netwerk: 
succesfactor voor participatie?

De sociale netwerken van vrouwen met een migratieachtergrond zijn een mix 
aan connecties met uiteenlopende contacten. Denk aan vrienden uit hun jeugd, 
school- en studententijd, vrienden die ze via hun kinderen hebben leren kennen, 
collega’s, medevrijwilligers, leden van dezelfde religieuze kring en andere vrienden 
en kennissen. Allemaal kunnen ze participatieversterkend zijn. Dit doen ze op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

• Steun en hulp te bieden wanneer dat nodig is. Vrouwen met een 
migratieachtergrond blijken vooral veel steun te krijgen van andere vrouwen 
met een migratieachtergrond, al dan niet uit dezelfde etnisch-culturele 
gemeenschap. Vrouwen fungeren dus vaak hefbomen voor elkaar. Fatma, een 
Turkse vrouw met een eigen vzw, vertelt ons dat andere vrouwen haar weten te 
vinden voor advies en ondersteuning. Ook Chaima is door haar vrijwillige inzet 
bekend bij veel vrouwen en helpt waar nodig. Zo stelde ze haar huis open toen 
een Indiase vriendin het moeilijk had, nam ze haar mee naar de rechtbank om de 
scheidingspapieren in orde te brengen en helpt ze haar met schoolopdrachten. 

• Samen activiteiten te ondernemen en zo de drempel tot het aanbod te 
verlagen. Zo vertelt Elira bijvoorbeeld over haar buurvrouw. Zij informeerde Elira 
over een opleiding in de kinderzorg waarna ze zich samen hebben ingeschreven 
en samen zijn gestart met de opleiding. Hoewel haar buurvrouw vroegtijdig is 
gestopt was het dat extra duwtje in het begin waar Elira veel aan heeft gehad.

• Vrouwen in contact te brengen met anderen. Veel vrouwen met een 
migratieachtergrond zeggen een gebrek weinig tijd te hebben om vrienden te 
maken en te onderhouden. Hun contacten bevinden zich voornamelijk op de 
werkvloer of in de dienstverlening. Desondanks maken sommige vrouwen een 
bewuste keuze om hun netwerk uit te bouwen. Zij cumuleren snel contacten.

Een sociaal netwerk heeft de neiging niet statisch te zijn, maar om zich geleidelijk 
aan verder uit te breiden. Specifieke sleutelfiguren spelen daarin een belangrijke rol. 
Als ‘hoopgever’ helpen zij bruggen te bouwen tussen gemeenschappen en ruimere 
sociale netwerken. Zij zetten namelijk vaak hun eigen netwerk in om andere te helpen.

Jamila, 50, en Hanane, 51, beide met Marokkaanse roots, vonden elkaar tijdens 
een moeilijke periode in hun leven. Allebei hadden ze een moeilijk huwelijk én 
scheiding doorgemaakt. Hun zonen hebben hen toen met elkaar in contact 
gebracht. Door hun soortgelijke ervaringen en achtergrond konden ze het meteen 
goed met elkaar vinden en vonden ze steun bij elkaar. Ondertussen zijn ze al zeven 
jaar bevriend, spreken ze vaak af en nemen ze samen deel aan activiteiten. Zo 
heeft Hanane Jamila geïntroduceerd bij Alma, een open huis voor vrouwen met 
een migratieachtergrond in Antwerpen, waar ze onder andere samen computerles 
en fietsles hebben gevolgd. Voor Jamila is Hanane dan ook een belangrijke ‘push’ 
geweest: “zonder haar had ik veel dingen niet gedaan. […] Als ik iets niet durf, 
gaan we samen.”
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5 THEMA: FAMILIE EN GEZIN

“[Een] vrouw moet haar eigen keuze mogen maken. […] 
Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen je 

eigen omgeving en je eigen keuzes. Dit gaat ook op voor 
vrouwen die thuisblijven. Zolang dit de vrouw haar eigen 

keuze is, dan is het oké, maar als het niet haar eigen 
keuze is dan is het niet oké.”

“Mijn mama was mijn steunpilaar, ze kon niet rechtstreeks 
ingaan tegen mijn vaders wensen, maar liet wel altijd 

weten er voor mij te zijn en mij te steunen. Mijn familie en 
vooral mijn vader zijn erg traditioneel.”

[over geïsoleerde Afghaanse vrouwen in groep] “Vaak zijn 
de mannen de eerste keer erbij aanwezig. Ze willen eerst 

de groep zien. Als de man ziet dat het goed is, dan kan de 
groep starten. Het vertrouwen aanwakkeren. Het gradueel 

opbouwen. Er is eerst veiligheid nodig om vertrouwen te 
bouwen. Zodat ze thuis geen conflict heeft.”

“Vrouwen werden vaak ook als “lastiger” gezien omdat ze 
mondiger werden.”

“Maar andere vrouwen hebben familie en kinderen, dan is 
dat moeilijk [ Nederlands leren] , want de kindjes komen 

er dan tussen. Dus de concentratie is dan minder goed. 
En dan begrijpen ze het niet goed. Soms wil de man niet 
graag dat de vrouw alles begrijpt. Dat is nog een ander 

probleem. Zij moeten koken en voor kinderen zorgen en 
wassen. Ze willen dat de vrouw dat doet en niet studeert 

en andere dingen doet.  

Er waren grote verschillen met schoonfamilie… Nu vraag ik 
me af: hoe heb ik dat gedragen? Ik zeg mijn kinderen: ik laat 
u vrij. Je kan zelf kiezen.” “Er is nog steeds het stereotiepe 
beeld van de vrouw met een migratieachtergrond die 
onderdrukt wordt. Dit is zeker niet meer het algemene beeld. 
Er zijn zeker nog vrouwen die onderdrukt worden, maar er 
zijn ook vrouwen waar dit niet is.”

“[…] maar je hebt de verzorgende rol als vrouw, moeder, 
dochter. Dat is de reden waarom de vrouwen niet kiezen 
voor een opleiding. Je hebt andere verantwoordelijkheden. “

“Mijn ex-man en ik hadden samen beslist dat ik thuis zou 
blijven om voor onze zoon te zorgen en hij zou werken. Maar 
ik wist niet dat wanneer je dan uit elkaar gaat, de nadelen 
nu enkel voor mij zijn  want ik heb niks opgebouwd.”

“Ik wil meer begrip voor vrouwen die meer geïsoleerd zijn. 
Dat men weet dat deze vrouwen meer kunnen dan zorgen 
voor hun kinderen. Soms wordt de lat zo hoog gelegd dat 
ze kansen missen. Sommige vrouwen denken ‘ik kan niets’. 
Zij willen ook zelfvertrouwen aan hun kinderen kunnen 
meegeven.”
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De omgeving waarin mensen opgroeien heeft vaak grote invloed op hun latere 
ontwikkeling, participatie in de samenleving en loopbaan, dit is niet anders bij 
vrouwen met een migratieachtergrond. De impact hiervan is vaak nog jaren of zelfs 
generaties lang te voelen en kan bepalend zijn voor de gezinnen die vrouwen later 
zelf hebben.  

De opvoeding als eerste stap naar zelfbeschikking en participatie 

Uit onze gesprekken met vrouwen met een migratieachtergrond komen een viertal 
elementen naar voren die volgens vrouwen bijdragen aan hun actieve participatie 
in de samenleving. 

• Ouders die betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling en prestaties van hun 
dochter. Voor ouders van buitenlandse herkomst is de betrokkenheid bij de 
schoolprestaties van hun kinderen soms een uitdaging omdat ze zelf niet altijd 
een schoolloopbaan hebben en/of de taal niet machtig zijn. Uit onderzoek 
blijkt dat ouderbetrokkenheid de leerprestaties positief kan beïnvloeden. 
Dit is ook zo bij vrouwen met een migratieachtergrond. Vrouwen met een 
migratieachtergrond die veel steun kregen van hun ouders en zich gemotiveerd 
voelden om hun best te doen op school haalden vaak ook goede resultaten. 
Ook bij een weinig motiverend schooladvies - bleven hun ouders geloven in hun 
talenten en erop hameren dat ze geen genoegen met minder moesten nemen. 
Door hun directe betrokkenheid zorgden ouders zo voor meer kansen voor hun 
dochters. ( > zie ook verder bij het thema ‘Onderwijs’)

• De aanwezigheid van voorbeelden en rolmodellen in de familie. Ouders die zich 
bijvoorbeeld inzetten in hun buurt of gemeenschap wakkeren vaak soortgelijke 
interesses aan bij hun dochters. Safiya vertelt ons over de vele rolmodellen 
in haar familie waaronder haar opa, vader en tantes. Allemaal hebben ze haar 
gemotiveerd. Zelf zegt ze: “ik heb vanuit mijn familie altijd een positieve 
druk gevoeld om het te halen. Mijn moeder zei altijd ‘als vrouw, meisje met 
migratieachtergrond en vanwaar jij komt moet je altijd drie keer harder werken 
dan een ander persoon’.”

• Een gezin dat een evenwicht weet te vinden tussen de noden en wensen van 
de vrouwen en de verwachtingen geformuleerd door de bredere familie en 
met uitbreiding de gemeenschap. Uit de verhalen van de vrouwen blijkt dat 
dit evenwicht soms niet haalbaar is en kan leiden tot een breuk. Bijvoorbeeld 
wanneer een echtscheiding niet aanvaard wordt door de familie, waardoor een 
vrouw uitgesloten kan worden. In andere situaties kunnen keuzes wrijving met 
zich meebrengen. Zoals Karima, een 42-jarige vrouw van Marokkaanse afkomst, 
die net als haar zussen op kot zat in Brussel, iets dat volgens haar absoluut 
niet vanzelfsprekend was in de gemeenschap waar ze deel van uitmaakten. 
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Toch kregen zij veel steun van hun ouders, ook als familieleden of kennissen 
kritiek uitten. Zelf zegt Karima hierover: “ik heb kansen gekregen en op eigen 
benen leren en mogen staan.”  Belangrijk hierbij is om begrip te hebben wat 
deze keuzes teweegbrengen. Dit is niet slechts een momentopname, waarbij 
een conflict een onaangename beleving is. Het kan ingrijpen op levenslijnen, 
wrijving en schade in relaties toebrengen, negatief invloed hebben op het 
zelfbeeld. Soms kan het zelfs tot distantie van de eigen familie leiden. Zeker 
binnen familiegerichte culturen is dit erg ingrijpend. Deze potentiële gevolgen 
kunnen ook zwaar doorwegen in de overweging van bepaalde keuzes bij 
vrouwen.

•  De vrijheid om kind te zijn. Volgens Yasmin is het in België normaal dat kinderen 
steeds meer vrijheid krijgen naarmate ze ouder worden. In veel families die 
uit eenzelfde gemeenschap komen - zo ook bij haar eigen familie – ziet ze 
juist een omgekeerd proces. Tot een bepaalde leeftijd hebben meisjes met 
een migratieachtergrond een vrije opvoeding waarna de vrijheid steeds meer 
wordt ingeperkt. Ook de machtsverhoudingen en rollen binnen het gezin waren 
volgens sommige vrouwen anders dan bij andere gezinnen. Doordat ouders veel 
werkten en de taal niet spraken moesten dochters bijspringen en ouderlijke taken 
overnemen. Hoewel dit bij vrouwen zoals Yasmin en Romana een hoge mate aan 
verantwoordelijkheid heeft gecreëerd was er weinig mogelijkheid om “gewoon 
kind te zijn”.

Vrouwen die niet een soortgelijke opvoeding en gezinssituatie hebben genoten, 
zeggen deze elementen juist gemist te hebben. 

Yasmin’s ouders waren niet betrokken bij haar schoolcarrière, zijn zelfs nooit bij haar 
school geweest en motiveerden haar niet om haar best te doen. Ze moest zelf al 
heel vroeg eigen keuzes maken. Zo heeft ze haar keuze in vakken gebaseerd op de 
Belgische kinderen om haar heen en heeft ze zichzelf ingeschreven bij een andere 
school toen ze niet tevreden was over haar eerste school. Toch is ze ook een keer 
blijven zitten. “Alles moest op eigen wilskracht, dat was lastig op die leeftijd.”
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De rol van de partner

Een partnerkeuze kan een sterke invloed hebben op sociale en maatschappelijke 
participatie, ook bij vrouwen met een migratieachtergrond. De rol van de partner 
is vaak erg groot als het gaat om huwelijksmigratie. De partner is dan als eerste 
in België en fungeert vaak als ‘gatekeeper’. Hij kan fungeren als een ‘hoopgever’ 
en deuren openen voor de vrouw of juist niet en de vrouw beletten om buiten de 
familiekring en directe omgeving te treden.

In welke mate partners al dan niet als hoopgevers fungeren, kunnen we op basis 
van dit onderzoek niet uitmaken. We hoorden in het onderzoek verhalen van 
vrouwen die jarenlang in ongewenste huwelijken hangen door zowel door taboes 
rond echtscheiding in de gemeenschap waar zij deel van uitmaken als door een 
gebrek aan kennis over hun eigen rechten en de beschikbare dienstverlening. We 
capteerden echter ook voorbeelden waarbij vrouwen juist veel steun vinden bij 
hun partner. Zo ook Teresa, een 37-jarige vrouw uit Angola. Toen zij vorig jaar een 
opleidingstraject wilde volgen stond haar één drempel in de weg: het gezin zou 
een jaar lang een inkomstenbron missen en er dus financieel op achteruit gaan. 
Het was toen haar man die haar de steun gaf die ze nodig had. 

De mate waarin traditionele genderrollen aanwezig zijn binnen een relatie bepaalt 
vaak of een vrouw genoeg tijd en middelen heeft om zichzelf te ontplooien en 
vrijetijdsactiviteiten bij te wonen. Zo dragen veel vrouwen de verantwoordelijkheid 
voor het huishouden en het gezin, waardoor er naast hun baan weinig tijd overblijft 
of ze niet actief op zoek gaan naar een baan. Tegelijk merkten we ook in de 
gesprekken dat bepaalde vrouwen expliciet te verwachting hadden dat hun man 
als kostwinner voor hen zorgt, zodat zij niet moeten gaan werken. Soms wilde de 
man echter – tegen de verwachting van de vrouw in – net wel dat de vrouw ging 
werken. 

Hoe genderrollen precies uitpakken in partnerrelaties kan dus zeer verschillend zijn. 
Dat ligt aan de gemeenschap waarin die relaties ingebed zijn, de migratiegeneratie, 
de specifieke familietradities (bv. matriarchaal of patriarchaal), de scholingsgraad 
van de familie, de financiële draagkracht, of het gaat om gemengde gezinnen. Ook 
de steeds veranderende maatschappelijke rolverwachtingen spelen een grote rol. 

De positie van de kinderen

Veel vrouwen met een migratieachtergrond zien hun eigen kinderen als een belangrijke hefboom voor sociale 
contacten. Kinderen zijn volgens Daphne dan ook “een verbindende factor”. Via de school en naschoolse 
activiteiten van de kinderen zoals voetbal en tennisles komen moeders in contact met andere volwassenen en 
breiden ze hun vrienden en kennissenkring uit (zie ook verder in bij de thema’s ’onderwijs’ en ‘vrije tijd’). Kinderen 
kunnen de participatie van moeders ook bemoeilijken. De vele verantwoordelijkheden en het gebrek aan tijd, 
kinderopvang, een ondersteunend netwerk en financiële middelen waar veel kwetsbare, recent gearriveerde of 
alleenstaande moeders mee kampen, maken dat zij geen tijd en middelen in zichzelf investeren. 
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SUGGESTIES

WAT KAN JE DOEN ALS ORGANISATIE?

• Wees bewust van de unieke positie van sommige vrouwen en de dynamieken die 
mogelijk spelen binnen het gezin en de gemeenschap. Zorg dat er know how 
binnen de organisatie beschikbaar is over deze dynamieken, maar ook over de 
wijze waarop hiermee om te gaan en te detecteren of er mogelijke problemen 
zijn. Een voorbeeld daarvan is het observeren van de partnerrelatie.  Mannen die 
hun vrouwen niet laten spreken of vrouwen die nooit aanwezig zijn bij afspraken 
kunnen  bijvoorbeeld gezien worden als een signaal. 

• Informeer vrouwen over hun rechten, bijvoorbeeld rond huwelijk, scheiding, 
(huiselijk) geweld, zelfontplooing. Sommige vrouwen zijn niet (goed) op de 
hoogte van hun rechten en durven daarom geen stappen te zetten om hun situatie 
te veranderen. Ze ondervinden drempels tot de dienstverlening waardoor het 
juist belangrijk is dat de organisaties en diensten waar ze wél komen zoveel als 
mogelijk belangrijke informatie verschaffen. Essentieel is dat deze informatie ook 
in andere talen beschikbaar is.

WAT KAN JE DOEN ALS OVERHEID (LOKAAL, PROVINCIAAL, VLAAMS)?

•  Werk aan de opbouw van expertise bij hulpverleners en dienstverleners rond de 
besproken problematieken, sensibiliseer, werk een handelingskader uit en zorg 
voor opleidingen. 

• Voor moeilijker te bereiken vrouwen kan gefocust worden op organisaties waar 
men verplicht contact moet mee hebben. Identificeer deze organisaties en richt 
inspanningen qua opleiding en sensibilisering prioritair op dit type organisaties.  
Denken we bijvoorbeeld aan de Agentschappen Integratie en Inburgering  die 
verplichte inburgering aanbieden, NT2-docenten of coördinatoren van de 
verplichte ‘vierde pijler inburgering’. Mogelijk kan ook gedacht worden aan 
een specifiek aanbod voor vrouwen binnen die vierde pijler inburgering indien 
daar nood aan zou bestaan. Een (verplicht) aanbod afgestemd op hun noden en 
behoeften kan een aanzet zijn tot verdere participatie. 

• Ontwikkel samen met organisaties een duidelijk kader voor de ondersteuning 
van vrouwen die kampen met problemen zoals gedwongen huwelijken, sociale 
controle, geweld, en scheiding. Zorg dat het voor alle betrokken actoren duidelijk 
is hoe ze om moeten gaan met vragen rond deze en soortgelijke onderwerpen, 
naar wie ze vrouwen door kunnen verwijzen indien nodig en waar organisaties 
eventueel terecht kunnen voor verdere vragen.
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6 THEMA: TAAL

“Je hoeft geen talen te kennen om elkaar te ontmoeten, 
enkel de taal van het hart spreken dan kom je al heel ver. 

Voor samen creatief, sporten, koken, … die activiteiten zijn 
heel laagdrempelig en kunnen net taal verbeteren. Taal zie 

ik niet als drempel, wel als knelpunt.” 

“Mijn kinderen vinden het goed dat ik naar school ga. Zo 
kan ik beter Nederlands leren. Het gezin vindt het belangrijk 

dat ik naar de Nederlandse les ga, want zo kan ik zelf in 
het Nederlands praten, lezen en schrijven. Ik ben dan meer 

zelfstandig.”

“Het contact met Vlamingen is moeilijk. Zij praten snel en 
vaak dialect.”

“Je hebt voor alles taal nodig: communicatie met iedereen: 
dokter, de school, om op te komen voor de kinderen, bij de 

politie: ze zijn strenger geworden, auto was gestolen, de 
agent wilde zelfs geen Frans spreken.”

“Sommigen in mijn omgeving steunen mij wel in het idee 
om terug te gaan studeren. Maar ik wil graag eerst terug 
Nederlands leren, maar door mijn kinderen is dat moeilijk 
-verantwoordelijkheid-, dus momenteel is het te druk voor 

mij om opnieuw Nederlands te gaan leren. Ik heb voor mijn 
kinderen gekozen, dus ik moet hen ook goed ondersteunen.”

“De maatschappij duwt jou om Nederlands te leren. Aan de 
andere kant duwen ze je om een job te vinden. En daarnaast 
heb je stress voor je kindjes die in je thuisland nog wonen en 
niet veilig zijn. Dat is een moeilijk evenwicht.”

“’Amai gij spreekt goed Nederlands voor een Marokkaanse’ 
zei men mij. ‘Voor een Belg spreek jij slecht Nederlands’ 
antwoordde ik dan. Ik ken ook Antwerps trouwens.”

“In het begin kende ik enkel Engels maar ik kende de 
Nederlandse taal niet. Ik ben mondig maar mijn man moest 
altijd vertalen. Hij was super rustig. Ik voelde me een 
kind… Ik wou Nederlands leren zodat ik op mijn manier kon 
uitdrukken wat ik wou.”

“Vrouwen met migratieachtergrond komen sneller in 
identiteitscrisis omdat je wel Belg bent in ouderlijk land en 
in België zelf geen Belg bent. Daarom ben ik gewoon mezelf. 
Hoe hard ik ook integreer of Nederlands spreek of mijn 
best doe, ik zal nooit aanvaard worden. De wereld ziet mijn 
zwarte huidskleur en ze spreken me aan in Frans of Engels.”

“Het is niet omdat je geen Nederlands kent, dat je daarom 
minder intelligent bent.”
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De niet te overschatten rol van taal

Taal is overal. Bij de dokter, de crèche van de kinderen, op school, bij een administratieve dienst, op het werk. 
Alle vrouwen met een migratieachtergrond begrijpen en benadrukken hoe belangrijk de rol van taal is om je 
verstaanbaar te maken, om met anderen te connecteren, om gevoelens te kunnen uiten en die van anderen te 
begrijpen. Het is belangrijk voor jezelf, zo geven de vrouwen aan, maar ook voor de samenleving die nu eenmaal 
verwacht dat je de voertaal, in dit geval Nederlands, begrijpt en spreekt. Want soms is het zo dat er geen 
andere taal is om op terug te vallen, andere keren wil iemand die andere taal niet gebruiken.

Taal is dus meer dan louter een communicatiemiddel. Het creëert ook status en macht. Veel vrouwen vertellen 
persoonlijke anekdotes over situaties waarin ze zich zwakker voelden omdat ze het Nederlands niet voldoende 
machtig waren of zijn. Maar we horen ook voorvallen waarbij op hen werd neergekeken binnen de eigen 
gemeenschap, net omdat ze wél Nederlands spraken. 

Samengevat kunnen we stellen dat het niet of weinig beheersen van het Nederlands voor vrouwen met een 
migratieachtergrond vier types van negatieve gevolgen kan hebben.
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1 Een reductie van identiteit. Je kan minder jezelf zijn, zo voelt het voor 
de geïnterviewde vrouwen om in een Vlaamse stad te leven zonder er de 
voertaal te kunnen spreken. 

De Tsjetsjeense Maret vertelt over het psychologisch effect dat dit op haar 
had. Hoe alles hetzelfde leek op straat en iedereen op elkaar geleek. Je 
kan de mensen niet differentiëren op basis van wat ze zeggen. Iedereen zei 
hetzelfde, namelijk iets dat ze niet begreep. Vooral in het ziekenhuis was 
dat lastig. Maret is heel snel na haar aankomst hier in België bevallen, nog 
voor ze een woord Nederlands kon spreken. “Ik verstond de dokter zelfs 
niet toe die zei of het een jongen of een meisje was,” zegt ze. Vandaag kan 
ze erom lachen, maar de ervaring was zwaar. Twee weken was ze in het 
ziekenhuis en in die twee weken kon ze twee keer haar vragen stellen via 
een tolk.  

2  Een reductie van status en zelfvertrouwen. De sociale status van vrouwen 
die zich niet of moeilijk kunnen uitdrukken in het Nederlands wordt doorgaans 
laag ingeschat, zo vertellen verschillende geïnterviewden. Ze krijgen al eens 
botte of zelfs xenofobe reacties. “Als je de contacttaal niet goed spreekt 
word je snel dommer ingeschat dan je bent”, zo vertelt één van hen, “en dat 
haalt je zelfvertrouwen onderuit en zorgt dat je minder gaat praten.” 

3  Een reductie van je maatschappelijke mogelijkheden. De lingua franca niet 
beheersen beperkt je sociale mobiliteit en maakt je maatschappelijk meer 
kwetsbaar. Het vinden van bijvoorbeeld een goede job wordt moeilijker, 
een woning vinden ook. Je moet meer beroep doen op anderen, wat in 
het geval van betaalde hulp (bv. tolk of boekhouder) erg duur kan worden. 
Het zet een mens op vele manier achteruit. Uit die achtergestelde positie 
geraken is moeilijk, net omdat mensen die de taal niet spreken net daardoor 
hun rechten niet goed kennen. Dit kan erg negatief uitdraaien want het kan 
gaan om het recht op een kleine tussenkomst of steun die je misloopt, maar 
evengoed om iets essentieels als een verblijfstatus.

Eerder gaven we al aan hoe moeilijk het was voor Aminah, een 28-jarige 
Somalische vrouw, om in Antwerpen een woning te vinden. Dat kwam 
deels omdat ze de taal niet sprak en ook het gebruik van het internet 
was lastig. Ze heeft in België voor de allereerste keer het internet en een 
mobiele telefoon gebruikt. Na het volgen van een cursus kon ze er een 
beetje mee werken maar het blijft ook vandaag moeilijk. Voor het zoeken 
van een studio noteerde ze in het begin zelf de opties en vervolgens ging 
een OCMW-medewerker voor haar bellen. Vaak was ze daardoor te laat 
en waren de goede plekken al verhuurd. 

4 Parentificatie. Wanneer kinderen beter Nederlands kunnen dan hun ouders, 
worden zij vaak als tolk ingeschakeld. Hierdoor krijgen zij soms op heel 
jonge leeftijd heel wat verantwoordelijkheid op hun schouders. 

DE ERVAREN GEVOLGEN VAN HET ONVOLDOENDE BEHEERSEN VAN 
HET NEDERLANDS BIJ VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND
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Het is duidelijk: het leren van Nederlands is belangrijk, dat stellen ook de vrouwen die meewerkten aan het 
onderzoek. Ook onderzoek toont aan dat taalverwerving zelfstandigheid vergroot en de drempels voor allerlei 
vormen van maatschappelijke participatie verlaagt. 

Wat maakt het leren van Nederlands als tweede taal 
zo moeilijk?

Er zijn al bibliotheken volgeschreven over het verwerven van een tweede of derde 
taal. Dat komt vooral omdat het leren van een nieuwe taal voor iedereen moeilijk is. 
Dat heeft veel oorzaken. Deze aspecten komen in de interviews met vrouwen met 
een migratieachtergrond het sterkst naar voor:

• De leeftijd van de lerende. Hoe ouder iemand is, hoe moeilijker het wordt een 
nieuwe taal op te pikken. Vrouwen die op oudere leeftijd naar België zijn gekomen 
beamen dat. Hun motivatie voor taalverwerving is vaak ook minder groot. 

• De talige basis die je al hebt. Iedereen spreekt een taal. Sommige spreken al twee 
talen of drie of meer. Vrouwen die Berbers spreken, kennen bijvoorbeeld meestal 
ook Arabisch. Het hebben van de ervaring van het leren van een nieuwe taal helpt 
bij het leren van Nederlands. Welke talen je al kent speelt uiteraard ook een rol. Wie 
bijvoorbeeld in een ander schrift heeft leren schrijven, kan moeite hebben met het 
Latijns schrift van het Nederlands. 

• De sociale steun die je krijgt. Wie de juiste steun krijgt van familie, vrienden en 
de directe gemeenschap, zal meer gemotiveerd zijn een taal te leren. Die directe 
omgeving kan soms ook een rem zijn. Zo gaven sommige vrouwen aan dat hun man 
niet achter het idee stond dat ze een taalcursus gingen volgen. De verplichte NT2-
cursus in het kader van inburgering nam die drempel weg. Zoals al aangegeven werd 
ook aangehaald dat in de inner circle van de vrouwen soms wordt neergekeken op 
Nederlandssprekenden, wat uiteraard ook weinig aanzet om de taal te leren.

• De mate waarin je door de nieuwe taal omringd wordt. Wie vaak in sociale situaties 
komt waar Nederlands de dominante voertaal is, zal sterker de neiging voelen die 
taal ook te gebruiken. Eerder gaven we al aan dat vrouwen minder professioneel 
actief zijn, soms ook in gesegregeerde buurten wonen, wat oefenkansen kan 
verkleinen. 

• Het aantal lesmomenten en lesplaatsen. Dit is meer een zaak van aanbod, minder van 
de lerende zelf. Wie veel cursussen en oefenkansen heeft in zijn directe omgeving 
zal sneller een taal oppikken. Wat dat betreft is er in een grote stad als Antwerpen 
geen tekort, zo maken we op uit de interviews.
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Taal is ook emotie

Een nieuwe taal leren is geen louter technische zaak. Het gaat ook om emoties. 
Mensen verhuizen om verschillende redenen naar België. Soms gaat dat echt 
gepaard met gevoelens van verlies. Mensen moeten afscheid nemen van een 
vriendenkring, een omgeving die hen bekend was, vaak ook vertrouwde muziek en 
geluiden, bepaalde smaken en culinaire gewoonten, enzovoort. Het leren van een 
nieuwe taal kan ook voelen als het verder achterlaten van vertrouwde herinneringen 
aan het land van herkomst.

Daarom is emotionele aanvaarding van mensen die nog geen Nederlands spreken 
ook erg belangrijk voor veel vrouwen. Als er ook interesse getoond wordt voor de 
taal en cultuur van hun land van herkomst gaan mensen zich vaak beter voelen. “Dat 
is een ook erkenning van jou als persoon, een erkenning van wie je bent.”

De voorlopige uitweg van een “derde taal”

We begrijpen steeds beter de meerwaarde van meertaligheid en andere talen (dan 
het Nederlands) worden in de samenleving steeds meer gedoogd, zo valt veel 
vrouwen op. Dat is goed voor vrouwen die het Nederlands nog niet machtig zijn. 
Vaak kunnen zij zich in sociale situaties ook met Frans of Engels verstaanbaar maken 
– “en als het moet met gebarentaal”. Zo een “derde taal” is voor veel vrouwen een 
vaak gehanteerde manier om de taalbarrière aan te pakken. 

Met Engels kom je eigenlijk al heel ver, vertelt de Daphne die zelf van Griekse 
afkomst is. Ze merkt op dat Engels en ook Frans “hulptalen” zijn die een andere 
status hebben dan bijvoorbeeld Roemeens of Russisch. Ze stelt vast in het Engels 
en Frans met meer bereidwilligheid naar je wordt geluisterd. Ze worden hier echt 
beschouwd als internationale talen.
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SUGGESTIES

Over taal en hoe best een taal te leren is al heel wat onderzoek verricht en suggesties 
gedaan4. Op basis van de specifieke noden van de vrouwen waarmee we spraken, 
leggen we de nadruk op volgende suggesties. 

WAT KAN JE DOEN ALS ORGANISATIE?

• Zorg voor een aanbod van taalcursussen dat inspeelt op de behoeften van vrouwen 
met kinderen. Zowel naar het moment waarop de cursus plaatsvindt als naar 
inhoud. Een voorbeeld hiervan is de schooltijd van de kinderen te combineren 
met taallessen voor ouders. Terwijl de kinderen in de klas zitten, kunnen ouders 
binnen de schoolmuren of in de nabije omgeving taaloefenkansen krijgen. 

• Net als bij het zoeken en vinden naar werk, kan er ook een remmende kracht 
uitgaan binnen de familie of in bepaalde (micro)gemeenschappen om de taal 
te leren. Hoewel niet alle vrouwen voorstander waren van verplichting, was 
de verplichting voor enkele vrouwen een hefboom om te mogen participeren. 
Heb daar als professional oog voor en maak dit bespreekbaar. De verplichte 
taalcursussen voor nieuwkomers zijn daarnaast een goed aanknopingspunt 
om vrouwen te bereiken en hierover in dialoog te gaan met de vrouwen. 
Zorg dat professionals binnen centra voor basiseducatie en centra voor 
volwassenenonderwijs hiervoor de nodige handelingskaders krijgen aangereikt, 
moesten deze nog niet beschikbaar zijn.

• Voorzie voldoende oefenkansen. Zeker in meer gesegregeerde buurten, waar soms 
ook sociale druk is om geen Nederlands te spreken, zijn deze mogelijk beperkt. 
Zorg dat oefenkansen laagdrempelig en toegankelijk zijn door aanwezig te zijn 
in de directe leef- en woonomgeving van vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door 
conversatieklassen in de buurt. Nog een optie is om met taalbuddy’s te werken. 
Deze buddy’s hoeven niet noodzakelijk buurtgebonden te werken en kunnen ook 
bijdragen tot het uitbouwen van een netwerk buiten de eigen gemeenschap. 
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THEMA: ONDERWIJS7

“Ik wil dat mijn kinderen naar de universiteit gaan. Dat ze 
een goed leven hebben en goed werk. Ik ben niet kunnen 
gaan, dus ik wil dat mijn kinderen dat wel kunnen. Dat is 

heel belangrijk.”

“Mijn vader zei: je moet studeren zodat je een master haalt. 
Mijn moeder zei: studeer maar -of niet- maar liever dat je 

trouwt met een diploma op zak, maar dus niet werkt met je 
diploma dat je hebt. Je moet providen voor je gezin. Maar 
haar idee is dat je ook geen domme griet moet zijn, maar 

dat je wel voor je man moet zorgen en altijd ja knikken. 
Mijn moeder zelf is laagopgeleid. […] Ik ben dan bijna 

uitgehuwelijkt, maar dat is net niet gelukt. […]. Maar ik ben 
al van de volgende generatie, mijn moeder heeft niks beters 

gekend. […] Ik had ook  hele goede leerkrachten die mij 
pushten om verder te doen. “

“Ik wil heel graag veel leren, ook Nederlands. Ook andere 
dingen studeren in hogeschool. […] Mijn memory is snel 

terug weg. […] Mijn land is in oorlog; mijn kinderen zijn nog 
daar. […] Ik ben bezorgd. Daarom onthoud ik niks. Ik blijf 

oefenen, mijn hoofd zit al vol. Het is echt moeilijk voor mij. 
Ik zoek altijd naar werk. Ze zeggen dan mijn Nederlands is 

niet goed, daarom volg ik meer les.”

“Ik heb jaren moeten vechten om naar school te mogen 
gaan en een diploma te halen. Er wordt verwacht dat ik 
thuisblijf en voor de kinderen zorg. Ik heb van mijn ouders 
ook nooit de kans gekregen om naar school te gaan, 
omdat mijn moeder nooit thuis was waardoor ik voor het 
huishouden moest zorgen. Soms kwam een leerkracht mij 
thuis halen om mij naar school te brengen omdat ik anders 
niet naar school was gegaan.”

“Veel vrouwen kennen niet alle opties van het onderwijs. Je 
kan hen alles wijsmaken over de richting van hun kind en de 
opleiding van hun kind.”

“Als ouder moet je sterk staan in je schoenen om in te gaan 
tegen wat de leerkrachten zeggen of bepalen voor je kind.”

“Het hangt af van de context, situatie, relatie met de man. 
Er spelen veel aspecten mee. Het hangt ook af van de vrouw 
zelf. In sommige culturen is het niet zo evident om verder 
te studeren en het is haar leven. Het vraagt veel kracht van 
een vrouw om ertegenin te gaan.”
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De lange schaduw van de eigen schoolervaringen 
van vrouwen met een migratieachtergrond

Wie van elders naar België verhuist, brengt niet altijd een positieve schoolervaring 
mee. Veel volwassen vrouwen met een migratieachtergrond blikken terug op een 
korte en sommigen op een traumatische schoolervaring in hun geboorteland, zo 
leren we uit de interviews. Sahra bijvoorbeeld, een 34-jarige vrouw die afkomstig 
is uit Somalië, vertelt hoe ze opgroeide in een klein dorpje zonder school. Tussen 
haar achtste en twaalfde ging ze naar de Koranschool. Daarna moest ze heel wat 
kilometers verder gaan naar de dichtstbijzijnde school. Die weg naar die school 
was te gevaarlijk en daarom stopte haar schoolloopbaan abrupt. Ze kwam dus als 
volwassene naar Vlaanderen met nauwelijks schoolervaring. Dat heeft zich lange 
tijd laten voelen, zo zegt ze.

Wie vóór de millenniumwisseling als kind naar Vlaanderen kwam, merkte meteen 
hoe naar school gaan hier anders is dan in hun land van herkomst. Voor veel vrouwen 
met een migratieachtergrond kende hun schoolloopbaan hier een moeilijke start. 
Ze kwamen als kind in een vreemde en complexe schoolwereld terecht, een wereld 
die zich bovendien vaak nog vijandig naar hen gedroeg. De 51-jarige Yasmin van 
Turkse afkomst herinnert zich hoe ze als kind op school probeerde te verdwijnen in 
de massa. Ze vertelt hoe ze telkens aan de schoolpoort haar culturele gewoontes 
achterliet en probeerde haar culturele identiteit te wissen. Ze verwoordt het als 
“camouflage”, een manier om niet op te vallen en daardoor minder aangesproken te 
worden. Ook Fatma, eveneens van Turkse afkomst, heeft een gelijkaardige ervaring 
en zegt hoe ze hier pas op school merkte dat ze een migratieachtergrond had en 
niet gezien werd als gewoon één van de kinderen. 

Uit onderzoek weten we dat schoolresultaten, behaalde niveaus of schooluitval 
ongelijk verdeeld zijn over leerlingen van verschillende etnische groepen. 
Uit onderzoek blijkt dat dit enerzijds te maken heeft met de gemiddeld lagere 
socio-economische status van migranten, maar ook met racisme, stereotypen, 
segregatie, lage verwachtingen …5 Veel van die zaken kunnen een grote impact 
hebben. Salama, een vrouw van Marokkaans-Egyptische afkomst getuigt: “Omdat 
ik ook in Nederland heb gewoond of nog vaak daar ben, valt het me op dat veel 
jongeren hier zich niet verzetten tegen vooroordelen. Bepaalde drempels zijn hier 
genormaliseerd. Mensen staan er niet meer versteld van. Als ik dat in Nederland 
vertel tegen mijn vrienden, vinden zij het soms heel vreemd wat hier nog gebeurt.”

Al zijn er ook positieve signalen. Zo merkt Yasmin ook op hoe het schoolleven voor 
haar kinderen vandaag al helemaal anders is. Racisme en discriminatie bestaan 
(helaas) nog steeds binnen de schoolmuren, maar de aandacht voor de diverse 
achtergrond van leerlingen neemt toe in de school van haar kinderen. De school is 
oplettend voor stigmatisering en pestgedrag. Veel culturele eetgewoontes, kledij, 
feesten, … hebben een plek op school.  
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Verder studeren als volwassene: 
het ontwijken van vele drempels

Internationaal gezien scoort Vlaanderen niet goed op het vlak van levenslang 
leren. In vergelijking met veel Europese landen is de bereidheid om op volwassen 
leeftijd verder te studeren hier laag. Ook vrouwen met een migratieachtergrond 
ervaren hier vaak institutionele en organisatorische drempels om een opleiding 
te volgen. Zo geven ze aan dat ze in het ruime aanbod niet gemakkelijk de juiste 
opleiding kunnen kiezen en dat ze die nauwelijks gecombineerd krijgen met andere 
prioriteiten. Zeker moeders geven de zorg voor het gezin vaak voorrang.

Mila, een Oost-Europese vrouw van midden veertig, getuigt over haar opleiding hier. 
Ze geeft aan dat het zwaar was om als alleenstaande moeder haar studeerwerk 
en stage te koppelen aan de opvoeding van jonge kinderen. Ze vertelt hoe ze vaak 
naar het stadspark ging om daar dan, terwijl de kinderen speelden, nog wat te 
studeren. Terwijl ze studeerde en stage volgde, nam ze ook nog Nederlandse les 
en ging ze ’s avonds werken. Een ritme dat enkel vol te houden was met de hulp 
van anderen.

Naast de institutionele en organisatorische drempels komen in gesprekken bij veel 
vrouwen ook culturele en psychologische drempels ter sprake. Zo wordt door 
enkelen aangegeven dat studeren – zeker als vrouw – in hun land van herkomst 
als minder prioritair wordt ervaren. In sommige gevallen wordt een studie 
niet toegejuicht, soms zelfs uitgesloten. Eén vrouw geeft te kennen dat binnen 
Afghaanse gezinnen veel mannen liever niet hebben dat hun vrouw een opleiding 
volgt. Dergelijk gezinsinterne weerstand heeft te maken met culturele normering 
en status, met traditie en de vrees voor sociale verandering, maar is vaak ook 
gelinkt aan de kostprijs van een opleiding en zorgen over wie moet instaan voor 
de kinderen.

Samengevat: voor vrouwen met een migratieachtergrond is het volgen van een opleiding op volwassen leeftijd 
vaak nog een grotere uitdaging dan voor vrouwen zonder migratieachtergrond. Er spelen vele drempels:

• Institutionele drempels: gebrek aan informatie over het studieaanbod, moeilijke bereikbaarheid van 
dat aanbod, …

• Organisatorische drempels: gebrek aan kinderopvang, moeilijke combinatie met werk, beperkte 
mobiliteit, …

• Psychologische drempels: faalangst door slechte eerdere schoolervaringen, een 
minderwaardigheidsgevoel door structureel racisme of hardnekkige stereotypen, …

• Culturele drempels: studeren heeft een lage prioriteit, weinig rolmodellen in de directe omgeving,  …

• Financiële drempels
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Kinderen op school: tussen stabiliteit en verandering

Zonder uitzondering vinden moeders met een migratieachtergrond het onderwijs van hun kinderen zeer 
belangrijk. Ook al hebben ze zelf een korte of moeilijke schoolloopbaan gehad, toch vinden ze het belangrijk 
dat hun kinderen “het goed doen op school”. Waarom ze dat vinden is te vatten in vier argumenten:

1 Het familie-argument: onderwijs is belangrijk in onze familie

• Wie opgroeide in een familie die belang hechtte aan goede schoolloopbaan, is 
geneigd dat zelf als ouder ook belangrijk te vinden voor de eigen kinderen. 

2 Het toekomst-argument: voor hun eigen toekomst moeten kinderen alle 
leerkansen krijgen

• Vaak willen moeders met een migratieachtergrond uitdrukkelijk dat hun kinderen 
meer kansen krijgen (en nemen) dan dat zij zelf als kind hebben gehad. Ze 
willen voor hun nakomelingen een goede plek in de samenleving garanderen. 
Dit argument wordt in onderzoek ook wel eens de “zorg voor de toekomst” 
genoemd. We interviewden Chaima, een 64-jarige moeder afkomstig uit Somalië 
en zij zei hierover rechtuit: “ik wil dat mijn kinderen niet worden zoals ik maar dat 
ze weten dat er meer is in het leven.”

• Hiermee verwant is dat veel moeders willen garanderen dat hun  dochters later 
financieel zelfredzaam worden, zodat ze niet afhankelijk zijn van anderen.

3 Het cultureel argument: school en certificering zijn belangrijk in de westerse 
samenleving 

• Vrouwen én mannen met een migratieachtergrond ervaren dat in België, vaak nog 
meer dan in hun land van herkomst, een succesvol afgeronde schoolloopbaan 
kansen biedt op de arbeidsmarkt. Onderzoekers spreken zelfs soms van een 
‘diplomademocratie’6. Daarom zijn ouders met migratieroots vandaag in vele 
gevallen meer betrokken bij de studieloopbaan van hun kinderen dan één of 
meerdere generaties terug. Ze beseffen dat net via het onderwijs kinderen de 
kans krijgen aansluiting te maken bij de samenleving.

4 Het status-argument: een sterke opleiding geeft standing en zelfbeschikking  

• De 38-jarige Shahad die van Aziatische afkomst is, vertelt hoe haar familie 
geen interesse had in haar diploma-uitreiking maar haar vader uiteindelijk toch 
meeging. Op die ceremonie kreeg Shahad een prijs en haar fiere vader kreeg 
vanuit verschillende hoeken complimenten over haar studieresultaten. Hij was 
hierdoor erg gecharmeerd en meteen ook meer betrokken bij haar verdere 
studieloopbaan. Het is een anekdote dit aangeeft hoe studieresultaten kunnen 
afstralen op het gezin en zo een motivator zijn voor verdere studies. 
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De school is meer dan een school, 
het is een sociaal kruispunt

De school is als organisatie niet alleen belangrijk voor de kinderen, ze is ook een 
verbindingsplek voor ouders. Wanneer ze hun kinderen naar school brengen, slaan 
moeders met een migratieachtergrond vaak een praatje met andere ouders. Jamila, 
een alleenstaande moeder van Maghrebijnse afkomst, heeft aan de schoolpoort nieuwe 
vriendinnen gemaakt. Ook andere moeders schatten de “kleine contacten” op school 
hoog in, omdat ze gebaseerd zijn op de vertrouwde band van iets gemeenschappelijk 
en waardevol: hun kinderen. In die optiek noemt de Griekse Daphne haar kinderen 
een belangrijke hefboom voor haar eigen integratie. Ze omschrijft de school als een 
kruispunt waar mensen samenkomen en connecties maken. De Turkse Fatma vat de 
natuurlijke band met de school als volgt samen: “Als het een onderdeel is van het 
leven van mijn kind, dan is het ook een onderdeel van mij.” 

Het belang van een connecterende schoolcultuur

De school kan die connecties tussen ouders met verschillende achtergronden 
aanzwengelen. Uit de interviews met moeders met een migratieachtergrond 
maken we op dat vier elementen daarin cruciaal zijn.

1 Het schoolgebouw en het schoolteam zijn toegankelijk. Een school die een 
rustige plek voorziet waar ouders kunnen uitwisselen, stimuleert de cohesie 
tussen ouders. Ook een zichtbaar en aanspreekbaar team is belangrijk. 
Onderzoek toont aan dat moeders met een migratieachtergrond vaker met 
de leerkracht van hun kinderen praten dan mannen met eenzelfde etnische 
achtergrond of moeders van Belgische herkomst. Door de courante digitale 
informatiekanalen is een losse babbel met leerkrachten, ook buiten de school, 
echter zeldzamer geworden. Sommige moeders betreuren dat. 

2 Het schoolteam is empathisch en geeft vertrouwen. Rekening houden met 
de complexe en soms ronduit moeilijk thuissituatie van sommige leerlingen 
die recent in België zijn komen wonen, is het engagement van leerkrachten 
een belangrijk ingrediënt van een inclusieve schoolcultuur7. De leerkrachten 
moeten blijk geven van empathie, durf en inzicht in de particuliere context 
van de kinderen. Vanuit dat kader kunnen ze werken aan de maximale 
ontplooiingskansen van kinderen, desnoods tegen de verwachtingen van 
anderen in.

Romana, een twintiger van Roma-origine, zegt over haar eigen jeugd: 
“Leerkrachten waren heel belangrijk die eerste periode. Ik heb van mijn ouders 
nooit de kans gekregen om naar school te gaan omdat mijn moeder nooit thuis 
was waardoor ik voor het huishouden moest zorgen. Soms kwam een leerkracht 
mij thuis ophalen om mij naar school te brengen omdat ik anders niet naar 
school was gegaan.” De verhalen van andere moeders zijn allemaal anders 
maar tegelijkertijd erg vergelijkbaar. Telkens was er een leerkracht of directeur 
die bijsprong met huiswerkondersteuning, rekening hield met de ziekte van een 
ouder, de leerling extra stimuleerde tot culturele participatie, enzovoort. “De 
leraren maken het verschil,” zo besluit Rachida.



43

3 De school representeert mensen met een migratieachtergrond. Het is belangrijk 
dat zowel ouders als de schoolgaande kinderen hun eigen culturele achtergrond 
herkennen in de school. Dat kan via leerkrachten die zelf een migratieachtergrond 
hebben, maar ook door bijvoorbeeld een schoollied te maken met de moedertalen 
van alle leerlingen. Kleine gebaren met een groot psychologisch effect.

4 De school heeft een helder taalbeleid. Het taalbeleid van een school is van vitaal 
belang voor de relatie met kinderen én ouders met een migratieachtergrond. In 
haar taalbeleid kan de school goodwill tonen voor ouders die het Nederlands 
(nog) niet beheersen. Infosessies geven in andere talen, het aanbieden van 
getolkte oudergesprekken, het helder communiceren met klare taal en iconen, 
het geven van extra taallessen aan kinderen/ouders met een migratieachtergrond. 
Tegelijkertijd is het ook aan de school om zeker de kinderen een voldoende 
“push” te geven om Nederlands te leren. 

Yasmin, die als jonge Turkse naar een Vlaamse school ging spreekt over het 
belang van “ingesloten te worden door de Nederlandse taal.” Op haar school 
waren er weinig andere Turkse kinderen en ze geeft aan dat haar Nederlands 
net daardoor snel beter is geworden.

SUGGESTIES

Hierboven zijn al heel wat suggesties verwerkt. Daarnaast gelden algemene aanbevelingen m.b.t. inclusief 
onderwijs8 ook in het kader van deze publicatie. Specifiek voor meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond 
willen we nog volgende suggesties meegeven: 

• Wees als school, leerkracht of CLB bewust en alert van culturele en psychologische drempels m.b.t. onderwijs.  
Dit betekent signalen opvangen als meisjes (maar ook jongens) mogelijk afgeremd worden of weinig 
gestimuleerd worden om onderwijs te volgen. Ook hier benadrukken we het belang van sensibilisering, 
opleiding en handelingskaders. Het belang hiervan kan niet onderschat worden, voor een aantal vrouwen was 
de leerkracht de sleutelfiguur (hoopgever) die hen steunde bij het bereiken van hun doelstellingen. 

• Ook binnen de school en het onderwijs kan er aandacht zijn voor rechten en beschikbare dienstverlening. Dit 
kan zowel in het leerplichtonderwijs als in het volwassenenonderwijs.  Ook het recht om tegen beslissingen 
en adviezen van de school in te gaan, moet worden benadrukt. 

• Tot slot: de school is een sociaal kruispunt bij uitstek, waarin op een erg laagdrempelige manier contacten 
kunnen worden gelegd tussen de ouders. Het kán in dit opzicht een plaats zijn waar minder evidente, 
gemeenschapsoverstijgende netwerken worden uitgebouwd (bridging). Deze netwerken kunnen leiden tot 
introductie in weer andere netwerken en tot opwaartse mobiliteit. Netwerken kunnen spontaan ontstaan, maar 
ook gestimuleerd worden door de school of het lokaal bestuur, dit kan bijvoorbeeld door buddywerkingen bij 
anderstalige nieuwkomers.
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THEMA: WERK EN VRIJWILLIGERSWERK8

“De ultraorthodoxe vrouwen werken wel, maar binnen hun 
eigen gemeenschap. Zij zijn goed georganiseerd onderling.  

[…] Bij de jongeren is een beweging ontstaan van alle 
mogelijke beroepen uit te oefenen. De meisjes gaan meer 

naar zorg en onderwijs en winkels.”

“Ik moet al opnieuw gaan studeren om dezelfde job te kunnen 
doen. Die moeite wil ik niet meer doen, omdat ik eerst de taal 
heel goed -zo goed als perfect- moet kennen, om nadien terug 

5 jaar te studeren in rechten. Dan is de enige mogelijkheid 
jobs waar ik geen diploma voor nodig heb.”

“Het waren vooral andere vrouwen die afkeurden dat ik 
voor mezelf koos. “Gij bent niet anders, iedereen heeft 

dit moeten doen, dit past niet in onze cultuur”. […] Hier 
zijn ze daarover veel strikter dan in Marokko zelf, want 

vrouwen werken daar wel. Dat is de culturele interpretatie 
die er aan gegeven wordt. Ik heb vaak mee gestruggeld. 

[…] Ik had wel schrik voor de reactie van mijn familie als 
ik ging werken. Maar de reacties waren veel positiever dan 

verwacht. Plots spraken mensen mijn vader aan op “he jouw 
dochter werkt daar, wat goed”. Waardoor mijn vader toch 

ook wat keerde, zonder dat ooit uit te spreken naar me toe.  
Dus dat was fijn. “

“Tot nu toe heb ik nooit gestudeerd of professioneel 
gewerkt. Maar ik ben super actief als vrijwilliger. Ik begon 

eens ik terug thuis was, mensen in mijn buurt op te merken 
die geen goede relatie hadden met hun man bijvoorbeeld 
en dan zocht ik samen met hen op hoe ze eruit moesten 

geraken. Na een tijdje kenden de mensen je dan en kwamen 
ze zo bij jou terecht. […] Maar dus in principe altijd gratis 

gewerkt. Ik wil nu in september gaan studeren. Ik wou 
dit eigenlijk al de laatste zeven jaar doen, maar iedereen 

ontmoedigde mij: je bent te oud... Het is mijn zoon dat zei: 
doe eens wat je zelf wil. Dus ziezo. Ik wil maatschappelijk 

werk gaan studeren om eens betaald te worden voor het 
werk dat ik tot nu toe vrijwillig deed voor iedereen.”

“Een hoofddoek dragen is een belemmering op veel vlakken. 
Bij solliciteren is het moeilijker. ‘Ben je bereid om je 
hoofddoek af te doen?’ vragen ze bij de interim. En het is 
veel moeilijker om een job te vinden en ze beoordelen het al 
vanaf dat begin.”

“Ik krijg nog wel vaak commentaar als ik zeg dat het zwaar 
is of als ik moe ben, want dan zeggen zij dat ik maar niet 
moest gaan werken. Dat het mijn eigen keuze is geweest 
en dus mijn eigen schuld als ik moe ben. Mijn man staat 
wel achter mijn beslissing, maar bepaalde dingen blijven 
wel vastgelegd als taak van de vrouw binnen de Roma 
gemeenschap, zoals zorg voor de kinderen en bepaalde 
taken in het huishouden.”

“Voor mij was het heel makkelijk om een baan te vinden. 10 
u ’s avonds aangekomen in België, volgende dag begonnen 
met mijn baan. Baan was niet officieel maar ook een 
officiële baan was makkelijk te vinden. Vrouw waar ik 
onofficieel voor heb gewerkt, heeft me daarna geholpen een 
officiële baan te vinden. Dat is ook stukje geluk hebben.”

“Mond-aan-mond, via-via reclame, informele netwerken zijn 
erg belangrijk bij het vinden van een baan. Systemen in 
Vlaanderen zijn op zich goed maar weinig nuance. […] ‘Wilt 
u gaan koken, wilt u gaan poetsen?’ zijn stereotyperingen, 
bepaalde ideeën of vooroordelen van wat migrantenvrouwen 
kunnen.”

“Werk neemt veel problemen weg, als iemand tewerkgesteld 
is wordt die opgenomen in de samenleving en kan die veel 
bewerkstelligen. Het is belangrijk om te werken, contact 
met mensen, bijdrage aan de samenleving, u nuttig voelen.”
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Van werkplek naar netwerk

Arbeidsmarktintegratie wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor het succes van migranten in een 
gastland en als een cruciale stap in termen van maatschappelijke integratie. Wie een job heeft legt vaak sociale 
contacten, moet met collega’s of klanten overleggen en afspraken maken, gaat verwachtingen uiten en aan 
verwachtingen van anderen voldoen. Net omdat veel werkplekken toegang geven tot een waardevol netwerk 
(bv. voor het vinden van een woning), vinden verschillende vrouwen met een migratieachtergrond die we 
interviewden het belangrijk om te gaan werken. Nagenoeg alle werkende vrouwen die we spraken voor deze 
studie, geven aan dat ze nieuwe kennissen en vrienden maakten via het werk.

We spraken met Karima, een moeder van Maghrebijnse afkomst. Ze vertelt hoe ze verschillende vriendengroepen 
heeft, uit haar jeugd, Turkse en Marokkaanse vrienden, en ook vrienden die ze via haar werkt kent. Het zijn 
voor haar aparte groepen die zich af en toe wel eens mengen, bijvoorbeeld tijdens een feestje. 

Salma, die evenzeer van Maghrebijnse origine is, noemt de vriendinnen die ze op het werk leerde kennen haar 
“werkvloervriendinnen”. Het is een hechte groep die al meer dan tien jaar regelmatig samenkomt. Het zijn voor 
Salma telkens leuke avonden waar ze erg naar uitkijkt.

De werkplek is niet alleen een plek voor ontmoeting en netwerkvorming, het is eveneens een aanleiding om 
afstand te nemen van andere levenssferen. Zo kunnen vrouwen met een migratieachtergrond via hun job 
loskomen van hun opvoeding en inner circle.

De 42-jarige Karima blikt terug op haar eigen schoolcarrière in België en benadrukt hoe voor haar het studeren 
en werken in een andere stad dan waar haar familie woonde een echte “life saver” werd. Het was haar 
manier om buiten het verwachtingspatroon van “school-trouwen-kinderen” te stappen, een patroon dat zij in 
haar familie als dwingend ervoer.
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De smalle toegang tot de arbeidsmarkt

In België waren in 2019 slechts 49% van de vrouwen die geboren zijn buiten de 
EU tewerkgesteld. In vergelijking met de 81% van de vrouwen die geboren zijn in 
België is dit erg weinig9. Voor Vlaanderen is werkzaamheidsgraad van vrouwen met 
een migratieachtergrond vergelijkbaar en bovendien sinds in het coronajaar 2020 
dalend, ook voor midden- en hooggeschoolden10. De toegang tot de arbeidsmarkt 
is voor vrouwen met migratieroots duidelijk niet evident. De vrouwen die we 
bevraagd hebben, geven hiervoor een aantal redenen: 

• Traditionele arbeidsmarktsectoren. Traditioneel werden veel vrouwen toegeleid 
naar heel specifieke beroepen met vooral een zorgend karakter11. Dat is zo in 
België maar ook elders. Zeker voor vrouwen met een migratieachtergrond leeft 
dat cultureel patroon tot op vandaag. Het zorgt ervoor dat maar een fractie van 
de mogelijke jobs in het vizier komt.

• De job als norm. Het hebben van een vaste baan is de norm waaraan alle 
volwassenen worden afgetoetst. Zo is het vandaag in België, maar zo is het niet 
overal. Aminah, een 28-jarige uit Somalië, verwondert zich hierover en benadrukt 
dat in haar moederland vrouwen vooral worden geacht in huis te werken. Veel 
regels hier vertrekken vanuit de vanzelfsprekendheid dat iedere volwassene op 
een economische manier aan de samenleving deelneemt – of dat zou moeten. De 
op werk gerichte cultuur wordt als typisch westers ervaren.

• Alles begint bij het individu. Een ander cultureel patroon dat uit de interviews 
met vrouwen met migratieroots naar voor komt, is de grote verantwoordelijkheid 
die hier aan het individu wordt gegeven. Individuele volwassen vrouwen moeten 
de taal leren, ze moeten werk zoeken, ze moeten nieuwe vaardigheden opdoen, 
ze moeten participeren, en ga zo maar door. Sommige vrouwen omarmen 
meteen die aan het individu toegeschreven verantwoordelijkheden. Sommigen 
zien het als een opportuniteit om te ‘mogen’. Bij vrouwen die meer gewoon zijn 
om te denken en te handelen vanuit een gezin of directe gemeenschap gaat dit 
soms moeilijker12. Bovendien, ondanks de nadruk op het individu ervaren veel 
vrouwen de systemen en maatregelen voor arbeidsmarktdeelname als koel en 
onpersoonlijk. Dit wordt ook in onderzoek en door sectororganisaties bevestigd13. 

• Gebrek aan mentale ruimte. Zeker voor wie recent in België kwam wonen is het 
zoeken van een job van maar één taak op een lange to-do-lijst. De combinatie 
van verwachtingen en ook problematieken waar een nieuwkomer tegenaan loopt 
zijn vaak een rem in de jobhunt. De Oost-Europese Elira spreekt in het interview 
dat we met haar deden openlijk over haar moeilijke eerste periode in België. Ze 
had geen geld en leefde jaren zonder papieren. Ze verbleef een tijdje bij haar 
schoonzus maar moest gauw zelf op zoek naar een eigen appartement, in een 
stad die ze nauwelijks kende met een taal die ze amper sprak. Ze trok zich uit de 
slag met wat Engels en een beetje Italiaans, maar ze voelde zich op vele manieren 
toch erg beperkt. Het vinden van een job was niet haar eerste en lang niet enige 
zorg. 

• Gebrek aan relevante ervaring. Veel vrouwen die we spraken geven aan dat bij 
hun immigratie in België hun gebrek aan relevante werkervaring ervoor zorgde 
dat ze niet meteen een geschikte job vonden. Ook de diploma’s en competenties 
worden niet altijd gevaloriseerd. Door dat ervaringstekort krijgen vrouwen met 
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een migratieachtergrond ook stereotiepe jobs aangeboden. De 50-jarige Jamila 
getuigt dat ze van de VDAB al snel de suggestie kreeg om poetswerk te gaan 
doen, hoewel ze daar zelf geen interesse in of voeling mee had. Maar zonder goed 
gevuld cv was het voor haar lastig om een andere baan te vinden. Uiteindelijk 
begon ze, ook op aangeven van VDAB, met een stage in een andere sector.

• Andere poortwachters. Als we stellen dat vrouwen met een migratieachtergrond 
zich vaak in de arbeidsmarkt moeten wringen, heeft dat ook te maken met culturele 
en religieuze drempels in onze samenleving en andere uitsluitingsmechanismen. 
In de gesprekken hoorden we verhalen over jobs die geweigerd werden omwille 
van een hoofddoek, discriminatie tijdens sollicitatieprocedures, enzovoort.

• Vrijwilligerswerk als vorm van werk. Heel wat vrouwen die we spraken doen of deden 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Ze zijn dus maatschappelijk actief zonder formeel 
aan de arbeidsmarkt te participeren, en bouwen dus ook geen sociale rechten op.

Wie dit rijtje leest, is vast niet verrast dat veel vrouwen met een migratieachtergrond 
een loopbaan hebben met veel uitdagingen en ze vaak vastzitten aan slecht betaalde 
jobs, korte (interim)contracten en onregelmatige werkuren. Dit zet ook een rem 
op de integrerende werking van arbeidsmarktparticipatie zoals hierboven werd 
omschreven. Zo zijn de sociale contacten in dit type jobs immers vaak beperkt en 
beperkt tot bepaalde etnische groepen. In dit opzicht is niet enkel het hebben van 
een job, maar ook de kwaliteit en de integrerende functie van de job van belang. 

Vaak tegen de stroom in

Van de vrouwen die we interviewden was drie op vier actief op de arbeidsmarkt. Er zijn natuurlijk veel factoren die 
de arbeidsmarktparticipatie kunnen verklaren. Wat hielp de vrouwen met migratieroots die wij hebben bevraagd? 

• Een stevig sociaal netwerk kan helpen als opstap naar werk. De Turkse Yasmin legde contacten met bestuursleden 
van organisaties. De Oost-Europese Elira vond een job via de kerk. Elena, die centraal-Amerikaanse roots heeft, 
deed eerst vrijwilligerswerk en kon zo in een betaalde baan rollen. Allen geven ze aan dat een sociaal netwerk 
veel “geeft” als je er ook veel in “investeert”. Het is dus een wederkerig proces: wie engagement toont voor 
een ander, kan vroeg of laat ook de hulp van die ander gebruiken, bijvoorbeeld in de zoektocht naar werk.

• In lijn daarmee spelen ook zgn. sociale ‘brokers’  (mentoren, buddy’s, sleutelfiguren) een belangrijke rol. Zij 
fungeren als hoopgevers.  Het gaat om mensen die niet vanuit een formele dienstverlenende functie maar 
eerder als vriend hulp en steun bieden aan personen met een migratieachtergrond. Ze helpen om dingen uit 
te zoeken, papieren in te vullen, een cv op te stellen, nieuwe plekken in de stad te verkennen, contacten te 
leggen, formele aanvragen te doen.

Greet, zo heet de mentor van de Somalische Aminah. Samen doen ze veel: een job voor Aminah zoeken, 
opleidingsmogelijkheden uitpluizen, rondkijken voor vrijwilligerswerk, Nederlands oefenen, boeken lezen, 
e-mails schrijven. “Greet helpt mij eigenlijk bij bijna alles,” zo vat Aminah het samen. Het is een ervaring die 
voor haar helemaal anders is dan de steun die ze eerder kreeg van een OCMW-medewerker. Die hulp was veel 
formeler en ook meer afgemeten. Aminah moest telkens een afspraak maken en soms ook erg lang wachten. 
Professionaliteit stond soms spontaniteit in de weg.

• Veel vrouwen vonden een werkplek dichtbij de plekken waar ze al vaak kwamen: het buurthuis, het 
vrouwencentrum, de stedelijke administratie, het OCMW, de kinderopvang, … Die plekken voelen vertrouwd 
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en weerspiegelen ook de diversiteit die vrouwen met migratieroots vaak in een werkplek zoeken. Deze plekken 
zijn op die manier een mooie opstap naar de arbeidsmarkt, maar meteen ook deels een verklaring voor het 
gebrek aan diversiteit in de jobs die vrouwen met een migratieachtergrond opnemen.

Vrijwilligerswerk: een bijzonder soort werk

Vrijwilligerswerk is bijzonder werk. Het is niet betaald maar versterkt wel de sociale en maatschappelijke 
participatie van de vrijwilliger. Dat beseffen ook alle vrouwen met migratieroots waarmee we in gesprek traden. 
Velen van hen doen al vrijwilligerswerk en zij die het niet doen willen er in de toekomst graag mee beginnen. 

Vrijwilligerswerk is overigens zeker geen puur Belgisch of westers fenomeen. Veel vrouwen zetten zich al in hun 
land van herkomst belangeloos in voor anderen.

Wat prikkelt vrijwilligerswerk?

• Net als bij andere vormen van participatie geeft “zien doen” vaak het meest inspiratie. Zo zette de vader van 
Karima zich sterk in voor zijn buurt. Hij organiseerde thema-avonden, uitstappen, educatieve activiteiten. 
Karima trad al snel in zijn voetsporen en is tot op vandaag een zeer actieve vrijwilligster.

• Een andere trigger voor vrijwilligerswerk is simpelweg gevraagd worden als vrijwilliger. Het is een simpele 
filosofie die voor veel vrouwen met een migratieachtergrond duidelijk werkt: gewoon mensen aanspreken 
om mee te helpen en daarbij vragen wat ze graag doen. Op die manier komen meteen de sterktes van de 
vrijwilligers naar voor. Later kan dat gekoppeld worden aan het leren van nieuwe vaardigheden - maar dat 
is echt voor later. Een van de vrouwen in ons onderzoek was stellig: “Er wordt vandaag nog te veel gewerkt 
vanuit tekorten, niet vanuit sterktes”. 

• Vrijwilligerswerk en betaald werk staan niet tegenover elkaar. Onderzoek toont aan dat net de werkende 
bevolking het meest geneigd is om vrijwilligerswerk te doen. En omgekeerd: vrijwilligerswerk kan ervaringen 
en vaardigheden bieden die renderen op de arbeidsmarkt. Belangrijk is wel dat vrouwen zich bewust zijn van 
het feit dat ze via vrijwilligerswerk wel zeer relevante ervaring opdoen en netwerken uitbouwen, maar geen 
sociale rechten opbouwen.

Wat hindert vrijwilligerswerk?

• Op de vraag wat vrouwen met een migratieachtergrond ervan weerhoudt om vrijwilligerswerk te doen, klinkt 
het antwoord in alle gesprekken altijd hetzelfde: tijd, tijd, tijd. Ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond 
geven alle vrouwen aan vandaag prioriteit te moeten geven aan andere zaken, zoals de job of het gezin. 

De dubbele return van vrijwilligerswerk

• De Oost-Europese Hristina wil graag vrijwilligerswerk blijven doen. Ze ziet hierin dubbele winst. Er is de 
meerwaarde voor zichzelf én voor de maatschappij. Voor haarzelf is het een kans om sociale contacten te 
leggen, ook met Belgen. Daar haalt ze energie uit. Tegelijk is het een manier om zich in te zetten voor andere 
mensen, bijvoorbeeld door te helpen met schrijven en vertalen. Ze ervaart het ook als een manier om haar 
maatschappelijke positie te keren: in plaats van iemand van buitenlandse herkomst die hulp moet krijgen 
wordt ze iemand die steun kan geven. 
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SUGGESTIES

De activering van migranten en sinds kort ook van vrouwen met een migratie-
achtergrond krijgt vanuit het beleid steeds meer aandacht. Recent werden een 
aantal aanbevelingen door de participatieorganisatie LEVL geformuleerd om de 
participatie voor vrouwen met een migratieachtergrond te bevorderen14. Deze 
bevatten onder meer betaalbare kinderopvang op maat, inzetten op eerder ver-
worven competenties (EVC) en antidiscriminatiebeleid.

Vanuit de gesprekken met de vrouwen willen we hier nog vier suggesties 
toevoegen: 

•  Heb oog voor het belang van sociale en professionele netwerken. Deze 
netwerken kunnen versterkt worden via bijvoorbeeld een systeem van 
mentoren of buddy’s. Dit kan dan zowel gaan om mentoren die in een bepaalde 
beroepsgroep zitten en vrouwen met een migratieachtergrond introduceren in 
hun netwerk als om vrouwen met migratieroots zelf met een gevestigde positie 
die interessante “tips & tricks” kunnen delen. Voordeel van deze methodiek 
is dat ze vaak laagdrempelig is, persoonlijk en aanvullend op het werk van 
arbeidsbemiddelaars. 

• Het belang van vindplaatsgericht werken. Vindplaatsgericht werken betekent 
naar de vrouwen zelf toegaan. Knelpunt is dat deze strategie op dit moment 
voornamelijk op jongeren en mannen is gericht en men bij de klassieke outreach 
personen zoekt op pleinen en theehuizen. Onderzoek of best practices m.b.t. 
vindplaatsgericht werken voor vrouwen is er weinig. Investeer dus in het 
onderzoek en het delen van ervaringen in het outreachend werken voor vrouwen 
met een migratieachtergrond, en leg daar de link naar opleiding, arbeidsmarkt, 
zelfontplooiing, …. 

• Vrijwilligerswerk is ook werk. Bouw het beleid niet alleen op de stelling dat 
vast betaald werk de enige optie is. Ook vrijwilligerswerk is maatschappelijk 
en persoonlijk waardevol en stimuleert maatschappelijke participatie. Het kan 
bovendien een opstap zijn naar betaald werk waar interesses en capaciteiten 
kunnen ontdekt en verkend worden.  Vrijwilligerswerk maakt deel uit van de 
vierde pijler inburgering. Door een laagdrempelig aanbod te creëren dat aansluit 
bij de noden en interesses van VMMA kan mogelijk een moeilijker te bereiken 
groep toch bereikt worden. 

• Als lokaal bestuur heb je een voorbeeldfunctie. Biedt dus zelf zeker ook vrijwil-
ligerswerk aan, rekruteer mentoren onder je personeelsleden en zorg voor een 
inclusief wervingsbeleid.
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THEMA: VRIJE TIJD9

“Het vertrouwen, zichzelf kunnen zijn, zijn essentiële 
elementen om deel te nemen aan het verenigingsleven. 
Vrouwen hebben de capaciteiten maar ze willen dingen 

doen binnen een gekende context anders ontstaan er 
te veel conflicten, moeilijke situaties… Bijvoorbeeld: 

Marokkaanse vrouwen willen praten over het opvoeden 
van hun kinderen maar het is belangrijk om dit te doen 

binnen hun vertrouwde omgeving, samen met andere 
vrouwen van dezelfde gemeenschap anders vrezen 

ze dat ze beoordeeld gaan worden omdat andere 
opvoedingsmodellen zo verschillend zijn.  En het doel 

is niet om hen te confronteren met hun tekortkomingen 
-gezien door een ander bril.”

“Als de stempel “migrant” je blijft achtervolgen en niet 
mens of moeder zijn of andere facetten van je identiteit, 

dan kan jij niet jezelf zijn. Hoe meer ruimte jij krijgt of 
ervaart, hoe meer je jezelf kan zijn. Stereotypering is 

een groot obstakel om deel te nemen aan het aanbod.”

“Yoga werkte supergoed, wat we zelf verbazend vonden. 
Was voor sommigen heel nieuw, maar sprak heel veel 

vrouwen aan over culturele heen, niet talige van de 
activiteit kan hierin een rol hebben gespeeld.”

“In sommige organisaties denkt men nog steeds: ‘we 
moeten cultuur kennen om hen te bereiken’. Je moet met 

de persoon omgaan niet met de cultuur!”

“Zo zouden er meer plekken moeten zijn waar allerlei 
groepen mensen gemixt zijn en waar er talent wordt 

gezien. Bijvoorbeeld muziek bij jonge mensen.”

“Ik mis een plek om alleen met vrouwen samen te komen, 
zonder kinderen. Een plek waar wij als vrouwen kunnen 
praten, waar we ervaringen kunnen delen, waar we kunnen 
uitwisselen. Een uitlaatklep voor de mama’s om over 
gelijkaardige zaken te kunnen praten. Vrouwen cijferen zich 
gemakkelijk weg voor hun kinderen en man - dus voor het 
huishouden. Het is daarom belangrijk om een plek te hebben 
waar vrouwen kunnen samenkomen op een ongedwongen 
manier met vrouwen die je begrijpen. Het belangrijk om een 
evenwicht te hebben tussen je gezin en jezelf. Je kan dan 
naar die plaats gaan om je batterijen opnieuw op te laden 
om nadien terug naar je gezin te gaan om alles te kunnen 
geven. Alleenstaande moeders hebben hier nog meer nood 
aan, om een verwenmoment voor zichzelf te hebben.”

“Wij zijn deze voormiddag gaan boksen. Dit was thaiboksen, 
specifiek voor vrouwen en mensen in kansarmoede omdat de 
kostprijs zeer laag was. Het is noodzakelijk dat zo’n zaken 
bestaan en dat er dingen georganiseerd worden voor mensen 
met een laag inkomen om eens even uit het gezinsleven te 
stappen en jezelf terug op te laden. Deze activiteiten kunnen 
alles zijn, zolang het maar enkel voor vrouwen is, dansen, 
praten, …”

“Mijn uitdaging in België is de cultuur van de Vlamingen. 
Als we klaar zijn met vergaderingen dan gaan ze op café 
en drinken bier. Ik drink niet en ben gelovig. Ik drink dan 
thee of ik ga naar huis als het in de avond is. Ik switch 
voortdurend; […] “We gaan op café om te connecten”, 
zeggen ze en als je nooit meekomt … Maar ik ga liever op 
restaurant of ik nodig je uit. In begin vond ik het moeilijk 
want ik wou erbij horen.”
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De relativiteit van de ‘vrije tijd’

De keuze voor een vrijetijdsactiviteit is vaak niet 
echt een keuze. Wat mensen in hun vrije tijd doen is 
wat ze in hun jeugd anderen hebben zien doen, wat 
ze zich kunnen veroorloven, wat zich toevallig in de 
buurt bevindt. Vrije tijd is dus nooit helemaal vrij maar 
wordt sterk beïnvloed door de directe omgeving. 
Ook bij vrouwen met een migratieachtergrond zien 
we dat. Ze kiezen vaak voor vrijetijdsactiviteiten die 
aansluiten bij wat speelt in hun privésfeer. Omdat 
de familie en de etnisch-culturele gemeenschap 
belangrijke referenties zijn in die sfeer, worden 
vrijetijdsactiviteiten ook sterk gemodelleerd naar 
hoe familieleden en gelijkgestemden hun vrije tijd 
beleven. Ook de hobby’s van de kinderen spelen 
een richtinggevende rol.

De verenigingsmicrobe

De verenigingsmicrobe verspreidt zich gemakkelijk

Vlaanderen kent een rijk en sterk vertakt verenigingsleven. Meer dan in andere landen heb je hier in zowat elke 
straat of buurt een burgerinitiatief, een afdeling van een vereniging, een buurtwerking of buurthuis. Onderzoek 
toont aan dat personen die van elders naar Vlaanderen verhuizen hier mee dat actieve verenigingsleven 
waarmaken. De verenigingsmicrobe verspreidt zich gemakkelijk en etnisch-cultureel diverse wijken kennen 
vaak een sterke verenigingsdichtheid15.

Minder, meer of gewoon anders participeren?

Dat neemt niet weg dat vrouwen met een migratieachtergrond die hier wonen wel minder deelnemen aan dat 
verenigingsleven dan vrouwen zonder migratieachtergrond. Ze worden ook minder snel lid van een vereniging 
dan mannen met migratieroots16. We moeten voorzichtig zijn met dergelijk vergelijkend cijferwerk, het gaat 
immers om zeer heterogene groepen. Zo is de deelnamefrequentie van mensen met een Congolese achtergrond 
eigenlijk erg gelijklopend met die van volwassenen van Belgische herkomst. Ook personen met Marokkaanse 
en Turkse roots participeren sterk aan het verenigingsleven, verhoudingsgewijs meer dan bijvoorbeeld 
mensen van Oost-Europese herkomst17. Kortom: niet voor elke etnische-culturele minderheidsgroep heeft 
het verenigingsleven een even sterke aantrekkingskracht. Of het plaats en cultuur van herkomst daarbij 
doorslaggevend is, is moeilijk te zeggen. Het moment van migratie of, meer algemeen, de migratiegeschiedenis 
van een bepaalde minderheidsgroep kan daarbij evenzeer bepalend zijn. 
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Deelnemen aan het verenigingsleven: waarom?

Aansluiten bij een vereniging: altijd een via-via-proces

Omdat er nogal wat verschillen zijn in de participatie aan het verenigingsleven, loont 
het de moeite te luisteren wat de belangrijkste kiemen zijn voor die participatie bij 
vrouwen met een migratieachtergrond. Onze gesprekken maken duidelijk dat die 
kiemen op vele plekken kunnen liggen. Bij de een speelde de kerk of de moskee 
een rol, de ander sloot zich aan bij een vereniging tijdens de studententijd, bij 
iemand anders gebeurde dat via een buur of dankzij informatie via de school van 
de kinderen. Er is telkens wel een sleutelfiguur die in de rol van ‘hoopgever’ dat 
extra “duwtje” gaf. 

Participeren aan vrijetijdsaanbod is bijna nooit rechtlijnig, zoals ook andere vormen 
van maatschappelijke participatie van personen van buitenlandse herkomst zelden 
strikt lineair of opbouwend zijn. Het is dus niet zo dat eenmaal in een vereniging 
vrouwen ook bij die vereniging blijven. Onderzoekers Erel en Ryan noemen dat 
de “eb en vloed” van de niet-verplichte deelname aan maatschappelijke groepen. 
Participatie gaat gewoon in golven.

De psychologie van de participatie

Een ander kenmerk van deelname is wat we de psychologie van de participatie 
kunnen noemen. Verschillende vrouwen die we interviewden verwijzen naar het 
feit dat het gewoon in je moet zitten om naar buiten te komen, vrijetijdsaanbod te 
verkennen, activiteiten uit te testen, je aan te sluiten bij een club of vereniging. Het 
vergt durf, interesse, nieuwsgierigheid en leergierigheid, allemaal zaken die niet 
iedereen in zijn persoonlijkheid heeft.

Die psychologie van de participatie kan een duwtje krijgen door in het 
begin vooral aan te sluiten bij gelijkgestemden en groepen van mensen met 
eenzelfde achtergrond en daarna het bredere middenveld in te stappen. 
Adanna die Burundese roots heeft ziet het ook zo. Momenteel is ze nog 
lid van een vereniging met enkel Burundezen, maar stilaan wil ze haar 
vrijetijdsnetwerk verruimen “om niet alleen mensen van Burundi te leren 
kennen.” Irina had dan weer van bij haar komst naar België niet de behoefte 
hier mensen uit de Balkan op te zoeken. Zij beseft echter wel dat het voor 
velen belangrijk is niet meteen in een gemengde groep terecht te komen. Je 
kan die interactie nu eenmaal niet forceren.

Deelnemen aan het verenigingsleven: waarom niet?

Ook deelname aan het buurt- of verenigingsleven kent zijn drempels. Ze gaan van 
financiële drempels over moeilijke bereikbaarheid tot onaangepaste communicatiestijl. 
Die drempels zijn inmiddels uitgebreid beschreven in middenveldonderzoek, al wegen 
ze vaak nog net iets meer door voor vrouwen met een migratieachtergrond. Zo 
tonen studies dat zeker eerste-generatie migranten vaak afzien van hobby’s omwille 
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van financiële redenen. En dat strikt Nederlandstalige communicatie voor veel 
anderstalige nieuwkomers een extra barrière vormt.

Voor vrouwen van buitenlandse herkomst tekenen we op basis van onze interviews 
ook nog deze doelgroep-specifieke drempels op.

• Eerst-dit-dan-dat. Vrije tijd komt vaak op de tweede, derde of laatste plaats voor 
veel vrouwen. Het is letterlijk dat laatste beetje tijd dat er vaak bij inschiet. Vandaar 
dat we bij de vrouwen regelmatig hoorden dat ze er nu geen tijd voor hebben, 
maar later in hun leven vast wel. 

• De mentale match. Engagement in een vereniging vraagt om een goede mentale 
match en veel vertrouwen in die organisatie. Sommige vrouwen zeggen dat ze 
dat moeilijk vinden. Het klassieke Vlaamse verenigingsleven is nog overwegend 
wit qua ledenbestand en net dat zorgt voor een groepsdynamiek die niet altijd 
“klikt” met vrouwen met een migratieachtergrond.

• Genderopvattingen. De context van een hobby of andere vrijetijdsactiviteit mag 
niet fysiek, mentaal of cultureel bedreigend zijn. Sommige vrouwen zijn daarom 
terughoudend voor mixed-gender clubs (bv. fitnessclubs) en activiteiten (bv. 
zweminitiatie). 

Het veranderende gezicht van het verenigingsleven

Nieuwe etnische groepen, nieuwe verenigingen

Het verenigingsleven in België is in beweging. Dat blijkt ook uit de manier waarop mensen met migratieroots 
zich verenigen en die verenigingen structureren. De zelforganisaties van volwassenen met Marokkaanse en 
Turkse roots zijn in Vlaanderen historisch gezien duidelijk het meest uitgebouwd18. Mensen van bijvoorbeeld 
Oost-Europese afkomst hebben veel minder hun “eigen” netwerken van zelforganisaties en vrijwilligersgroepen. 
Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor volwassenen die recent uit Syrië zijn verhuisd. Toch ontstaat ook binnen 
de kringen van nieuwe migratiegroepen vrij snel veel verenigingsleven, dikwijls ook met de steun van steden of 
gemeenten. Veelal is dat nieuwe verenigingsleven minder geografisch gebonden en verloopt het ook minder 
volgens etnische en nationale scheidslijnen maar is het van meet af aan superdivers te noemen19. 

Specifieke ambitie

Ook merken de vrouwen op dat nieuwere verenigingen vaak een ander inhoudelijk programma hebben 
dan meer gevestigde federaties en zelforganisaties. Hun scope is doorgaans minder breed.  Tweede- 
en derde-generatie verenigingen doen tal van sociaal-culturele activiteiten, van buurtfeesten tot 
opvoedingsinitiatieven. De nieuwe stedelijke verenigingen zijn weer meer activistisch, zo ervaren de 
vrouwen, ze willen bijvoorbeeld meepraten met het beleid, maatschappelijke fenomenen als racisme 
aankaarten, werken aan mentaal welzijn. Tegelijk zijn ze vaak minder strikt in hun organisatie. Een lidkaart en 
langdurig engagement is geen must meer.

De zoektocht naar meer diversiteit

Een andere tendens die de vrouwen waarmee we praatten opvalt, is dat veel Vlaamse verenigingen vandaag 
nog te kampen hebben met een gebrek aan etnisch-culturele diversiteit. “Kijk naar de raden van bestuur van die 
organisaties,” zegt de Oost-Europese Irina, “die zijn gewoon te wit.” 
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SUGGESTIES

WAT KAN JE DOEN ALS ORGANISATIE?

• Wees geduldig. Vrouwen die vandaag niet participeren doen dat morgen misschien wel. Blijf ze dus 
informeren. Ga ook na om welke reden ze niet participeren. Soms kan een actief ‘neen’ zeggen tegen 
participatiemogelijkheden ook blijk van empowerment zijn.

• Spreek vrouwen direct aan, niet als potentiële deelnemer maar vraag of ze het vrijetijdsaanbod mee willen 
vormgeven. Dat creëert een gevoel van eigenaarschap.

• Stroomlijn de communicatie over het vrijetijdsaanbod en maak het ook toegankelijk voor anderstalige 
groepen. En test het vervolgens ook uit bij die groepen. Communicatie is cruciaal: het soort uitnodiging 
dat mensen krijgen bepaalt sterk of mensen er ook effectief op zullen ingaan. Naast het soort uitnodiging is 
het ook van belang het aanbod voor te stellen op plaatsen waar ook minder makkelijk te bereiken vrouwen 
komen. Denken we aan scholen, de verplichte inburgeringscursussen enzovoort

• Werk met ambassadeurs en laat rolmodellen getuigen maar ook toeleiden naar het verenigingsleven. 

WAT KAN JE DOEN ALS OVERHEID (LOKAAL, PROVINCIAAL, VLAAMS)?

• Help het verenigingsleven meer divers te worden. Zo vindt ieder zijn gading. Een gemeente kan 
bijvoorbeeld verenigingen meer met elkaar in contact brengen of extra subsidie geven aan verenigingen die 
samenwerken. Ook inhoudelijke uitwisseling tussen lokale verenigingen kan lonen. Een regiegroep die alle 
vrijetijdsactiviteiten verknoopt is een optie.

• Zorg voor een onthaal- en verbindingsplek voor vrouwen, waar zelfontplooiing en zelfbeschikking het 
uitgangspunt zijn. Als er zo een ‘huis voor en door vrouwen’ wordt opgericht, zorg dan dat het wél een plek 
wordt waar vrouwen uit verschillende klassen, etnische herkomsten, generaties, enz. elkaar treffen, waar 
sterke netwerken worden uitgebouwd, waar vrouwen (ook zonder man) ervaringen delen, … Maak gebruik van 
de know how die klassieke vrouwenorganisaties hebben rond empowerment en versterken van participatie, 
en verbind die knowhow met de kennis van organisaties van vrouwen met een migratieachtergrond. 
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THEMA: DE BUURT10

“Als ik een klets krijg op mijn kont en ik reageer 
te boos krijg ik kletsen. We zijn slachtoffer van het 

probleem en moeten het nog oplossen ook. Je had je 
maar zo sexy niet moeten kleden kreeg ik te horen 

nadat ik in mijn eigen straat was lastiggevallen waar 
een feestje was waar ik voor het eerst op hakken 

durfde naartoe gaan. […] Je gaat die plekken 
vermijden, of donkere straten of je durft niet te 
wandelen maar neemt de fiets of de metro. […] 

Iedereen heeft strategieën ontwikkeld om dingen te 
mijden, niemand durft dragen wat ze wil.”

“Vrouwen worden heel vaak lastig gevallen door 
mannen. Maar je moet jezelf gewoon kunnen zijn op 
straat en je niet anders moeten gedragen. Mannen 

zijn zich niet bewust van wat dit betekent voor 
vrouwen, terwijl vrouwen dit snappen.”

“[Ik heb] een jaar moeten zoeken naar een woning 
omdat ik hoofddoek heb. [Er wordt door iemand 

anders op gereageerd] het komt niet persé door de 
hoofddoek, maar de naam is het belangrijkste. Ik 

had een heel goed gesprek gehad met een huisbaas, 
maar vanaf het moment dat hij mijn naam hoorde 

werd het plat, hoewel je hier geboren bent. Er moest 
een Belgische vrouw voor mij bemiddelen. Sociale 

huisvesting is een heel groot probleem; je hebt een 
gigantische wachtlijst.”

“Daïra, wat in het Arabisch kerend of draaiend betekent. Het 
is een groep vrouwen op Linkeroever die 50 euro per maand 
afstaat zodat iemand iets kan kopen per maand met dit 
bedrag. Ze kopen een koelkast of iets anders dat ze nodig 
hebben.”

“In een buurt [kunnen we] een soort van dorp creëren waar 
ouders kunnen gaan met hun kinderen en waar ze Nederlands 
kunnen leren -in buurthuizen- dichtbij huis,  in de buurt.”

“Per buurt een buurthuis. Nu zijn er kleine buurthuisjes en ze 
zijn niet goed gekend. We denken aan een groot buurthuis voor 
vrouwen en kinderen en mannen. Alles moet mogelijk zijn.”
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Wat maakt een buurt een stimulerende plek voor 
vrouwen met een migratieachtergrond? 

De buurt kan verbinding en connectie tussen vrouwen met een migratieachtergrond 
en andere buurtbewoners stimuleren of juist in de weg staan. Uit de gesprekken 
met vrouwen komen enkele kenmerken van een fijne buurt naar boven. 

• De buren zijn betrokken en behulpzaam. Een deel van de vrouwen hecht veel 
waarde aan de aanwezigheid van fijne buren waarmee ze af en toe eens kunnen 
babbelen op straat of thuis. Voor moeders met een migratieachtergrond zijn 
buren die kunnen helpen met de kinderen een grote steun. Zo spreekt Elira, 
een 45-jarige alleenstaande moeder uit Albanië, vol lof over haar Belgische 
buurvrouw en haar dochter. Als Elira haar eigen dochter niet naar school kon 
brengen of een oppas nodig had omdat ze moest werken, stonden haar buren 
altijd voor klaar. “Zo’n mensen kan je niet makkelijk vinden,” zegt ze zelf en ze 
noemt hen dan ook haar “familie in België”. 

• Er is een algemeen gevoel van samenhorigheid in de straat en/of buurt. Voor de 
Marokkaanse Aicha is haar straat van enorm belang voor haar sociale contacten. 
Haar buurvrouwen zijn tevens haar vriendinnen en ook tussen de kinderen is er 
veel interactie. Er wordt veel georganiseerd in de straat en de buren komen 
samen voor van alles en nog wat, denk aan een brunch of picknick maar ook bij 
een verhuizing of overlijden. Iedere woensdag is er een markt in de straat en ook 
in de bistro op de hoek lopen buren elkaar constant tegen het lijf.     

• Buurtbewoners hebben een open houding naar elkaar en staan open voor 
culturele en andere verschillen. Diversiteit op zichzelf draagt niet per se bij aan 
een betere leefomgeving als dat niet gepaard gaat met openheid en acceptatie 
van die diversiteit. Dit blijkt ook uit de ervaringen van Salma, een 51-jarige vrouw 
van Marokkaanse afkomst. Ze woont in een diverse buurt maar merkt dat haar 
buren met jonge kinderen niet bij haar aanbellen voor hulp met de kinderen. 
Volgens een Marokkaanse buurman is een van hun Vlaamse buren zelfs bang om 
dag tegen hen te zeggen. Toch zijn er in dezelfde buurt ook uitzonderingen. Zo 
heeft een Belgische buurvrouw het Suikerfeest mee bij Salma thuis gevierd.

Een fijne buurt is het halve werk 

Mensen, zo ook vrouwen met een migratieachtergrond, spenderen veel van hun 
tijd thuis en in hun directe woon- en leefomgeving. Voor mensen in een kwetsbare 
positie die bijvoorbeeld geen toegang vinden tot de arbeidsmarkt of kampen met 
psychosociale problemen neemt de directe leefomgeving een nog groter deel van 
hun dagelijks leven in. De woon- en leefomgeving kan zo uiterst bepalend zijn voor 
het persoonlijk welzijn en de mate van betrokkenheid in de bredere gemeenschap 
en samenleving.
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• Er zijn laagdrempelige activiteiten en evenementen voor de hele buurt. Het gebrek 
aan zulke activiteiten in sommige buurten maakt dat vrouwen genoodzaakt zijn 
om langere afstanden te reizen om leuke dingen te ondernemen in hun vrije 
tijd, wat de drempel verhoogt. Anderzijds biedt een aanbod buiten de buurt 
de mogelijkheid om ‘anoniemer’ deel te nemen zonder er op aangesproken 
te worden. Volgens de coördinator van een open huis voor vrouwen met een 
migratieachtergrond, is het dan ook belangrijk om vrouwen juist te versterken 
in hun eigen omgeving. Daarnaast kunnen activiteiten en evenementen in de 
directe omgeving bijdragen aan de samenhorigheid in de buurt en het onderlinge 
vertrouwen en contact tussen buren. 

Hannah vertelt ons over het buurtinitiatief dat haar 81-jarige Joodse moeder 
door de coronacrisis heeft geholpen. Op loopafstand van haar huis bevindt zich 
een petanqueveld waar buurtbewoners samen kunnen spelen. Wie het financieel 
moeilijk heeft mag gratis deelnemen. Zo ook Hannah’s moeder. Iedere dag is ze 
er minstens een uur te vinden. Hoewel het hier om een kleinschalig initiatief gaat, 
is de impact op haar dagelijks leven groot. Het zorgt voor beweging, structureert 
haar dag, brengt haar naar buiten en in contact met andere buurtbewoners, en 
draagt bij aan haar mentaal welzijn. Nathalie vindt het dan ook uiterst belangrijk 
dat de stad dergelijke initiatieven blijft stimuleren en steunen. 

• Er is een centrale plek waar men kan samenkomen. Veel vrouwen met een 
migratieachtergrond missen een laagdrempelige plek in de buurt waar ze binnen 
kunnen lopen en tijd kunnen doorbrengen zonder al te veel verplichtingen. Zo 
kijkt de coördinator van ’Safe Space vzw in Antwerpen, met heimwee terug 
op het vroegere lokale integratiesysteem met huizen in verschillende wijken 
waar iedereen kon binnenlopen. Hoewel dit de afgelopen jaren grotendeels is 
afgebouwd blijkt het onder de vrouwen die we hebben gesproken een groot 
gemis. 

• Vrouwen voelen zich veilig op straat. Van groot belang voor de participatie van 
vrouwen met een migratieachtergrond is de mate waarin ze zich veilig voelen 
op straat en zich graag buitenshuis wagen. Meerdere vrouwen vertellen ons dat 
ze zich niet veilig voelen op straat. Ook worden ervaringen over sociale controle 
in eigen buurt gedeeld. Soms geeft dat een gevoel van veiligheid, soms ook 
net niet. De aanwezigheid van een nauw verbonden culturele en/of religieuze 
gemeenschap en grote groepen mannen op straat kunnen ervoor zorgen dat 
vrouwen de openbare ruimte zoveel mogelijk mijden of zich genoodzaakt voelen 
zich aan te passen door zich op een bepaalde manier te kleden of enkel met 
anderen naar buiten te gaan. 
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Verhuizen is niet altijd evident 

In wijken waar bepaalde etnische groepen dominant zijn, kan de sterke sociale cohesie en daarmee 
samenvallende sociale controle de sociale mobiliteit van mensen soms beperken. Om te ontsnappen aan sociale 
controle is verhuizen soms een optie. Om te ontsnappen aan de sociale controle in hun directe omgeving 
verhuisden Nisa’s ouders naar een andere buurt. Toch is ook dit niet altijd even makkelijk voor vrouwen met een 
migratieachtergrond. Als alleenstaande moeder van vier kinderen en OCMW-cliënt zonder vast arbeidscontract 
kan de Tsjetsjeense Maret niet tellen hoe vaak ze een ‘nee’ heeft gehoord in haar zoektocht naar een woning. 
Ook Aminah, een 28-jarige vrouw uit Somalië die sinds 2016 in België woont, heeft veel moeite moeten doen om 
een woning te vinden. Haar zoektocht werd bemoeilijkt door haar destijds beperkte kennis van de Nederlandse 
taal, gebrek aan internetvaardigheid en de trage ondersteuning van het OCMW wat ertoe leidde dat woningen 
al verhuurd waren vooraleer de OCMW-assistent de makelaar eindelijk belde. 

Toen Hanane na meer dan 25 jaar huwelijk wilde scheiden liep ze tegen behoorlijk wat drempels aan. Ze wilde 
zo snel mogelijk een eigen woning maar bij het OCMW vond ze geen ondersteuning en een sociale woning zou 
nog minstens 10 jaar op zich laten wachten. De private markt bood geen uitkomst. Aan de telefoon waren 
makelaars en privé-eigenaren poeslief maar zodra ze Hanane ontmoetten gaf niemand haar nog een kans. 
Toen ze na 2 jaar nog steeds geen woning had gevonden en nog altijd bij haar ex-man in huis woonde had ze 
de moed al bijna opgegeven totdat ze via Turkse kennissen alsnog een appartement vond.  

Opvallend is dat veel vrouwen hun huidige woning vonden met behulp van vrienden, familie of kennissen. Een 
groot netwerk kan de zoektocht naar een woning dus zeker vergemakkelijken. Toch is er nood aan structurele 
oplossingen, zowel voor vrouwen die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk als voor hen die al een 
woning hebben gevonden. Die laatste groep leeft vaak nog in ongeschikte woningen die zowel te klein als 
te duur zijn. Zo moet Hristina vier vijfde van haar inkomen afstaan aan de huur van een woning waar ze een 
slaapkamer deelt met haar dochter, haar zoon noodgedwongen in de woonkamer slaapt en haar moeder een 
bed heeft in de berging. Deze woonomstandigheden versterken niet alleen haar mentale problemen maar 
maken het ook (financieel) onmogelijk om deel te nemen aan het gros van het vrijetijdsaanbod in de stad. 
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SUGGESTIES

WAT KAN JE DOEN ALS ORGANISATIE?

• Organiseer activiteiten en initiatieven in de buurt 
die vrouwen met een migratieachtergrond samen-
brengen met andere buurtbewoners. Zorg dat deze 
initiatieven financieel laagdrempelig zijn en betrek 
buurtbewoners met verschillende achtergronden bij 
de organisatie. 

• Werk outreachend en zorg voor een fysieke 
aanwezigheid in de buurt. Verstrek informatie en 
communiceer met vrouwen daar waar ze wonen 
en zich dagelijks bevinden. Beperk je niet enkel tot 
vrouwen met een migratieachtergrond maar richt 
je tot alle buurtbewoners. Via vrienden, familie en 
buren kan de informatie alsnog bij moeilijk bereikbare 
vrouwen terechtkomen. 

• Wees als professional ook alert voor dynamieken 
van sociale controle en de remmende impact die 
dit mogelijk kan hebben. Ondersteun vrouwen die 
uit hun buurt willen vertrekken. Bied in dit opzicht 
ook mogelijkheden om netwerken uit te bouwen die 
buiten de buurt of etnische groep liggen.

WAT KAN JE DOEN ALS OVERHEID (LOKAAL, 
PROVINCIAAL, VLAAMS)?

• Zorg voor een veilige en laagdrempelige ontmoe-
tingsplek in iedere buurt. Werk hiervoor samen 
met organisaties én buurtbewoners. Belangrijk is 
dat vrouwen zich er welkom voelen, maar er tege-
lijk ook een versterkend netwerk vinden. Het huis is 
op de eerste plaats een ontmoetingsplek maar kan 
ook andere mogelijkheden bieden. Denk aan bijles, 
cursussen en activiteiten, informatie en netwerken in 
functie van werk, de aanwezigheid van een vertrou-
wenspersoon. Om het huis laagdrempelig te houden 
ligt de focus hier niet op de reguliere dienstverle-
ning, wél op versterkende netwerken, complemen-
tair aan de contacten die vrouwen al hebben binnen 
de eigen gemeenschap of thuiscontext. 
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11 THEMA: DIENSTVERLENING

[Over een maatschappelijk assistent van het OCMW] “Veel 
ondersteuning gekregen, zij was mijn punt van connectie. 

[…] Ik heb wel spijt dat ik vroeger niemand mij liet helpen, 
ik durfde ook zelf niet om hulp te vragen om niemand 

te irriteren. Nu ben ik wel meer open geworden en durf 
ik mensen wel om hulp vragen. Doordat ik te veel heb 

meegemaakt, wou ik geen hulp en was ik trots op mezelf. 
Maar je geraakt uitgeput en ik vergeet veel door de stress, 

en dan heb je hulp nodig.”

“Bemiddelaars en brugfiguren zijn belangrijk. Kloof tussen 
2 werelden is heel groot en blijft zo tenzij mensen zelf het 

voordeel van integratie van de twee gaan zien. Bijvoorbeeld 
een vrouw die niet mag werken omdat man te jaloers is. Als 
mensen voordelen zien van 2 lonen, gaan ze anders denken. 

Dan verdwijnt jaloezie omdat ze voordelen zien van betere 
leven, met meer welvaart.”

“Er is een digitale kloof. Vele diensten schaffen het 
persoonlijk contact af en steunen voornamelijk op digitale 
platformen. […] ‘het lukt ook zonder persoonlijk contact’ 
[denkt men], want iemand anders heeft de mensen verder 

geholpen.”

“Onthaal is heel belangrijk. Als de eerste indruk niet goed 
is, dan gaan mensen niet terug. Aan het onthaal moet 

iemand zitten die cultuursensitief is en zich ervan bewust is. 
Het eerste contact kan iets maken of breken. Er moet meer 

aandacht gaan naar de persoon aan het onthaal.”

“Je moet telkens opnieuw je persoonlijk verhaal vertellen 
en vertrouwen winnen en dat is moeilijk. Het is fijner als je 
jezelf telkens kan zijn. Je voelt dan dat je geen papier bent, 

als iemand jou kent en je samen eraan kan werken.”

“Veel vrouwen weten niet wat hun rechten zijn. […] Er 
zijn weinig mensen die ons kunnen ondersteunen in onze 
rechten als vrouwen.”

“Je moet het geluk hebben dat je begeleiding krijgt. Ik 
heb pas begeleiding gekregen toen ik iets mis had gedaan, 
want dat was via de jeugdrechtbank. Die persoon heeft mij 
wel heel hard verder geholpen, want door haar heb ik meer 
ondersteuning gekregen en kon ik andere mogelijkheden 
zien.”

“Als je goede informatie krijgt, dan kan je bijvoorbeeld bij 
de dienst vrije tijd meer hulp krijgen. Het helpt ons met 
meer dan kinderen, werk, … ook leuke dingen, uitstappen 
en relatie met je kind op te bouwen. Soms heb je het te 
druk, maar het is een push om iets samen te doen. Ik kan 
het wel, en ik kan het ook met mijn kind doen.”

“Representativiteit binnen de diensten. Ik ben Latijns-
Amerikaans, als iemand aan het werken is met dezelfde 
achtergrond, dan weet ik ook dat ik het kan.”

“Er zijn misschien wel meer mensen die de hulp nodig 
hebben. Als we zo geholpen zijn, dan voel ik de behoefte 
om dit ook tegen andere mensen te vertellen. Ik wil iets 
teruggeven aan de diensten die mij geholpen hebben.”

“Niemand wou praten over vrouwenbesnijdenis in Nigeria, 
niet bespreekbaar onderwerp. […] Nu wordt het wel 
besproken. Met wie kan je over dit thema spreken? Weten 
bij wie je moet zijn?”
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Van dienstverlener naar hoopgever

Goede dienstverlening is sterk afhankelijk van de individuele dienstverlener 
en diens manier van werken. Vrouwen moeten dan ook geluk hebben bij wie ze 
terecht komen. Uit onze interviews met vrouwen met een migratieachtergrond en 
dienstverleners identificeren we een aantal kenmerken van de ideale dienstverlener, 
die zo tegelijk een hoopgever is.

1 Er wordt vertrokken vanuit de individuele talenten, interesses en wensen van 
vrouwen met een migratieachtergrond. De Mexicaanse Elena, zelf dienstverlener 
voor nieuwkomers, vertelt ons dat er binnen de dienstverlening nog te vaak 
wordt vertrokken vanuit een probleem (“de vrouw werkt niet”, “ze spreekt geen 
Nederlands”, “ze draagt een hoofddoek”) waarbij te weinig rekening wordt 
gehouden met de eigen talenten en dromen van de vrouw. Volgens haar is het 
juist belangrijk om niet van bovenaf te bepalen wat een vrouw nodig heeft maar 
haar juist mee te nemen in dit proces door de juiste vragen te stellen: Wat doe je 
graag? Wat kan je? Wat wil je? Wat heb je nodig?

2 Maatwerk is de standaard. Geen twee vrouwen met een migratieachtergrond 
zijn hetzelfde. Standaarddienstverlening maakt dan ook het liefst plaats voor 
dienstverlening op maat. Dit houdt in dat er niet alleen wordt vertrokken vanuit 
de persoonlijke interesses en wensen van een vrouw maar dat er ook rekening 
wordt gehouden met bijvoorbeeld de manier van communiceren, de benodigde 
duur van de ondersteuning voor ieder individu, en het type begeleiding waar een 
vrouw het meest bij gebaat is. Zo kan groepsbegeleiding inspireren, een netwerk 
creëren, en motivatie geven om individuele stappen te zetten, anderzijds zullen 
sommige vrouwen juist een vertrouwenspersoon nodig hebben om bepaalde 
onderwerpen bespreekbaar te maken.  

3 Een hoopgever weet verschillende rollen te combineren. De hoopgevers waar 
vrouwen ons over vertelden hebben allemaal iets gemeen: ze weten een balans 
te vinden tussen praktische ondersteuning, informatieverschaffing én emotionele 
support. Toen Hanane de beslissing had genomen om een einde te maken aan 
haar gearrangeerd huwelijk heeft haar CAW-begeleider haar door dik en dun ge-
steund: “Als ik wou huilen, kon ik bij haar terecht.” Maar – en dat is cruciaal - ze 
informeerde Hanane ook over haar rechten en de volgende stappen die ze moest 
zetten. 

Vrouwen met een migratieachtergrond die nieuw zijn in België komen vaak al snel in 
aanraking met dienstverleners. Het is meestal via een dienstverlener, bijvoorbeeld 
een OCMW-assistent of medewerker van het CAW, dat een recent gearriveerde 
vrouw kennis maakt met het bredere aanbod in de stad. Een dienstverlener kan 
zo de toon zetten voor het verdere inburgerings- en integratieproces van een 
nieuwkomer. 
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4 De dienstverlening is laagdrempelig en toegankelijk. Sofie, coördinator van een 
open huis voor vrouwen met een migratieachtergrond, benadrukt het belang van 
laagdrempelig werken: “vrouwen kunnen hier gewoon binnenlopen, ze voelen 
zich op hun gemak en dan komen de verhalen vanzelf.” Ook het wegnemen van 
taaldrempels door in te zetten op meertaligheid en klare taal kan helpen om 
dienstverlening toegankelijker te maken. Zo zijn vrouwen minder afhankelijk van 
anderen zoals hun partner of kinderen voor vertaling en wordt hun toegang tot 
diensten niet onnodig belemmerd door miscommunicatie.

5 Een hoopgever inspireert. Enkele vrouwen vertellen ons vol lof over hun dienst-
verlener en het voorbeeld dat zij voor hen zetten. Zo ook Magda, een Roma 
vrouw die niet alleen een groot voorbeeld is voor haar zus maar ook veel andere 
Roma vrouwen. Ze inspireert als Roma-coach bij het CAW. Hoewel het kan hel-
pen als een hoopgever een soortgelijke achtergrond heeft en een vergelijkbare 
weg heeft afgelegd als een cliënt, is dat zeker niet noodzakelijk om vrouwen te 
inspireren. 

Romana, een 23-jarige Roma vrouw, beviel op haar 17e van haar eerste kind. 
Ze vond dit lastig te combineren met school en heeft een periode begeleid 
zelfstandig gewoond als gevolg van een moeilijke thuissituatie. Gedurende 
die periode kreeg ze veel steun van haar begeleider. Samen zochten ze een 
gepaste opleiding waarbij de begeleider Romana’s eigen situatie, interesses, 
en dromen centraal stelde. Ze koos uiteindelijk voor de opleiding jeugd- en 
gehandicaptenzorg in het volwassenonderwijs. Waarom die richting? Volgens 
Romana past de richting goed bij haar zorgzame persoonlijkheid maar ook haar 
begeleider heeft indirect een rol gespeeld: “Ik keek op naar mijn begeleider en 
dat heeft mij doen nadenken: zou dat iets voor mij zijn?” 

6 De dienstverlener stimuleert de zelfredzaamheid van vrouwen met een migra-
tieachtergrond. Hoewel nieuwkomers en anderen die gebruik maken van de 
dienstverlening voor vrouwen met een migratieachtergrond in het begin vaak 
nog leunen op de dienstverlener is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan zelf-
redzaamheid. Het is volgens sommige dienstverleners dan ook noodzakelijk dat 
een traject een duidelijk begin en einde heeft en dat er binnen het afgesproken 
kader de nodige stappen worden gezet. Toch benadrukken sommige vrouwen 
én dienstverleners dat vrouwen ook het gevoel moeten hebben dat ze opnieuw 
kunnen aankloppen bij de dienstverlener mocht dat in de toekomst nodig zijn. 

7 Er is continuïteit in de dienstverlening en verbinding tussen trajecten. Daphne 
benadrukt dat het belangrijk is dat iemand van A tot Z wordt gevolgd en de 
betrokken organisaties elkaar aanvullen. Doorverwijzen kan nodig zijn afhankelijk 
van de individuele situatie maar vrouwen mogen niet terecht komen in een 
vicieuze cirkel van dienstverlening. Er wordt in dat geval niet meer versterkt maar 
juist afhankelijkheid gecreëerd. Vrouwen geven zelf ook aan dat ze liever niet 
telkens van plaats naar plaats worden gestuurd en noodgedwongen opnieuw 
hun verhaal moeten doen bij onbekende dienstverleners. Als oplossing verwijst 
Saida naar de methode 1Gezin1Plan (1G1P) die ervoor zorgt dat alle betrokken 
organisaties rondom een gezin effectief samen werken. Ook vrouwen met een 
migratieachtergrond zouden volgens haar gebaat zijn bij een soortgelijke aanpak.   
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De weg naar de dienstverlener: communicatie en bereik 

Het kwam steeds weer terug in onze gesprekken: vrouwen met een migratieachtergrond zijn niet (goed) op de 
hoogte van het aanbod in de stad en vinden het moeilijk om zelf informatie te vinden. Niet zo vreemd, vind Kari-
ma, dienstverlener, gezien de fragmentatie van het aanbod en de moeite die zelfs zij als professional moet doen 
om het aanbod enigszins in kaart te brengen. Ook Hanane, een 51-jarige vrouw van Marokkaanse afkomst, zou 
graag een duidelijk overzicht hebben met alle opties in de stad. Volgens de 38-jarige Laila gebruiken diensten 
en instellingen daarnaast ook vaak kanalen die vrouwen met een migratieachtergrond niet gebruiken en moet er 
meer aandacht worden besteed aan de zoektocht naar alternatieven.  

Laila noemt als goed voorbeeld de Think Pink campagne om borstkankerscreening te promoten bij vrouwen bo-
ven de 50 jaar. Ook hier waren vrouwen met een migratieachtergrond moeilijk te bereiken via reguliere kanalen 
zoals de TV of een oproepbrief. Wat wel werkte was een communicatiecampagne die zich richtte op de band 
tussen moeders en dochters. Door zich te richten op de dochters die over het algemeen meer bereikbaar zijn en 
in de privésfeer hun moeder kunnen benaderen, lukte het om ook meer vrouwen met een migratieachtergrond 
boven de 50 te bereiken. 

Eén manier om meer vrouwen met een migratieachtergrond te bereiken die nog te weinig wordt benut is 
outreachend werken. Het merendeel van de dienstverleners en vrouwen zijn het erover eens dat officiële 
instanties direct contact moeten zoeken met de doelgroep om hen beter in hun eigen omgeving te leren 
kennen. Klara, dienstverlener voor Roma’s, ziet dan ook een verschil tussen haar eigen team en de aanpak van 
het merendeels van de dienstverleners: “wij gaan naar de mensen. Zij komen niet naar ons want dat is een 
drempel. Wij gaan naar mensen thuis. Heel veel diensten doen dat niet.”
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Een gemiste kans

De dienstverlening voor vrouwen met een migratieachtergrond richt zich 
voornamelijk op kwetsbare vrouwen. Het idee heerst dat andere groepen hun 
eigen weg wel zullen vinden. Er zijn echter genoeg hooggeschoolden en andere 
populaties zoals arbeidsmigranten, gezinsherenigers en EU-burgers die graag 
gebruik willen maken van bepaalde diensten maar niet voldoen aan de juiste 
criteria. Ze voelen zich dan ook niet welkom bij officiële instanties. Toch zouden 
ook zij gebaat zijn bij ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan intensievere taallessen 
voor hoogopgeleiden, ondersteuning bij diplomawaardering, toeleiding tot het 
vrijwilligersaanbod van de stad, en trajectbegeleiders die hen in contact kunnen 
brengen met werkgevers. 

Een andere groep die vaak door de mazen van het net valt zijn de vrouwen die 
niet (langer) in een kwetsbare positie zitten. Hoewel zij tegenwoordig een (te 
hoog) inkomen hebben en niet meer voldoen aan de eisen van dienstverleners 
worden ze ineens geconfronteerd met nieuwe drempels die de weg naar volledige 
participatie bemoeilijken. 

Toen Hristina, een 55-jarige vrouw uit Armenië, nog een leefloon kreeg van het 
OCMW kon ze gebruik maken van gratis of goedkope uitstappen. Nu haar leefloon 
is vervangen door een ziekte-uitkering heeft ze hier geen recht meer op en moet ze 
de volle prijs betalen. Een onmogelijke taak met haar huidige inkomsten. De 34-jarige 
Maret uit Tsjetsjenië herkent de ervaring van Hristina. Als OCMW-cliënt kreeg ze 
vaak korting op bepaalde kinderactiviteiten maar nu ze niet meer afhankelijk is van 
de steun van het OCMW moet ze ineens alles zelf bekostigen. Als gevolg kan ze nu 
nog maar weinig ondernemen met haar vier kinderen.
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SUGGESTIES

WAT KAN JE DOEN ALS ORGANISATIE? 

• Wees aanwezig in de directe leef- en woonomgeving van vrouwen. Voer promotie en spreek vrouwen met een 
migratieachtergrond aan daar waar ze wonen en samenkomen. 

• Zoek sleutelfiguren en initiatieven in de buurt die zich al (informeel) inzetten voor vrouwen met een 
migratieachtergrond. Betrek hen bij de promotie van projecten en activiteiten en geef hen steun en middelen. 
Door hun lokale kennis en connecties met de buurt bevinden zij zich in een ideale positie om meer (kwetsbare) 
vrouwen te bereiken. 

• Werk samen met scholen om meisjes met een migratieachtergrond te bereiken. Zo kunnen organisaties scholen 
informeren over hun projecten, de toeleiding van de scholen naar de organisaties faciliteren, samen met 
scholen projecten opzetten, en zorgen voor een fysieke aanwezigheid van de organisatie binnen de scholen. 

• Geef meer aandacht aan de eigen talenten en dromen van vrouwen. Zorg voor of verwijs door naar coaching 
en mentortrajecten die – zonder druk of tijdslimiet – samen met de vrouwen op zoek gaan naar hun talenten 
en ontwikkel of promoot initiatieven die laten zien wat mogelijk is voor vrouwen door middel van stages en 
meeloopdagen binnen organisaties. 

WAT KAN JE DOEN ALS OVERHEID (LOKAAL, PROVINCIAAL, VLAAMS)?

• Neem het voortouw in het opzetten van een centrale onthaalplek voor vrouwen. Deze centrale en 
laagdrempelige plek vertrekt vanuit de noden, maar ook vanuit de ambities en dromen van vrouwen. Het kan 
de plek zijn waar de continuïteit doorheen de trajecten geboden wordt: men ontfermt zich over het dossier 
van een vrouw, verwijst door naar andere diensten én volgt deze doorverwijzing op. Relevante diensten 
en organisaties kunnen ook permanentie houden in dit ‘huis van de vrouw’. Op deze manier kan het lokaal 
bestuur ook vermijden dat diensten minder oog hebben voor specifieke drempels.

• Zorg dat begeleiders die in deze centrale onthaalplek werken goed geïnformeerd zijn en genoeg weet hebben 
van het land van herkomst, de cultuur, taal, en specifieke noden van vrouwen. Zorg ook dat ze oog hebben 
voor eventuele druk vanuit familie en gemeenschap die hun ontplooiingskansen in de weg staan. Reik ook de 
nodige kaders aan om hier mee om te gaan.  Zo kunnen zij hun dienstverlening nog beter toespitsen op de 
groep en het individu. 

• Zet in op communicatie, netwerkvorming en samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor vrouwen 
met een migratieachtergrond of een relevant aanbod hebben. Zorg voor genoeg kansen voor kennismaking, 
uitwisseling en kennisdeling tussen relevante actoren. Het kan dan gaan om de eerder al aan bod gekomen 
vormen van outreachend werken gericht op vrouwen met een migratieachtergrond, handelingskaders en 
handvatten om diverse drempels te bespreken, enz. Laat de coördinator van de centrale onthaalplek hier het 
voortouw in nemen. 

• Formuleer een duidelijke lange termijnvisie en maak concreet wat het lokaal bestuur verwacht van dienstverleners 
en organisaties met betrekking tot de participatie van vrouwen met een migratieachtergrond. Zorg dat de 
toekomstvisie een breed draagvlak heeft onder de betrokken actoren en dat zij – onder leiding van de stad - 
samen naar dezelfde doelen toe werken. 
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In deze publicatie las u veel over de boeiende maar soms ook 
moeilijke levens van vrouwen met migratieroots die in België wonen. 
Hun sociale en maatschappelijke participatie hangt vast aan tal 
van ervaringen en levensdomeinen. We hebben deze proberen te 
capteren in een aantal thema’s. 

Dit boekje afsluiten met één conclusie is niet mogelijk. Daarvoor 
waaieren de thema’s te sterk uit. Bij elk thematisch stuk las u 
bovendien al een aantal thema-gebonden suggesties. Toch is 
er een duidelijke rode draad doorheen alles wat u las. Uit al het 
materiaal van ons onderzoek werd duidelijk dat het stimuleren van 
de sociale en maatschappelijke participatie van vrouwen met een 
migratieachtergrond op tal van manieren kan gebeuren, maar vaak 
spelen bepaalde sleutelfiguren een cruciale rol. In veel gesprekken 
werd ernaar verwezen. Een familielid, leerkracht, buur, buddy, 
ambtenaar, straathoekwerker, maatschappelijk assistent… ongeacht 
wie het precies was, vaak was er iemand specifiek – een persoon 
of een organisatie - die het verschil maakte. Omdat iemand die 
de deur naar participatie (verder) opent ook vaak hoopgevende 
mogelijkheden laat zien, gebruikten we in deze publicatie de term 
‘hoopgevers’ – een term die de vrouwen in ons onderzoek ook zelf 
hanteerden. 

Je mag hopen dat elke vrouw met een migratieachtergrond in haar 
leven verschillende hoopgevers tegen komt, je kan er evenwel niet 
zomaar op rekenen. Het is dan ook niet iets dat je aan het toeval mag 
overlaten. Daarom is het aan de lokale overheden om de hoopgevers 
in de stad of gemeente op te zoeken en hen structureel te versterken. 
Hoe kunnen steden en gemeenten hoopgevers versterken? Door hen 
te sensibiliseren, te begeleiden, door hen een specifieke rol (bv. als 
buddy) of forum te geven (bv. als rolmodel), door handelingskaders 
aan te reiken en – belangrijk - als ze deel zijn van een organisatie hun 
organisatie middelen en haalbare caseloads te geven.

Er zijn zowel in de ruimte (die de stad is) als in de tijd (een levensloop) 
veel elementen die participatie en de opbouw van sociaal kapitaal 
kunnen triggeren en in beweging zetten. De juiste triggers op de 
juiste plaats en het juiste moment bespelen, dat is dé uitdaging voor 
elk lokaal bestuur. Praat daarvoor met de vrouwen, luister naar hun 
ervaringen en bouw voort op de mogelijkheden die zij zien. Dat was 
het uitgangspunt van de studie waarop deze publicatie is gebaseerd 
en het blijkt ook een goed uitgangspunt voor beleid. Zo empower je 
niet alleen de vrouwen zelf, maar empower je de hele stad.

EMPOWER DE STAD!12
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Werkten mee aan deze publicatie en aan het 
onderzoek (alfabetisch):

HIVA-KULEUVEN  

Goedroen Juchtmans,  Lode Vermeersch, Michelle 
Crijns, Peter De Cuyper

AVANSA REGIO ANTWERPEN 

Elena Heremans, Florinela Petcu, Heleen Servaes, 
Lisanne Corijn

Dankwoord 
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tie, rechtstreeks of onrechtstreeks. In de eerste plaats 
dank aan alle vrouwen die hun stem lieten horen in 
de interviews en groepsgesprekken. Maar ook zijn we 
alle organisaties erkentelijk die allen erg bereidwillig 
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HEFBOMEN EN DREMPELS VOOR DE SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE VAN VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 

VROUWEN VAN NU!


