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Voorwoord

In het kader van haar actiedomein ‘Leiderschap’ wil de Koning Boudewijnstichting individuen stimuleren om door
hun leiderschapsvaardigheden en innovatieve ideeën maatschappelijke verandering in de samenleving tot stand te
brengen.
De Koning Boudewijnstichting kreeg daarom van de Vlaamse overheid de vraag om een innoverende toekomstvisie op
het gelijke kansenbeleid voor Vlaanderen te laten uitwerken door talentvolle vrouwen van allochtone origine. Uit een
groep van 56 kandidaten werden er 15 DIVA’s (Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst) geselecteerd
door een onafhankelijke jury onder het voorzitterschap van Tessa Vermeiren.
De opdracht was niet min voor deze vrouwen en de Koning Boudewijnstichting koos resoluut voor een participatieve
aanpak. De DIVA- denktank kwam tot een vernieuwende visie via onderzoek, denkwerk en discussie met het oog op
een gelijke kansenbeleid voor en door vrouwen van een andere afkomst. Aan de hand van literatuurstudie, goede
praktijken op Europees niveau, enquêtes, workshops en de levensloop van de 15 vrouwen - hun succesverhalen en
moeilijkheden - werd gezocht naar de voorwaarden die nodig zijn om succes te hebben. De twee online enquêtes die
gericht waren op vrouwen met een andere afkomst en voor de betrokken stakeholders (organisaties en personen die
professioneel in contact komen met allochtone vrouwen) waren bedoeld om een bredere groep te betrekken in de
analyse.
De DIVA-denktank heeft van in het begin een andere toon gezet. De vijftien vrouwen wilden expliciet komaf maken
met het heersende negatieve beeld van de hulpbehoevende, afhankelijke vrouwen die geen aansluiting vinden bij de
Vlaamse samenleving. Deze vrouwen zijn één voor één sterke, passionele vrouwen met een krachtige droom en toekomstvisie voor deze samenleving. Zij willen beschouwd worden als actieve partners voor het beleid. Hun motto leidde
dan ook doorheen het traject: ‘dromen, durven en doen!’.
Het rapport bevat de uitwerking van een vernieuwende toekomstvisie en een aantal beleidsaanbevelingen voor een
Masterplan “Vlaanderen 2020; de (gekleurde) samenleving van morgen”. De DIVA’s en de Koning Boudewijnstichting
willen met dit rapport iedereen die te maken heeft met gelijke kansen inspireren met hun verhalen en de geformuleerde beleidsaanbevelingen. En de samenleving sensibiliseren voor deze vernieuwende paradigmashift door en met
de sterke inspirerende vrouwen, zonder daarbij de problemen uit de weg te gaan.
De Koning Boudewijnstichting dankt dan ook heel oprecht de 15 DIVA’s en zij die meewerkten aan het project.
Veel leesplezier!
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Samenvatting
Dromen, durven en doen!
De Vlaamse minister van Gelijke Kansen vertrouwde aan de Koning Boudewijnstichting de opdracht toe om een beleidsplan gelijke kansen op te maken voor en door vrouwen van een andere afkomst. Het project wordt gedragen door
drie doelstellingen. Een eerste doelstelling betrof het uitschrijven van een toekomstvisie op gelijke kansen, vanuit een
geïntegreerde horizontale aanpak over al de sectoren heen. Een tweede doelstelling betrof het in beeld brengen van
Vlaamse vrouwen van een andere afkomst zodat zij anderen zouden kunnen inspireren door hun verhaal, engagement,
projecten en persoonlijkheid. De derde doelstelling ten slotte, omvatte het aanbieden van een coachingtraject, individueel en in groep om deze bijzondere vrouwen te versterken en een nieuw netwerk aan te bieden.
Om een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen te ontwikkelen voor en door vrouwen van een andere afkomst, koos de Koning Boudewijnstichting resoluut voor een participatieve aanpak. Het project selecteerde vijftien
diverse vrouwen van een andere afkomst uit een groep van 56 kandidaten. Ter voorbereiding van het denkproces in de
denktank, werd een grondig vooronderzoek uitgevoerd op basis van alle beschikbare relevante literatuur over ‘allochtone’ vrouwen in binnen- en buitenland. Uit dit vooronderzoek blijkt dat men allochtone vrouwen meestal vanuit een
probleemsituatie benadert. De resultaten van dit vooronderzoek werden in de denktank getoetst aan de persoonlijke
ervaringen van de denktankleden. Op basis van het vooronderzoek werden ook twee online enquêtes uitgewerkt die
voor een breder draagvlak van dit project hebben gezorgd en die de persoonlijke en professionele ervaringen van de
denktankleden hebben aangevuld. Het project werd verder begeleid door een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die te maken hebben met gelijke kansen.
De denktank vertrok bij het begin van het denkproces over de toekomstvisie voor gelijke kansen vanuit een krachtige
droom. Een droom over een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich verantwoordelijk acht
voor elkaars welzijn. Een samenleving waar iedereen – ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing, gender
etc. – gelijke kansen krijgt om de eigen vrij gekozen levensweg te bewandelen in onderlinge solidariteit, met respect
voor elkaars keuzes en met respect vanwege de samenleving voor deze keuzes. In deze duurzame samenleving is het
constructief denken vanuit diversiteit op alle vlakken en op alle niveaus een evidentie en een erkende meerwaarde.
De eerste krachtige daad die de denktank stelde, was het in vraag stellen van het label ‘allochtone’ vrouwen. De beeldvorming die momenteel zowel de publieke opinie als het beleid overheerst als het gaat over ‘allochtone’ vrouwen is bijzonder problematisch. De denktank wou van in het begin een andere toon zetten en een trendbreuk inluiden. De titel
die de denktank koos voor het project, ‘Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst’ of kortweg DIVA’s, wil
komaf maken met het heersende negatieve beeld van de hulpbehoevende, afhankelijke vrouwen die geen aansluiting
vinden bij de Vlaamse samenleving. De DIVA’s willen echt gezien en gehoord worden voor wat ze waard zijn: sterke,
passionele vrouwen met een krachtige droom en toekomstvisie voor deze samenleving.
Vrouwen van een andere afkomst moeten gezien worden als actieve partner van het beleid. De vijftien vrouwen van het
DIVA project hebben aangetoond dat vrouwen van een andere afkomst beschikken over een belangrijke reserve aan
kracht en doorzettingsvermogen. Tot nu toe werd die onvoldoende ingezet. Los van moeilijke omstandigheden hebben
ze door hun veerkracht een bewonderenswaardig traject afgelegd. Hun passie en overtuiging om een positie te willen
innemen die hen toelaat het verschil te maken voor de hele groep, illustreert de potentiële meerwaarde van vrouwen
van een andere afkomst, voor het gelijkekansenbeleid en de samenleving in het algemeen. Vanuit hun ervaringen distilleerden de vrouwen zelf een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid die relevant is voor alle vrouwen.
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Résumé : rêver, oser et agir !
Diverses femmes d’origine étrangère (DIVAS)
Une vision prospective de la politique d’égalité des chances en Flandre
Le ministre flamand de l’égalité des chances a chargé la Fondation Roi Baudouin de préparer un plan de politique sur
l’égalité des chances pour et par des femmes d’origine étrangère. Le projet était porté par trois objectifs. Le premier visait à rédiger une vision prospective de l’égalité des chances, en partant d’une approche horizontale intégrée au travers
de tous les secteurs. Un second objectif concernait la mise en perspective de femmes flamandes d’origine étrangère
pour que leur histoire, leur engagement, leurs projets et leur personnalité puissent être une source d’inspiration pour
d’autres. Enfin, le troisième objectif englobait l’offre d’un parcours de coaching, individuel et en groupe, visant à renforcer les capacités de ces femmes hors du commun et à proposer un nouveau réseau.
Pour élaborer une vision prospective de la politique d’égalité des chances en Flandre pour et par des femmes d’origine
étrangère, la Fondation Roi Baudouin a résolument opté pour une approche participative. Le projet a sélectionné
quinze femmes différentes d’origine étrangère parmi un groupe de 56 candidates. Pour préparer le processus de
réflexion au sein de la cellule de réflexion, toute la littérature pertinente et disponible sur les femmes ‘allochtones’ en
Belgique et à l’étranger a fait l’objet d’une étude préliminaire approfondie. Celle-ci a montré que la plupart du temps,
on aborde la question des femmes d’origine étrangère en partant d’une situation problématique. Les résultats de cette
étude préliminaire ont été confrontés, au sein la cellule de réflexion, aux expériences personnelles des membres de
la cellule. Deux enquêtes en ligne ont également été élaborées sur la base de l’étude préliminaire. Elles ont permis
d’élargir la portée de ce projet et de compléter les expériences personnelles et professionnelles des membres de la
cellule de réflexion. De plus, le projet était accompagné par un groupe de professionnels, composé de représentants
d’organisations qui s’occupent des questions d’égalité des chances.
Au début du processus de réflexion sur une vision prospective de l’égalité des chances, la cellule de réflexion est partie
d’un rêve ambitieux. Le rêve d’une société où chacun se sentirait chez lui et se considérerait comme responsable du
bien-être d’autrui. Une société où chacun - quels que soient la couleur de sa peau, son origine, sa vision de la vie,
son genre, etc. – aurait les mêmes chances de donner à sa vie le cours qu’il a librement choisi, dans une solidarité
mutuelle, en respectant les choix de chacun et en bénéficiant du respect de la société à l’égard de ces choix. Dans
cette société durable, une réflexion constructive fondée sur la diversité sur tous les plans et à tous les niveaux, est une
évidence et une valeur ajoutée reconnue.
Le premier geste fort de la cellule de réflexion a été de remettre en question le label femmes ‘allochtones’. L’image des
femmes ‘allochtones’ qui prédomine actuellement dans l’opinion publique et en politique est particulièrement problématique. Dès le départ, la cellule de réflexion a voulu utiliser un ton différent et amorcer une rupture de tendance.
Le titre que la cellule de réflexion a choisi pour le projet, à savoir ‘Diverses femmes d’origine étrangère’ ou DIVAS en
abrégé, veut en finir avec l’image négative dominante de femmes dépendantes, qui ont besoin d’aide et ne s’intègrent
pas à la société flamande. Les DIVAS veulent être réellement vues et entendues comme elles le méritent : des femmes
fortes et passionnées, qui ont un rêve ambitieux et une vision prospective de cette société.
Les femmes d’origine étrangère doivent être considérées comme des partenaires actives de la politique. Les quinze
femmes du projet DIVA ont montré que les femmes d’origine étrangère ont en elles une importante réserve de force
et de persévérance, qui ont été insuffisamment mises à profit jusqu’à présent. En dépit de circonstances difficiles, leur
dynamisme leur a permis d’effectuer un parcours qui force l’admiration. Leur passion et leur volonté d’occuper une
place leur permettant de faire la différence pour l’ensemble du groupe, illustre la valeur ajoutée potentielle que les
femmes d’origine étrangère représentent pour la politique d’égalité des chances et la société en général. En partant
de leurs expériences, les femmes ont même distillé une vision prospective de la politique d’égalité des chances qui est
pertinente pour toutes les femmes.
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Inleiding
Op 6 maart 2008 organiseerde de Vlaamse minister van Gelijke Kansen een studiedag ‘Vrouwen in strijd. Bestaat de
allochtone vrouwenbeweging?’. Door middel van deze studiedag wilden zij hiermee de aanzet geven tot meer debat met
betrekking tot het bevorderen van de deskundigheid van leidersfiguren van onder meer allochtone vrouwenverenigingen. Dit is noodzakelijk om de inspraak rond gelijke kansen van deze groep in de samenleving te verhogen.
Er is zonder twijfel grote vooruitgang geboekt op het vlak van gelijke kansen, maar nogal wat studies tonen aan dat in
verschillende domeinen nog ongelijkheden blijven bestaan. Meestal gaat het om inherente en indirecte ongelijkheden
die niet echt ‘zichtbaar’ zijn. Met andere woorden: het gangbare systeem lijkt neutraal en niet discriminerend. Iedereen is gelijk voor de wet en elke vorm van uitsluiting die discriminerend wordt geacht, wordt bestraft. Vaak is deze
neutraliteit echter maar schijn. Organisatorische en politieke keuzes weerspiegelen vaak stereotypen rond ambities,
competenties en rolpatronen van allochtone vrouwen. Via haar structuren reproduceert de samenleving ongelijkheden,
bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.
Vlaanderen wordt meer en meer gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Dit is een realiteit, maar de aanwezigheid van allochtonen resulteert echter niet automatisch in een sterkere deelname van deze groep aan de samenleving
(o.m. in het onderwijs of op de arbeidsmarkt). De VDAB-cijfers zijn daarover heel duidelijk. Bij de recente cijfers van
februari 2009 steeg de werkloosheid bij de groep niet-EU allochtonen in verhouding tot februari 2008 met 14,5%. Het
stijgende aandeel van allochtone vrouwen is hierin onrustwekkend. Dat voedt de negatieve berichtgeving en beeldvorming over deze doelgroep als geheel. Deze beeldvorming draagt bij tot de agendasetting over deze thematiek.
De vraag van de Vlaamse overheid om over gelijke kansen na te denken en dit door talentvolle allochtone vrouwen te
laten begeleiden is een innovatieve manier van denken en aanpak in het denken over gelijke kansen. Door bepaalde
individuen (allochtone vrouwen) te ondersteunen en in beeld te brengen als individuele actoren die verandering willen
brengen, kunnen er meer rolmodellen in beeld komen. Er is dringend nood aan meer maatschappelijk debat over welke
richting deze vrouwen uit moeten gaan en hoe zij kunnen inspelen op het thema gelijke kansen en gender vanuit een
breed maatschappelijk draagvlak.
Het rapport dat voor u ligt is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel bericht over het vooronderzoek ter voorbereiding van het traject dat werd afgelegd met de denktank van talentvolle allochtone vrouwen. Het bestaat uit een literatuuronderzoek van enerzijds Vlaams en buitenlands relevant wetenschappelijk onderzoek en anderzijds een beknopte
situering van de doelgroep allochtone vrouwen in het Vlaamse gelijkekansenbeleid. Dit materiaal werd in het traject
met de denktank besproken en diende als uitvalsbasis voor de opbouw van de toekomstvisie voor gelijke kansen in
Vlaanderen. Verder vormde dit vooronderzoek ook het uitgangsmateriaal voor de online enquête die in het kader van dit
project werd gelanceerd.
Het project is het onderwerp van deel 2: DIVA’s, Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst. Daarin wordt
de manier van werken met de denktank toegelicht en de resultaten van de online enquête besproken. De toekomstvisie
die de denktank uittekende voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen vormt het kroonstuk van dit deel.
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Deel 1

Vooronderzoek
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Hoofdstuk 1

Stand van zaken.
Wat weten we over
allochtone vrouwen?
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De doelstelling van dit hoofdstuk is een beknopt overzicht te geven van wat we weten over de groep ‘allochtone’ vrouwen. We hebben ons daarvoor in de eerste plaats geconcentreerd op onderzoek dat zich specifiek richt op deze doelgroep en dat dus tegelijkertijd rekening houdt met de variabelen gender en etniciteit. Daarbij stoten we onmiddellijk op een eerste moeilijkheid, nl. dat heel
wat onderzoek naar allochtonen in Vlaanderen genderblind blijft. Ook heel wat onderzoek naar vrouwen blijft blind voor etniciteit.
Bovendien is deze groep, die zich op het kruispunt van de variabelen gender en etniciteit bevindt, niet homogeen samengesteld. Integendeel, er zijn grote verschillen binnen de groep allochtone vrouwen wat socio-economische situatie en scholingsgraad betreft.
Er zijn allochtone vrouwen van de 1ste, 2de en 3de generatie en ook nieuwkomers. Er zijn allochtone vrouwen van West-Europese,
Oost-Europese en niet-Europese herkomst.
Daarmee stoten we op de tweede moeilijkheid. De term ‘allochtoon’ is een problematisch begrip. De letterlijke betekenis van het begrip allochtoon is dat van de ‘niet-oorspronkelijke bewoner, met name buitenlandse werknemer’ (Van Dale). Het Vlaamse beleid ten
aanzien van etnisch-culturele minderheden (B.S. 19.VI.1998) beschouwt als allochtoon ‘personen die zich legaal in België bevinden,
ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben, en die tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen:
• minstens één van hun ouders of grootouders is geboren buiten België;
• zij bevinden zich in een achterstandspositie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaal-economische situatie’.
Het tweede nummer van ZOEM (Steunpunt Gelijkekansenbeleid) zoomt in op allochtone vrouwen en wijst er terecht op dat de aanwezigheid van een achterstandspositie als voorwaarde om tot de allochtonen te worden gerekend, de definitie moeilijk bruikbaar
maakt voor onderzoek. ‘Achterstandspositie’ op zich is een diffuus begrip en bovendien richt deze definitie zich enkel op de achtergestelden, waardoor de ‘succesvolle allochtoon’ buiten beeld verdwijnt.
En daarmee wordt ook onze derde moeilijkheid duidelijk: onderzoek over allochtone vrouwen vertrekt meestal vanuit een achterstandsdenken. Meestal spreekt men zelfs van een dubbele achterstand: allochtone vrouwen hebben niet alleen een achterstand op
autochtone vrouwen, ze hebben ook een achterstand ten opzicht van allochtone mannen. De insteek van dit project is omgekeerd:
door naar de ervaringen van succesvolle allochtone vrouwen te kijken, willen we de factoren blootleggen die bijdragen tot hun
succes. Daarom baseren we dit hoofdstuk o.a. ook op Brits actie-onderzoek, waarbij een groep succesvolle vrouwen van etnischculturele minderheden bevraagd werd over de verschillende momenten en factoren die in de loop van hun leven een versterkende of
verzwakkende impact hadden op hun levens- en carrièreverloop. De nadruk ligt hierbij op ‘agency’: de vrouwen zijn actoren die zelf
actief ingrijpen op hun levensloop, zij het in een context bepaald door belemmerende en/of empowerende structuren.
Dit hoofdstuk is dan ook opgebouwd met de levensloop als rode draad. We bekijken voor elke levensfase en elk levensdomein wat we
‘weten’ vanuit onderzoek over de groep ‘allochtone’ vrouwen in Vlaanderen en elders. Deel 1 gaat over de vormende jaren: de thuissituatie, het onderwijs en de groep ‘peers’. We beginnen bij de thuissituatie van de vrouwen: op welke manier heeft het gezin waarin
ze opgroeiden hun kansen beïnvloed? Dezelfde vraag stellen we over het onderwijstraject dat ze doorliepen. In deel 2 bekijken we
de productieve volwassen jaren vanuit de optiek van de vier soorten arbeid. We bekijken eerst de betaalde arbeid: de situatie op de
arbeidsmarkt en de situatie op de werkvloer. Ten tweede bekijken we de zorgarbeid: gezin en zorg, waarbij ook specifieke aandacht
aan de gezondheidszorg wordt besteed. Dan bekijken we de sociale arbeid: informele en formele netwerken, het verenigingsleven,
sociale en politieke engagementen. Ten slotte bekijken we de zelfarbeid: in welke mate hebben de allochtone vrouwen tijd en middelen om in zichzelf te investeren en hoe beïnvloedt dat hun kansen?

1.1

De vormende jaren

1.1.1

De thuissituatie van allochtone vrouwen

De omgeving waarin je opgroeit heeft ongetwijfeld een sterk bepalende invloed op je verdere levensloop. Dat is ook zo voor allochtone vrouwen.
Het Britse onderzoek Routes To Power onderscheidt drie factoren: de sociale klasse van het gezin, de kwaliteit van het familiale
leven en de mate waarin bepaalde maatschappelijke thema’s (gender, etniciteit) werden gepolitiseerd in het gezin. De succesvolle
vrouwen in dit onderzoek verklaarden dat factoren als huisbezit, een veilige woonomgeving en een relatief gegoede buurt, hoge
schoolprestaties van ten minste één van de ouders, kosmopolitische waarden en levensstijlen en zo verder, hen hielpen om hun
potentieel te realiseren en hen beschutten voor de ergste gevolgen van racisme. Dat ging ook op voor families die een stapje naar
beneden zetten op de maatschappelijke ladder bij aankomst in het land, maar die wel hun middenklasse normen en waarden en
ambities behielden. Niet alle succesvolle vrouwen in dit onderzoek hadden een dergelijke positieve start: ongeveer een kwart van

Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst

■

13

hen moest ernstige economische, sociale en culturele hindernissen overwinnen om de maatschappelijke positie die ze vandaag innemen te kunnen behalen. Het blijken vooral de waarden en ambities te zijn die verbonden zijn met een middenklasse achtergrond
die een belangrijke factor vormen in het succesverhaal van deze vrouwen.
Beide Britse onderzoeken (Different Places, Different Women en Routes to Power) leggen de nadruk op de positieve feedback die de
meeste succesvolle vrouwen kregen van hun familie. Ze omschreven hun gezinssituatie als stabiel, gelukkig, liefdevol, attent, sterk,
ondersteunend. Zelfs in moeilijke economische omstandigheden bleven deze vrouwen geloven dat ze bijzonder waren. De nadruk
lag niet altijd op carrière maken, maar wel op hun studies. Zeker naar hen als meisjes toe was de boodschap heel duidelijk dat hard
werken en studeren de enige weg vooruit was. Er was wel een verschil naargelang de etnische groepen: Aziatische vrouwen meldden
dit soort versterkende omgeving een stuk minder. De factor die alle vrouwen wel gemeenschappelijk hadden, was het stabiele en
liefdevolle gezin, ook als het om eenoudergezinnen ging.
Routes to Power ondervond ook dat een derde van de vrouwen in de studie uit een gezin kwamen waar er een sterk bewustzijn
was rond discriminatie op basis van etniciteit en gender. Hun ouders vonden het belangrijk dat vooroordelen, directe en indirecte
discriminatie werden aangepakt. Het gros van de andere vrouwen kwam uit families met een sterk humanistisch, vaak religieus
geïnspireerde ethos over de sociale verantwoordelijkheid van het individu.
In Vlaanderen is er rond de invloed van deze factoren op de kansen van allochtone vrouwen nog geen onderzoek gevoerd. In Nederlands onderzoek trachtte men te achterhalen in hoeverre de mate van integratie van allochtone ouders van invloed is op de
onderwijsprestaties van hun kinderen (Oomens, Driessen & Scheepers, 2003). Maar het onderzoek kon daar geen sluitend antwoord
op geven.

1.1.2

Onderwijs

Er zijn heel wat mogelijke beïnvloedingsfactoren verbonden met het terrein onderwijs. De schoolkeuze op zich heeft ongetwijfeld
al een effect op de kansen van allochtone vrouwen. Ook leerkrachten en andere schoolloopbaanbegeleiders hebben mogelijkerwijs
een invloed op de schoolloopbaan van allochtone vrouwen. Ook de eigen thuiscultuur en de aspiraties van de ouders kunnen een rol
spelen. En dan zijn er ook de prestaties op zich die een indicator vormen van het succes van een schoolloopbaan.
De schoolkeuze
In het Vlaamse schoolsysteem kan de school die je kiest van groot belang zijn. Op welke basis maken allochtone ouders deze schoolkeuze voor hun dochters? Op welke informatie baseren ze zich? Welke factoren spelen daarbij een rol? Laat men zich leiden door
‘objectieve gemiddelde prestaties’ van een school, door het imago? Of het al dan niet religieuze karakter, de nabijheid? Ongetwijfeld
zal het socio-economisch niveau van het gezin ook een bepalende factor zijn in deze schoolkeuze. En hoe zit het met de relatie van
de ouders met de school gedurende de schoolloopbaan? Welke strategieën ontwikkelen allochtone ouders om te communiceren
met de school van hun kinderen indien ze de taal niet beheersen?
Er is zover we weten geen onderzoek op dit vlak dat voldoende respondenten had om uitspraken te kunnen doen over schoolkeuze
en etnische herkomst. Wel zijn er ondertussen projecten opgestart in het kader van het concept ‘brede school’, waarbij NT2-leerders
een project uitvoeren in de school van hun kinderen. Het uitgangspunt was om het Nederlands dat anderstalige ouders leren in de
context van de school, uit te breiden met projectwerking. Het effect daarvan is dat ouders, leerkrachten, directie, oudercomité plots
met elkaar te maken krijgen rond een gezamenlijk leuk of als zinvol ervaren evenement. Op die manier ontstaan wellicht allerlei
kansen op contact, die voor een keer niet het accent leggen op het niet-kennen van het Nederlands van de ouders.
De invloed van leerkrachten en ouders
Het Britse onderzoek Different Places, Different Women meldt over de invloed van leerkrachten en ouders dat het vooral de ouders
waren die een bepalende invloed hadden op de carrièrekeuzes van de succesvolle vrouwen. Een aantal vrouwen werden actief ontmoedigd op school en werden door leerkrachten en andere schoolloopbaanbegeleiders aangeraden om hun aspiraties lager in te
schatten. Er waren ook anderen die net wel ondersteuning en aanmoediging kregen van individuen in het schoolsysteem.
Routes to Power verwoordt deze problematiek een stuk scherper: zwarte vrouwen beschreven in hun onderzoek verschillende vormen
van institutionele discriminatie op school, lage verwachtingen vanwege de leerkrachten en het sturen van zwarte leerlingen naar
een beperkte categorie van carrièremogelijkheden. In bijna alle gevallen stelden de succesvolle vrouwen in dit onderzoek dat zij zo
standvastig konden zijn in hun weerstand tegen discriminatie, doordat hun ouders hen beschermden met hun hoge verwachtingen
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en voor hen opkwamen bij de leerkrachten. De vrouwen bevestigden dat meisjes en jongens door het schoolsysteem naar andere
carrières werden geleid, maar dit was volgens hen niet meer het geval dan voor de autochtone kinderen. Interessant in dit onderzoek is het verschil in ervaring tussen de Aziatische (vrouwen afkomstig uit Indië, Pakistan en Bangladesh) en de zwarte vrouwen
(vrouwen afkomstig uit Sub-Sahara Afrika, de Caraïben en Afro-Amerikanen): de meeste zwarte vrouwen ervaarden een sterke
steun vanwege hun ouders, terwijl de meeste Aziatische vrouwen hindernissen in hun schoolloopbaan tegen kwamen door lage
verwachtingen thuis en de angst vanwege ouders dat ze “Westers” zouden worden door hun scholing. De zwarte vrouwen werden
daarentegen op school zo goed als allemaal geconfronteerd met een systematische onderschatting van hun capaciteiten, terwijl
de meeste Aziatische vrouwen zich net versterkt en ondersteund voelden op school. Voor alle groepen waren hoge verwachtingen
vanwege zowel ouders als leerkrachten van cruciaal belang.
Schoolprestaties van allochtone meisjes
Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid wijdde n°2 van de artikelenreeks ZOEM integraal aan de situatie van allochtone vrouwen. Hierin
worden o.a. de verschillen tussen allochtone en autochtone meisjes en jongens in Vlaanderen in het onderwijs in kaart gebracht. De
achterstand van allochtonen in het onderwijs begint al in het kleuteronderwijs en wordt steeds groter naarmate de schoolloopbaan
vordert (Duquet e.a., 2006). Tussen de verschillende allochtone groepen bestaan er wel grote verschillen. Vooral bij de meisjes zijn
er sterke verschillen. Ongeveer de helft van de Turkse meisjes (50%) en ongeveer vier op de tien Noord-Afrikaanse meisjes (41%)
beginnen aan het secundair onderwijs via de B-stroom, wat hun latere kansen op schools succes zwaar hypothekeert (Duquet).
De groep ‘overige allochtonen’ is in ongeveer dezelfde mate aanwezig in de B-stroom als de autochtone jongeren. De verschillen
naar verdere onderwijsvorm tussen allochtone meisjes zijn opvallend. Slechts één op zeven Turkse meisjes (14%) en één op vier
Noord-Afrikaanse meisjes volgt een studierichting uit het ASO, vergeleken met meer dan één derde van de Zuid-Europese meisjes
en bijna twee derde van de overige allochtone meisjes. Omdat ongeveer de helft van de Turkse en Noord-Afrikaanse meisjes voor de
B-stroom kiest bij hun intrede in het secundair onderwijs, volgen deze meisjes vooral onderwijs in het BSO. Maar liefst 69% van de
Turkse en al 58% van de Noord-Afrikaanse meisjes bevinden zich in het derde jaar van het secundair onderwijs in het BSO, vergeleken met 29% van de Zuid-Europese meisjes en 14% van de overige allochtone meisjes (Duquet).
Het aantal keren zittenblijven in het secundair onderwijs geeft een idee van de mate waarin een schoolloopbaan al dan niet goed
verloopt. Er zijn wat dit betreft significante verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren, maar ook tussen meisjes en jongens. Allochtonen blijven meer en vaker meerdere keren zitten dan autochtonen. In elke groep doen de meisjes het beter dan de
jongens, behalve bij de Turkse leerlingen. Daar zitten de jongens in een betere positie dan de meisjes (Duquet).
Ook het niveau van kwalificatie bij het verlaten van de secundaire school verschilt naar geslacht en herkomst. 13% van de autochtone jongens zijn op het einde van de rit ongekwalificeerd. Bij allochtone jongens loopt dit op tot maar liefst 30%. De meisjes doen
het ook hier beter: van de autochtone meisjes is op dat moment maar 7% ongekwalificeerd, van de allochtone meisjes 25%. Maar
deze 25% wordt bij Turkse en Noord-Afrikaanse meisjes tussen de 41 en 43%. Turkse meisjes doen van alle allochtone meisjes
het minst vaak een jaar over in het secundair onderwijs en toch behalen zij op het eind van de rit het minst vaak een kwalificatie.
De studenten met een Zuid-Europese achtergrond scoren opmerkelijk beter, vooral de meisjes. De problematische doorstroom van
allochtone leerlingen resulteert m.a.w. in een dramatische uitstroomsituatie: allochtone jongens verlaten het voltijds secundair
onderwijs dubbel zo vaak zonder diploma dan autochtone jongens en bij de allochtone meisjes is dit zelfs drie maal zoveel als bij de
autochtone meisjes.
Dit lijkt in de lijn te liggen van de vaststelling in het Britse onderzoek Different Places, Different Women dat bepaalde groepen allochtone meisjes ambitieuzer zijn dan autochtone meisjes. Dat komt tot uiting door hun ambitieuze en arbeidsmarktgerichte studiekeuze,
maar ook door het vrij ‘masculiene’ carrièremodel dat deze groep kenmerkt.
Al deze vaststellingen duiden ook op het belang om de groep allochtone meisjes niet als een homogene groep te beschouwen: er
zijn belangrijke verschillen in deze diverse groep, naargelang herkomst en ongetwijfeld ook socio-economische positie. Dat meisjes
uit allochtone groepen het iets beter doen op school dan de jongens moet dus genuanceerd worden. Enerzijds blijven de meisjes
minder vaak zitten en lijken ze iets vaker een diploma van het voltijds secundair onderwijs te behalen dan de jongens, anderzijds
vinden we de meisjes relatief vaker terug in de B-stroom en het BSO ten koste van deelname aan de A-stroom en het ASO. Zelfs wanneer Turkse en Noord-Afrikaanse meisjes, net zoals autochtone meisjes, over het algemeen betere punten behalen in het secundair
onderwijs (en daardoor minder blijven zitten en vaker hun studies afmaken), zitten ze vooral in beroepsgerichte opleidingen. Het is
goed om ons ervan bewust te zijn dat de meisjes van Turkse en Noord-Afrikaanse afkomst het nog steeds minder goed doen in het
secundair onderwijs dan de overige allochtone meisjes, die het op hun beurt slechter doen dan de autochtone meisjes.
In Nederland doen allochtone meisjes het in alle opzichten slechter dan de autochtone meisjes: de taal- en rekenprestaties zijn
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lager, de adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn doorgaans lager, allochtone meisjes slagen minder vaak voor hun middelbareschoolexamen en hun instroom in algemene richtingen is lager (Keuzenkamp, 2006). Ook hier doen de Turkse en Marokkaanse
meisjes het slechter dan meisjes uit andere etnisch-culturele minderheden. Het jaarrapport integratie 2008 van het Centraal Bureau voor de statistiek in Nederland meldde in november echter dat allochtonen hun achterstand aan het inlopen zijn. Vooral allochtone meisjes doen het goed op school. De gegevens over het opleidingsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder wijzen in
de richting van een geleidelijke verbetering van de uitgangspositie van niet-westerse allochtonen: hoe jonger, hoe hoger opgeleid.
Over het algemeen doen de niet-westerse allochtone meisjes in Nederland het beter dan de jongens; in vrijwel alle onderwijssoorten
is hun niveau hoger, hebben zij minder vertraging, minder voortijdige schooluitval en een hoger studierendement.
Allochtonen in het hoger onderwijs in Vlaanderen
De slaagkansen in het hoger onderwijs in Vlaanderen worden voor een stuk al bepaald door het verschillende profiel van allochtonen
en autochtonen bij de instroom: allochtone studenten komen minder vaak dan autochtonen uit een ASO-richting (Duquet e.a.,
2006). Wat betreft hun slaagkansen doen de allochtone meisjes het ook hier beter dan hun mannelijke collega’s. Studentes met
een Turkse of Noord-Afrikaanse achtergrond hebben een slaagkans van ongeveer 39%, beter dan de jongens maar minder goed dan
de autochtone meisjes. Opvallend is dat andere allochtone meisjes ongeveer dezelfde slaagkansen hebben dan autochtone meisjes
(zelfs iets hoger!): 55,2%.
In 2007 onderzochten de KULeuven en de VUB1 de factoren van studiekeuzen en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten.
Men bekeek daarin vooral de lagere doorstroming en het lagere studierendement in het hoger onderwijs van allochtone studenten
van MTA-origine (Magreb, Turkije en Arabisch schiereiland). Daaruit blijkt dat het vooral om een cumulatie gaat van allerlei onderling
samenhangende risicofactoren, waarbij elke risicofactor een indicator is voor minder goede studieresultaten. De onderzoekers gebruiken het beeld van een ladder: allochtone studenten missen van bij de aanvang van het secundair onderwijs al een aantal treden
op de ladder. Hun socio-economische achtergrond is eerder laag vergeleken met de rest van de samenleving, hun verbale vaardigheden liggen lager, ze volgen in de helft van de gevallen opleidingen in het secundair die niet of slecht voorbereiden op hogere studies,
ze missen rolmodellen en ze hebben een gebrek aan informatie over het hoger onderwijs. Ook bij de keuze voor de studierichting
in het hoger onderwijs slaan deze studenten een aantal treden van de ladder over: ze exploreren de mogelijkheden onvoldoende,
kiezen vaak vanuit materiële overwegingen en leggen adviezen naast zich neer. Het contact met staf en studiebegeleiding is lager
en het studierendement zeer slecht. Studeren wordt voor deze jongeren een quasi reuzensprong van de laagste sport van de ladder
naar de bovenste. En, zo besluiten de onderzoekers, dat is zeer jammer, omdat deze groep een sterke ambitie heeft en er – vooral bij
de meisjes – een duidelijke emancipatorische beweging gaande is.
Het TIES-onderzoek vermeldt gelijkaardige bevindingen. Ze onderzochten de Turkse en Marokkaanse tweede generatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen en Brussel2. Daarin stelden ze vast dat vooral de allochtone vrouwen die doorstromen naar het hoger onderwijs studiekeuzes maken die hun later veel kansen bieden op de arbeidsmarkt. Zij kiezen vaak voor richtingen met een laag risico
op werkloosheid, zoals gezondheidszorg en bedrijfskunde. De lager opgeleide meisjes in het beroepsonderwijs komen daarentegen
nog steeds vaak terecht in richtingen met een hoog risico op werkloosheid, zoals handel, kantoor en personenzorg.
De bi-culturele identiteit als cultureel kapitaal
Een ander effect van het schoolgaan voor allochtonen en dit in het bijzonder voor niet-westerse allochtonen, is de ervaring van het
zichtbaar ‘anders’ zijn. De succesvolle vrouwen in het Britse onderzoek Different Places, Different Women benoemden dit als een verrijking. De meesten onder hen groeiden op in ten minste twee verschillende culturele contexten. Deze ervaring en het ‘mengen’ van
culturen is een belangrijk deel van wie ze zijn. Ze leerden er discipline door. Het stimuleerde hen om de lat wat betreft aspiraties,
zelfvertrouwen en ambitie hoog te leggen. En het verhoogde hun gevoeligheid en aanpassingsvermogen voor verschillende culturele
normen.
Het onderbroken studietraject
Veel allochtone vrouwen blijken een atypisch studietraject te doorlopen. De succesvolle vrouwen van het Routes to Power onderzoek
moesten vaak hun studies stopzetten om economische redenen. Sommigen gingen werken en hernamen later hun studies toen ze
merkten dat ze onvoldoende competenties hadden ontwikkeld om daar te geraken waar ze wilden. Anderen stichtten eerst een gezin
en gingen terug studeren na een echtscheiding.
Het onderzoek EVC/EVK-praktijken, dat diplomagelijkwaardigheid en diplomaverwerving onderzocht voor (vrouwelijke) nieuwe migranten,3 bevestigt dit in hun analyse “Gendermainstreaming m.b.t. herintreden in het hoger onderwijs”. Daarin verklaren ze dat
vrouwelijke nieuwkomers met kinderen niet dezelfde kansen hebben om hun onderwijs- en beroepskwalificaties te vertalen naar de
Belgische context. Hun traject wordt immers onderbroken door de kinderzorg. Dit zorgt voor uitstel van het onderwijstraject, soms

1. Allochtonen in het hoger onderwijs. Factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten. KUL & VUB, 2007.
2. De Turkse en Marokkaanse tweede generatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen en Brussel. Resultaten van het TIES-onderzoek. CeSO, 2008.
3. EVC/EVK-praktijken, diplomagelijkwaardigheid & diplomaverwerving voor (vrouwelijke) nieuwe migranten: een accent op élk talent!? HIVA & CEMIS, 2008.
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tot de laatstgeborene naar school gaat. De opleidingsmogelijkheden van de vrouwen worden beïnvloed door bestaande rolpatronen,
het gebrek aan kinderopvang en de afhankelijkheid van het beperkte inkomen van de man.

1.1.3

De invloed van ‘peers’

Uit heel wat onderzoek bleek dat vrienden een grote invloed uitoefenen op jongvolwassenen. We zouden ook graag meer weten
over de invloed die uitgaat van de ‘peers’ van jonge allochtone vrouwen. Dit aspect is voor zover we weten nog niet onderzocht in
Vlaanderen.

1.2 De volwassen jaren
1.2.1

Betaalde arbeid

In dit deel bekijken we hoe het tewerkstellingstraject van allochtone vrouwen eruit ziet en wat de ervaringen zijn op de werkvloer.
De motivatie voor ‘aparte’ trajecten
Het Britse onderzoek Routes to Power formuleert vier factoren die typisch zijn voor de professionele trajecten van succesvolle vrouwen uit etnisch-culturele minderheden:
• de drang om uit te blinken
• waardengedreven carrièrekeuzes
• macht dient om het verschil te maken
• sectoroverschrijdende jobbewegingen en meervoudige engagementen
De drang om uit te blinken kwam voor de vrouwen al op een heel vroege leeftijd. Sommigen kwamen uit families van uitblinkers die
verwachtten dat hun kinderen het ook goed zouden doen. Anderen werden gedreven door het besef dat hun ouders opofferingen
hadden moeten brengen om hun toekomst veilig te stellen. Nog anderen hadden een sterk besef meegekregen van hun ouders dat
zij als vrouwen van een etnisch-culturele minderheid om te slagen twee maal zo goed moesten zijn dan anderen. En een laatste
groep werd vooral gedreven door een motivatie om te ontsnappen aan de moeilijke economische omstandigheden en ervaringen
van uitsluiting tijdens hun jeugd.
De carrièrekeuzes van de succesvolle vrouwen werden bepaald door waarden rond gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, empowerment en mensenrechten. Ook als deze vrouwen in de privésector werkten. Daar vertaalde dit zich in professionele aandacht voor diversiteit, sociaal verantwoordelijk ondernemen of het stimuleren van de ondernemingsgraad van etnisch-culturele minderheden.
Het sterk waardengedreven professionele engagement van deze vrouwen wordt gecombineerd met een aparte visie op macht.
Macht heeft voor hen niet te maken met persoonlijk succes, controle over anderen of autoriteit. Macht gaat over het hebben van
invloed, toegang tot middelen en de capaciteit om een verschil te maken in het leven van anderen. Macht is een middel om meer
en sneller sociale veranderingen teweeg te brengen. Door hun machtspositie werden de vrouwen zich vaak scherper bewust van de
mogelijkheden die hun positie en netwerken hen boden, waardoor ze nog sterker gedreven werden om beter te presteren.
Karakteristiek voor het carrièreverloop van de vrouwen was het veel en sectoroverschrijdend veranderen van job. De vrouwen verklaarden bij hun vele jobbewegingen vooral op zoek te zijn naar opportuniteiten om ongelijkheden, onrechtvaardigheden, uitsluiting
en dergelijke aan te pakken.
Positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt
Erg opbeurend zijn de gegevens over de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt niet.
Het OESO-rapport ‘Jobs for Immigrants: labour market integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal’ (november
2008) was niet mals voor de Belgische arbeidsmarkt. De werkloosheid ligt bij de allochtonen 2,5 keer hoger dan bij de autochtonen.
Bij de vrouwelijke allochtone bevolking is het nog erger gesteld: slechts één op drie heeft een job. De toestand van allochtonen
wijten de onderzoekers aan de werkloosheidsval, het feit dat de laagste lonen maar net boven de hoogste uitkeringen liggen. Een
andere verontrustende vaststelling is dat kinderen van migranten – de zogenaamde tweede generatie – het veel slechter doen dan
hun autochtone leeftijdsgenoten. Zelfs nieuwkomers vinden sneller een job.
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De VDAB wijst er in hun recente brochure VDAB onderzoekt - nr. 2: Kansen op werk voor allochtone werkzoekenden sterk verbeterd op
dat de situatie voor allochtonen de laatste jaren wel significant verbeterd is, waarschijnlijk vooral dankzij de hoogconjunctuur. Ze
melden verder dat studieniveau voor mannen geen determinerende factor is, maar voor vrouwen wel. Vrouwen hebben een hogere
scholing nodig om evenveel kans te maken om snel werk te vinden. Voor allochtone vrouwen is de situatie ongetwijfeld het moeilijkst. Ze vinden nauwelijks werk. Het duurt meer dan een jaar vooraleer de helft van de vrouwelijke allochtone werkzoekenden een
eerste job heeft gevonden (bij autochtone vrouwen is dat 7,4 maanden).
Het Steunpunt WAV berichtte in 2005 al over de socio-economische etnostratificatie in Vlaanderen (Tielens, 2005). ‘De etnostratificatietheorie stelt dat etnische minderheden in een maatschappij voornamelijk omwille van hun afkomst meer risico lopen om
terecht te komen in een specifiek segment van de arbeidsmarkt, met name in sectoren en banen die gekenmerkt worden door een
hogere werkonzekerheid en slechtere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.’ Het WAV combineerde dit met een analyse van de
socio-economische positie en bracht de posities van allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt in kaart. Deze analyse - of het
nu gaat om de werkzaamheidsgraad of de werkloosheidsgraad - geeft een rangschikking qua positie op de arbeidsmarkt die steeds
dezelfde is: de autochtonen scoren het best, op de voet gevolgd door personen van Europese herkomst. Een derde positie wordt
ingenomen door niet-Europese vreemdelingen (voornamelijk Afrikanen en Aziaten) die onderscheiden worden van de vierde groep,
gevormd door de Turken en Marokkanen die het duidelijk slechter doen. Het gevaar is dat men uit het oog verliest dat er tussen de
groep Turken en Marokkanen enerzijds en de restgroep van niet-westerse allochtonen anderzijds, meer dan een cultureel verschil is:
de groep Turken en Marokkanen hadden gemiddeld een significant lager socio-economisch niveau bij aankomst in dit land.
Behalve de autochtone vrouwen die ongeveer op het niveau van de derde groep van de mannen zitten (Afrikaanse en Aziatische
mannen) doen alle groepen vrouwen het nog slechter dan de Turkse en Marokkaanse mannen wat betreft werkzaamheidsgraad.
Wat daarbij opvalt, is dat binnen de vier groepen het verschil tussen vrouwen en mannen altijd ongeveer van dezelfde grootteorde
is: het procentueel verschil tussen vrouwen en mannen voor de activiteitsgraad bijvoorbeeld schommelt tussen de 20 en de 30%
en altijd in het nadeel van vrouwen. Alleen voor de vierde groep (Turken en Marokkanen) is het verschil tussen vrouwen en mannen
nog groter: nl. meer dan 40%.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland maakt hieruit op dat het niet alleen gaat om een allochtonenprobleem, maar
ook om een emancipatievraagstuk (Keuzenkamp, 2006). De variabelen die in rekening worden gebracht in de socio-economische
etnostratificatie moeten m.a.w. ook nog gekruist worden met de variabele gender om de kansen die een persoon heeft op onze arbeidsmarkt betrouwbaar te kunnen inschatten. Indien we die variabelen allemaal samen nemen, stellen we een aantal interessante
zaken vast. Ten eerste vertrekt arbeidsmarktonderzoek van een impliciete mannelijke norm. Als vrouwen met mannen vergeleken
worden, wordt de activiteitsgraad van de mannen als norm genomen waardoor de situatie van vrouwen automatisch als een ‘achterstand’ verschijnt. Als allochtone vrouwen met autochtone vrouwen worden vergeleken is de impliciete norm de activiteitsgraad
van de autochtone vrouwen. De situatie van de allochtone vrouwen verschijnt daardoor meteen als een ‘dubbele achterstand’: ze
halen de norm van ‘de autochtone vrouw’ niet, maar evenmin de norm van ‘de allochtone man’. Je zou zelfs van een driedubbele
achterstand kunnen spreken aangezien de groep allochtone vrouwen de activiteitsgraad van de groep autochtone mannen helemaal
niet benadert.
Over het algemeen worden allochtone vrouwen vooral vergeleken met de autochtone vrouwen, waardoor het accent wordt gelegd
op het ‘allochtonenprobleem’. Het feit dat ook de autochtone vrouw niet voldoet aan de mannelijke norm op het vlak van werkzaamheid en dat de emancipatie van vrouwen op dat vlak niet voltooid is, wordt daarbij vaak even vergeten. Het kruisen van de twee
perspectieven, gender en etniciteit, corrigeert dit eenzijdige beeld. Het probleem van de autochtone mannelijke norm is moeilijker
op te lossen. Zolang deze norm, die ook een Europese doelstelling is (een werkzaamheidsgraad van 70 op 100 inwoners op arbeidsleeftijd), niet in vraag wordt gesteld, kunnen we alle andere groepen die niet voldoen aan deze norm enkel bekijken vanuit een
achterstandsdenken, waarbij de allochtone vrouwen systematisch aan het staartje van de rangschikking bungelen.
In Nederland beschouwt men de specifieke positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt in de context van de transitionele
arbeidsmarkt4. De transitionele arbeidsmarkt staat voor de heftige ontwikkelingen die de arbeidsmarkt doormaakt en nog zal doormaken. Door de overgang van een industriële naar een dienstverlenende economie, door veranderende sociale verhoudingen en
door de zich wijzigende wensen van werkgevers en werknemers, is er een arbeidsmarkt ontstaan die zich kenmerkt door een ongekende dynamiek. De standaardbiografie ‘onderwijs-arbeid-rust’ (voor vrouwen dikwijls onderbroken door zorg) is vervangen door
een ‘knutselbiografie’, waarbinnen de werknemer zelf zijn leven moet construeren. Maar kan iedereen hier wel mee uit de voeten?
Volgens dit onderzoek leidt de veranderlijke arbeidsmarkt tot nieuwe ongelijkheden. Migrantengroepen die nu al een minder sterke
positie hebben, lopen opnieuw het meeste risico achterop te geraken. Autochtone vrouwen die hun betaalde arbeid opgeven voor
de zorg voor het gezin vormen een bijzondere groep. Zij blijken weinig gericht te zijn op werken buitenshuis en keren doorgaans niet
terug op de arbeidsmarkt.
4. Nieuwe ongelijkheden op de transitionele arbeidsmarkt. De kansen en risico’s voor allochtone werknemers. Justus Veenman (red.) NWO-reeks Sociale Cohesie,
2006, Aksant Amsterdam.
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Het recente TIES-onderzoek (CeSO, 2008) stelde naast verschillen in onderwijskansen ook ongelijkheden van kansen op de arbeidmarkt vast. Hun onderzoek betrof de Turkse en Marokkaanse tweede generatie in Antwerpen en Brussel. Allochtonen zijn vaker
werkloos na het voltooien van het onderwijs. Ook hebben zij vaker beroepen met een lage status als eerste job en ervaren zij meer
stabiliteit en minder opwaartse mobiliteit in hun loopbaan dan autochtonen. Allochtonen werken bovendien vaker onder hun opleidingsniveau dan autochtonen. Zij rapporteren dan ook veel meer ervaringen van discriminatie bij het zoeken naar werk en op de
werkvloer zelf. Het viel op dat allochtone vrouwen het meest kwetsbaar zijn voor uitsluiting en armoede. Zij zijn minder actief op de
arbeidsmarkt dan allochtone mannen en autochtone vrouwen en zij ervaren meer problemen om met hun laag inkomen rond te komen. Het onderzoeksteam suggereert dan ook dat we meer aandacht moeten besteden aan de specifieke kenmerken van armoede
bij allochtone vrouwen en aan het ‘traject’ dat hen naar armoede kan leiden.
Horizontale segregatie
Het onderzoek in België en Nederland bevestigt ook het bestaan van een horizontale segregatie: het fenomeen waarbij allochtonen
vooral tewerkgesteld worden in een aantal sectoren met minder goede arbeidsvoorwaarden. Het is echter vooral de scholing die
een groot verschil maakt: Marokkaanse en Turkse mannen en vrouwen werken veel vaker dan autochtone Belgen in ongeschoolde
of arbeidersberoepen en veel minder vaak in wetenschappelijke of intellectuele beroepen, intermediaire en administratieve functies
(Zoem n°2).
De sociale atlas meldt dat Turkse en Marokkaanse vrouwen van de verschillende groepen het meest in de dienstverlenende sector
werken en dan vooral in de schoonmaak (Keuzenkamp). Allochtone vrouwen hebben beduidend vaker een flexibel contract dan
autochtone vrouwen.
In een Nederlands onderzoek over de in- en doorstroomkansen van vrouwen en etnische minderheden in sterk gesegregeerde sectoren in Nederland, onderzochten Van der Meer en Roosblad welke factoren deze segregatie in stand houden (OverWerk, 4/2004).
Ze merkten dat gender nog altijd van invloed is op onderwijs- en beroepskeuzen van jongeren. Jongens kiezen minder vaak voor een
zorgrichting, meisjes minder vaak voor technische richtingen, wat consequenties heeft op hun arbeidsmogelijkheden. Etniciteit is
ook een factor bij de studiekeuze: bij allochtone jongeren lijkt de status van een beroep een rol te spelen in hun keuze, wat ook uit
Vlaams onderzoek (Almaci) blijkt. Bij werving en selectie spelen informele netwerken een belangrijke rol wat relatief meer in het
nadeel zal zijn van vrouwen en allochtonen omdat zij minder vaak deel uitmaken van deze netwerken. In bedrijven in de ‘mannensectoren’ komt het nog vaak voor dat er weinig gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die de combinatie arbeid en gezin moeten
vergemakkelijken, opnieuw een belangrijk nadeel voor vrouwen. De bedrijven in hun onderzoek voerden nauwelijks een actief arbeidsmarktbeleid. Wel dachten ze na over de noodzaak om tot meer diversiteit in hun personeelsbestand te komen. Echter, als bedrijven niet bereid zijn de nodige aanpassingen te doen binnen de eigen organisatie en structuur, zullen de uitsluitingmechanismen
die ervoor zorgen dat vrouwen en allochtonen minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, rustig verder hun werk blijven doen.
Discriminatie op de werkvloer
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding meldt in het jaarrapport ‘Discriminatie/Diversiteit’ 2007 tot
77% meer individuele meldingen en klachten. Ze pleiten in dat rapport ook voor een meer systematische behandeling van meervoudige discriminatie op het gebied van tewerkstelling, nl. de discriminatie op grond van het vrouw zijn en het behoren tot een
etnische minderheid. De problemen waarmee deze vrouwen volgens het centrum geconfronteerd worden, verschillen naargelang
de generaties, het herkomstland of de anciënniteit van de immigratie. Voor de eerste generatie vrouwen stelde het probleem van
de toegang tot de arbeidsmarkt zich nog niet, aldus het rapport. De tweede generatie krijgt wel te maken met discriminatie bij de
aanwerving en ondervindt in het werkmilieu ook discriminatie rond het dragen van de hoofddoek. Vrouwelijke nieuwkomers krijgen
dan weer te maken met het niet erkennen van hun potentieel en bekwaamheden. Ze klagen over declassering en het feit dat ze
onder hun diploma moeten werken. Van sommigen wordt het diploma niet erkend.
Een onderzoek van de ULB over Gender en Migratie (Nouria Ouali, 2008) laat aanzienlijke verschillen zien over de aard van de
discriminaties op basis van afkomst waar mannen en vrouwen mee te maken krijgen. Vrouwen zouden meer blootgesteld worden
aan relationeel racisme in hun buurt en op de werkplaats, mannen krijgen meer te maken met fysiek geweld en het weigeren van
toegang. Mannen hebben een zeer negatief imago, terwijl de vrouwen gezien worden als ‘onderworpen’.
Tokenism en typecasting
De succesvolle vrouwen die meewerkten aan het Britse onderzoek Routes to Power melden veelvuldige vormen van organisationele
discriminatie. Volgens hun ervaring is openlijk racisme taboe geworden, sommigen melden een vermindering van de reikwijdte van
discriminatie. Maar velen voelen dat de aard van discriminatie gewoon veranderd is: discriminatie is ondergedoken, subtieler geworden, maar nog altijd even sterk aanwezig. Liefst 70% van de vrouwen in het onderzoek Different Places, Different Women had op een
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bepaald moment te maken gekregen met directe discriminatie op basis van hun etniciteit en 65% met discriminatie op basis van
hun gender. Op de vraag of andere vrouwen uit etnische minderheden ook gediscrimineerd werden, antwoordde 90% bevestigend.
Op institutioneel vlak is gelijke behandeling nu wel gegarandeerd in wetten en reglementen, maar bij het omzetten ervan in de
praktijk vallen er nog heel wat steken.
De vrouwen uit deze onderzoeken identificeren verder twee nieuwe vormen van organisationele discriminatie: ‘tokenism’ en ‘typecasting’. Tokenism slaat op het fenomeen van gelimiteerde inclusie van een minderheidsgroep om een illusie van inclusie te creëren.
Typisch voor tokenism is dat een allochtone vrouw in deze situatie een bepaalde positie heeft binnen een organisatie, zonder de
daarbij horende macht en/of middelen. Even destructief is het neveneffect van tokenism: de veronderstelling door anderen - zelfs
als dat niet met de realiteit overeenstemt - dat de allochtone vrouw in kwestie als ‘token’ werd aangesteld en niet omwille van haar
capaciteiten. De ‘excuustruus’ van dienst met andere woorden. Ze wordt dan vooral beschouwd als een vertegenwoordiger van haar
etnische groep en minder als een teamlid dat een bepaalde professionele bijdrage levert. Tokenism veroorzaakt in alle mogelijke
vormen onmacht en frustratie. De succesvolle vrouwen die erover vertelden, hadden spontaan de behoefte om de interviewers te
verzekeren dat zij wel degelijk omwille van hun capaciteiten waren aangeworven en dat hun aanstelling niet het resultaat was van
enige vorm van positieve discriminatie. Dit lijkt erop te wijzen dat allochtone vrouwen alleen al omwille van de veronderstelling van
tokenism zich extra hard zullen moeten bewijzen.
Typecasting slaat op het automatisch plaatsen van mensen in een beperkt aantal rollen, omwille van vroegere ervaringen of omwille
van stereotypen over de groep waartoe ze behoren. Typecasting is niet altijd een probleem: veel allochtone vrouwen grijpen graag
de kans om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van diversiteit en gelijkheid. Een aantal anderen voelen zich juist beperkt in
hun professionele ontwikkeling door de voortdurende vraag van anderen om deze rol op zich te nemen.
Een glazen plafond voor allochtone vrouwen?
De meest geciteerde hindernis in het parcours van de succesvolle vrouwen in het onderzoek Different Places, Different Women was
de organisatiecultuur en stijl. Veel van de vernoemde factoren vinden we ook terug in onderzoek over het glazen plafond bij vrouwen
in het algemeen:
• de dominante organisatiecultuur wordt als exclusief mannelijk getypeerd,
• rolmodellen ontbreken,
• toegang krijgen tot bestaande netwerken is een hele uitdaging,
• een algemeen gebrek aan aanvaarding, ondersteuning en zorg.
Al deze factoren maken het voor de vrouwen van etnische minderheden moeilijk om zich op de werkplek te ontplooien en een carrière uit te bouwen. Een meerderheid van de vrouwen verklaarde dat gender en etniciteit een belangrijke rol speelden in de manier
waarop hun aanpak en leiderschap werd gepercipieerd.
In de getuigenissen van deze vrouwen komt ook een paradox naar voren tussen hun hoge zichtbaarheid naar de buitenwereld toe
en hun onzichtbaarheid binnen de organisatie, vooral wat het gebrek aan erkenning voor hun professionele bijdrage betreft. De
meerwaarde die zij als bi- of multiculturele persoon potentieel hebben voor de organisatie wordt maar zelden erkend en ingezet.
Integendeel, vele vrouwen kregen op hun werkplek te horen dat ze hun stijl moesten aanpassen aan de dominante cultuur, omdat
“de klanten hen niet zouden begrijpen” of dat dat nodig was om geaccepteerd te worden door de cultuur van de organisatie.
Net als succesvolle autochtone vrouwen, beschrijven de vrouwen in dit onderzoek hun carrière-evolutie als eerder toevallig en niet
bewust gepland. Ze vermelden daarbij ook een gebrek aan begeleiding. Vaak hadden ze weinig doorgroeimogelijkheden of werden
ze genegeerd bij promoties, zelfs als ze heel duidelijk de betere kandidate waren.
Omgaan met discriminatie
Hoe ga je op de werkvloer om met discriminatie? De succesvolle vrouwen in de Britse onderzoeken ontwikkelden een aantal strategieën om ermee om te gaan. Ten eerste hielden ze zichzelf een duidelijk doel en een duidelijke focus voor ogen. Ze deden beroep op
ondersteunende netwerken, zowel intern als extern aan de organisatie. Ze zorgden ervoor de juiste competenties en vaardigheden
te ontwikkelen en vooral dat deze door collega’s werden erkend. Verder behielden ze te allen tijde hun waardigheid op het werk door
een zerotolerantie voor discriminatie, door op te komen voor hun rechten en standvastig te blijven, ook in zeer moeilijke omstandigheden. Ze maakten ook vaak een duidelijk keuze voor het slaan van bruggen en het onderhandelen van oplossingen voor probleemsituaties, een competentie waar ze een grote gevoeligheid voor ontwikkelden door hun voortdurend switchen tussen culturen.
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De meerwaarde van ‘andere’ vrouwen
Vrouwelijke leidersfiguren uit etnische minderheden benoemden in de studie Routes to Power een aantal specifieke competenties
die zij meer hebben, of meer ontwikkeld hebben in vergelijking met hun autochtone collega’s. De manier waarop ze omgaan met
macht focust op het maken van een verschil. Ze hebben een sterke waardegeoriënteerde focus op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en empowerment. Ze kenmerken zich ook door een sterke reflexiviteit over hun eigen positie en de verhouding met machtsstructuren. Ze hebben een uitgediepte kennis over diverse gemeenschappen. Hun leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door inclusie,
samenwerking en bemiddeling. Ze zijn goed in het omgaan met mensen en schatten het belang van emoties en relaties in een
professionele omgeving correct in. Door de voortdurende confrontatie met belemmeringen bouwen ze een indrukwekkend doorzettingsvermogen en grote inventiviteit op. Verder hebben ze een resem interculturele competenties die hen toelaten om constructief
in te spelen op hun multiculturele omgeving en bruggen te slaan tussen verschillende gemeenschappen.
Deze vrouwen zijn ongetwijfeld ‘high-flyers’ op hun eigen inhoudelijke en technische domeinen, anders zouden ze nooit geraakt zijn
waar ze vandaag staan. Gecombineerd met deze extra competenties hebben deze succesvolle Britse vrouwen uit etnisch-culturele
minderheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren over verschillende sectoren heen, binnen en buiten organisaties van regionaal, nationaal en internationaal belang.
Different Places, Different Women vertaalde hun onderzoek op basis van zeer gelijklopende conclusies met Routes to Power tot een
concreet instrument: Factor 8. Dit kader vertaalt de specificiteit van deze succesvolle Britse vrouwen uit etnisch culturele minderheden naar een model met acht leadership-karakteristieken van ‘Andere vrouwen’.

De acht karakteristieken zijn:
• Geloof: een diepe overtuiging, vertrouwen op een hoger wezen en geloof in een hogere roeping.
• Waardengedreven leiderschap: een leiderschapsstijl die gegrond is in een duidelijk verwoord geheel van principes
en normen.
• Bi-culturele competenties: de kunst van een persoon om efficiënt te functioneren in twee of meer culturen en ook
om van rollen te kunnen wisselen indien nodig.
• Meervoudig perspectief: de kunst om naar situaties te kijken vanuit een breed en gediversifieerd perspectief.
• Cultureel kapitaal: niet-monetaire rijkdom en relationeel kapitaal gegenereerd buiten de werkplaats.
• Passie-Macht-Aanwezigheid: de kunst om te communiceren met overtuiging en autoriteit.
• Zelfbeheersing: het totale geloof in zichzelf, gegrond in een resultaatgerichte aanpak wat betreft persoonlijke groei
en ontwikkeling.
• Transformatief leiderschap: leiderschap dat verandering teweeg wil brengen binnen een bestaand status quo en
toch optimaal weet te presteren.

Beeldvorming rond arbeid van allochtonen in de media
Het onderzoek ‘Zien Werken m/v: beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma’s op televisie’ ging in de eerste plaats over
gender en arbeid, maar bekeek ook in welke mate arbeid van allochtone mannen en vrouwen in de informatieve programma’s aan
bod komt. Ze telden daarbij in aantal en spreektijd het aantal allochtone actoren in deze programma’s. Ze zagen weinig allochtonen:
slechts 5% van de externe actoren die aan bod kwamen in informatieve programma’s bleek van vreemde afkomst, wat de onderzoekers niet verwonderde gezien het profiel van deze actoren. Bij die 5% waren er evenveel vrouwen als mannen, wat de onderzoekers
wijtten aan de toenmalige belangstelling van de media voor het hoofddoekendebat. Moslima’s domineerden de inhoud van de items
die rechtstreeks over vrouwen en werk gingen. Het viel de onderzoekers op dat er een trend is om enkel in het geval van moslima’s
mannen en vrouwen nog afzonderlijk te beschouwen.
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1.2.2 De zorgarbeid: tijd voor het gezin
Met zorgarbeid bedoelen we de zorg voor het huishouden, het gezin en ook de eventuele mantelzorg voor andere hulpbehoevende
familieleden. Zorgarbeid is grotendeels onbetaald en wordt nog steeds meer door vrouwen dan door mannen uitgevoerd, wat de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt verzwakt. Dat is het geval voor zowel autochtone als allochtone vrouwen. We bekijken hier
wat we weten over allochtone vrouwen en de combinatie arbeid en gezin. We belichten ook enkele verschillen qua gezondheid.
De combinatie arbeid en gezin
In het Routes to power onderzoek benadrukten de vrouwen de gegenderde verwachtingen over het opnemen van de zorg voor een
gezin en de impact die dat had op hun carrière. De verwachting dat het ‘normaal’ was dat zij als vrouw het grootste deel van de
verantwoordelijkheid voor de zorg voor gezin op zich zouden nemen, maakt hun leven logistiek en emotioneel complex en heeft
invloed op de levens- en werkkeuzes die ze maken. Van de vrouwen in deze studie wordt inderdaad nog steeds verwacht dat ze de
emotionele investering en het praktische werk dat komt kijken bij een huishouden, het krijgen van en zorgen voor kinderen en het
zorgen voor eventueel zieke ouders, voor het grootste deel op zich nemen. En dat afgezien van hun etnische of sociale achtergrond
of het belang van hun professionele leven. Tegen deze achtergrond is een nadruk op de combinatie arbeid en gezin eerder een extra
last, doordat de notie dat zorg een vrouwenzaak hierdoor in eerste instantie bevestigd wordt en dat het in evenwicht houden van
meervoudige en complexe rollen nu eenmaal deel uitmaakt van een vrouwenleven.
De impact die ze vermelden op hun professionele leven is zeer herkenbaar: ze starten hun carrière soms later, ze werken parttime
voor bepaalde periodes, ze kunnen geen lange uren maken en moeten dus meer doen op het werk in minder tijd met alle nodige
stress tot gevolg. Ze hebben daardoor ook niet dezelfde opportuniteiten om informeel te netwerken, met alle gevolgen van dien
voor hun carrière. Jobs met veel reizen en verplaatsingen zijn uitgesloten. Bij de terugkeer uit bevallingsverlof moeten ze soms
een stap terug zetten en fysieke en mentale uitputting zijn hen niet vreemd in die periode. De vrouwen melden ook een belangrijk
schuldgevoel waar ze onder gebukt gaan: de vereisten van hun professionele leven zijn vaak zo dwingend dat ze voorrang nemen op
hun zorgtaken, met schuldgevoelens als gevolg, vooral ten opzichte van hun kinderen. De vrouwen werden ook geconfronteerd met
werkgevers die niet erg happig waren op jonge vrouwen omwille van de impact van het kinderen krijgen waarop ze al anticiperen.
Om dezelfde reden zagen vrouwen promoties vaak aan zich voorbij gaan. Sommige vrouwen in de studie besloten dan ook om geen
kinderen te krijgen. De succesvolle vrouwen die wel kinderen hadden, benadrukten het belang van een partner die actief mee de
zorg voor huishouden en gezin opneemt.
In de Britse studie stelden de onderzoekers ook een grote variatie vast wat betreft de culturele verwachtingen naar vrouwen afhankelijk van de etnische groep waartoe ze behoorden. In de Sociale Atlas (Keuzenkamp, p. 14-16) wordt dit bevestigd: in Nederland
hebben allochtone vrouwen over het algemeen iets traditionelere opvattingen dan autochtone vrouwen over de combinatie arbeid
en zorg. Echter, van de groep allochtone vrouwen die werkten voor de geboorte van hun kinderen, zeggen Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse vrouwen in grotere getale dan autochtone vrouwen dat ze willen blijven werken erna. De vrouwen die niet werkten vallen hier echter buiten. Daarvan is een belangrijk deel van Turkse en Marokkaanse herkomst. Van de nog kinderloze vrouwen onder
40 jaar verklaart een overgrote meerderheid dat ze willen blijven werken en daarin verschillen autochtone en allochtone vrouwen
niet.
Het traditionele eenverdienerstype komt nog relatief veel voor bij de allochtone groepen met een relatief lage arbeidsdeelname
(zie 2.3). Maar de Sociale Atlas meldt ook dat onder allochtone tweeverdieners net als bij de autochtonen de zogenoemde grote
anderhalfverdieners het meest voorkomen. Uit tijdsbestedingsonderzoek kon verder worden opgemaakt dat Turkse en Marokkaanse
vrouwen de meeste uren aan onbetaalde arbeid presteren. Die besteden ze vooral aan schoonmaken, het bereiden van maaltijden
en de zorg voor kinderen. Deze groep maakt ook het minste gebruik van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar. Ze verklaren dat
het niet nodig is omdat ze het zelf kunnen regelen, omdat er andere informele oplossingen zijn, maar ook omdat het te duur is.
Buitenschoolse opvang wordt door alle allochtone groepen weinig gebruikt. Verlofregelingen worden ook minder gebruikt door allochtonen; de onbekendheid van ouderschapsverlof blijkt groot te zijn.
Gezondheid
CeMIS onderzocht recent de gezondheidstoestand van Allochtonen in Vlaanderen in ‘Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen’ (Levecque, Lodewyckx en van de Eeden, 2008). Het is reeds lang geweten dat er sociale verschillen zijn in de
gezondheidstoestand van de bevolking: hoe zwakker de socio-economische positie, hoe groter het risico op gezondheidsproblemen.
Of etniciteit ook een rol speelt is moeilijk vast te stellen. Het wordt niet systematisch als variabele geregistreerd in de gezondheidssector. Wel vonden de onderzoekers de minst gunstige percepties over de eigen gezondheid terug bij de mensen van Turkse
en Marokkaanse origine. Uit ander onderzoek weten we ook dat vrouwen over het algemeen in onze samenleving meer te lijden
hebben van angsten en depressies. Ook in het onderzoek bij de allochtonen waren er genderverschillen terug te vinden wat betreft
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depressies en angsten. Deze waren dubbel zo groot als bij de groep autochtonen. Waar dat precies aan ligt kan het onderzoek niet
uitwijzen. Het heeft ongetwijfeld te maken met de specifieke complexe situatie van de allochtone vrouwen: de verwerking van het
migratieproces, de uitdagingen van het acculturatieproces, het gebrek aan controle over financiële middelen etc. Verder onderzoek
moet hierover meer klaarheid brengen.
De Sociale Atlas (Keuzenkamp, p18-19) meldt op haar beurt dat in Nederland vrouwen uit etnische minderheden in het algemeen
minder gezond zijn dan autochtone vrouwen. Ze schatten hun eigen gezondheid slechter in dan autochtone vrouwen en ze maken
meer gebruik van vrijwel alle medische voorzieningen. Dat lijkt er wel op te wijzen dat de toegankelijkheid van deze voorzieningen
blijkbaar geen probleem vormt. Het rapport bespreekt ook het geweld tegen allochtone meisjes en vrouwen in Nederland. De berichtgeving op 25 november 2008 ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van het geweld tegen vrouwen,
herhaalde nog eens de ontnuchterende statistieken. Wereldwijd wordt 1 op 3 vrouwen ooit geconfronteerd met zware vormen van
geweld; 1 op 5 krijgt te maken met partnergeweld. De informatie over geweld bij allochtone vrouwen is fragmentarisch. Wanneer
er specifiek naar partnergeweld wordt gekeken, valt op dat er nauwelijks verschillen bestaan tussen allochtone en autochtone
vrouwen. Allochtone vrouwen worden wel geconfronteerd met een aantal specifieke vormen van geweld: eergerelateerd geweld,
mensenhandel en genitale verminking. Het is aannemelijk dat er bij bepaalde groepen allochtone vrouwen een culminatie is van
risicofactoren.

1.2.3 De sociale arbeid: tijd voor het sociale leven
Onder sociale arbeid verstaan we maatschappelijke participatie, de mate en manier waarop een persoon deelneemt aan het maatschappelijke leven. Dat kan op heel veel manieren: van informele sociale contacten tot het georganiseerde verenigingsleven. Van
een occasionele deelname aan een buurtactiviteit tot een regelmatig engagement als vrijwilliger. Van een participatie in het aanbod
van culturele activiteiten tot politieke participatie. De vraag die we ons hierbij stellen is of de allochtone vrouwen wat dit betreft een
specifiek profiel hebben.
Informele netwerken, culturele participatie en vrijetijdsbesteding
De Sociale Atlas bericht over onderzoek naar de leefsituatie van allochtone en autochtone stedelingen in Nederland (Keuzenkamp,
p. 20). Wat betreft sociale contacten, cultuur en uitgaan, mediagebruik en sport stellen ze vast dat de deelname van autochtone
vrouwen het hoogst is en die van Turkse en Marokkaanse vrouwen het laagst. Deze laatste groep maakt ook weinig gebruik van het
‘klassieke’ cultuuraanbod. Allochtonen kennen wellicht een ander cultureel circuit. Feesten met optredens werden in dat verband
vaak vernoemd. Wat betreft sociale contacten zijn de verschillen klein. De Turkse en Marokkaanse vrouwen zeggen veel contact te
hebben met buren. De gegevens wijzen niet op een groot sociaal isolement onder grote groepen allochtone vrouwen. Wat mediagebruik betreft (lezen, luisteren naar radio, televisiekijken, ICT) scoren Turkse en Marokkaanse vrouwen opnieuw iets lager, behalve
voor de ‘eigen’ radio en televisiekanalen. De allochtone vrouwen sporten ook beduidend minder dan autochtone vrouwen.
Het georganiseerde verenigingsleven
Het onderzoek naar de structuur en werking van allochtone vrouwenverenigingen van Petra Heyse (CeMIS, 2008) verschaft ons een
aantal belangrijke vaststellingen over het georganiseerde verenigingsleven van allochtone vrouwen. Ten eerste wijst het onderzoek
op de grote diversiteit aan organisatiestructuren, werkingen en noden van allochtone vrouwenverenigingen. Een gediversifieerd
beleid voeren dat daar constructief op inspeelt is niet altijd evident, een belangrijke groep blijkt inderdaad uit de boot te vallen. Het
gaat hier om de verenigingen met de meest kwetsbare vrouwen als doelgroep zoals de eerste generatie Turkse en Marokkaanse
vrouwen en huwelijksmigranten. Deze groep heeft nood aan een categoriale, laagdrempelige eerstelijnswerking met ruimte voor
ontmoeting en informatie-uitwisseling. De onderzoekster concludeert dat de visie op emancipatie binnen het gevoerde beleid en de
vrouwenverenigingen uit elkaar kan lopen. Het beleid legt de nadruk op externe emancipatie, waardoor bijvoorbeeld Russischtalige
vrouwenverenigingen het juist bijzonder goed doen. Zij zijn gericht op externe emancipatiedoeleinden; arbeid maakt een belangrijk
deel uit van de identiteit van post-Sovjetvrouwen. De vrouwen uit de meest kwetsbare groepen hebben daarentegen nood aan
interne emancipatie: een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien. Binnen beleidskringen worden de laagdrempelige
activiteiten die de vrouwenverenigingen voor hen organiseren gepercipieerd als koffie- en theekransjes. Maar het onderzoek toont
aan dat er veel meer gebeurt binnen deze werkingen. Door te vertrekken vanuit de nood van vrouwen zelf, trachten de verenigingen stap voor stap emancipatieprocessen op gang te trekken. Een ander probleem is de nieuwe vereiste om inclusief te werken.
Vrouwenverenigingen moeten daarbij ineens twee drempels overwinnen: een genderdrempel (samenwerken met mannen) en een
etniciteitsdrempel (samenwerken met andere etnische groepen). Er wordt heel moeilijk gedaan over aparte activiteiten voor allochtone vrouwen, terwijl dit in andere contexten geen probleem lijkt te zijn: denk maar aan studentenverenigingen, activiteiten voor
senioren of de exclusief vrouwelijke aangelegenheid van de Vlaamse vrouwenbeweging. De indruk ontstaat dat er met twee maten
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en twee gewichten wordt gewerkt. De kleine structuren van allochtone vrouwenzelforganisaties die vaak op één sterke ‘trekster’
steunen, maken dat ze weinig planmatig en gestructureerd te werk kunnen gaan. Het maakt hen bovendien heel kwetsbaar. Hun
doelgroep heeft beperkte mogelijkheden wat betreft beschikbaarheid en mobiliteit. Activiteiten moeten dus dicht bij hen in de buurt
en flexibel kunnen worden georganiseerd. Er is ook een beperkte vertrouwdheid met de organisatiestructuur van het verenigingsleven in Vlaanderen wat hun overlevingskansen bemoeilijkt. In deze omstandigheden is het logisch dat een financiering die gebaseerd
is op projectsubsidies veel van deze organisaties in de problemen brengt. Het gevolg is een opbloei van informele, flexibele groepen
naast het formele verenigingscircuit. Het neveneffect daarvan: een radicalisering op religieus vlak.
Dat religie een grotere rol speelt bij allochtone vrouwen, wordt ook bevestigd in de Sociale atlas (Keuzenkamp, p.22). Bijna alle Turkse
en Marokkaanse vrouwen (95%), driekwart van de Surinaamse en Antilliaanse en een derde van de autochtone vrouwen in Nederland
rekent zichzelf tot een religie. Allochtone vrouwen die zich tot een religie rekenen gaan ook vaker naar religieuze bijeenkomsten.
In 2005 onderzocht een student aan de VUB de participatie aan het verenigingsleven van Turkse nieuwkomersvrouwen die migreren in het kader van gezinshereniging (Peeters Ellen, 2005). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat naarmate de vrouwen meer
zelfstandig zijn, zij ook meer zullen participeren aan het verenigingsleven. Deze zelfstandigheid wordt bepaald door de persoonlijke
eigenschappen van de vrouwen en door de manier waarop zij zijn opgevoed. De onderzoekster merkt vooral een geringe zelfstandigheid bij laaggeschoolde vrouwen, die vaak niet durven op te komen tegen het gezag van hun echtgenoot of schoonouders.
Hooggeschoolde vrouwen durven sneller hun wensen uit te drukken naar anderen toe. Ook het feit of de respondenten in een
migrantenbuurt wonen, zal hun gedrag in grote mate beïnvloeden. De vrouwen ervaren een grote sociale controle in hun gemeenschap, waardoor zij zich constant moeten aanpassen en niet durven op te vallen. Zo ervaren zij ook een grote eenzaamheid door
de ouderwetse visies in hun buurt. Bevorderende factoren die van invloed zijn op de participatie van Turkse importbruiden zijn: een
hogere leeftijd bij de migratie, deelname aan het integratietraject, de steun die men krijgt van echtgenoot en schoonfamilie, een
moderne opvatting betreffende tradities en een hoog opleidingsniveau. Als belemmerende invloed op hun participatie worden de
lagere leeftijd bij migratie aangegeven, het lage opleidingsniveau, het hebben van kinderen, de moeilijke goedkeuring van schoonouders of echtgenoot en het wonen in een migrantenbuurt.
De Sociale Atlas bekeek ook de mate waarin allochtone vrouwen deelnemen aan het vrijwilligerswerk in Nederland (Keuzenkamp, p.
22). De geconstateerde verschillen in betrokkenheid bij organisaties keren terug. Uit groepsgesprekken met Turkse en Marokkaanse
vrouwen komt naar voren dat het vrijwilligerswerk dat zij opnemen vooral gelinkt is aan de school van hun kinderen. Zij vinden participatie allemaal belangrijk, maar dat hoeft voor hen niet in de vorm van vrijwilligerswerk.
Politieke participatie
Politieke participatie bevat twee elementen: enerzijds is er de betrokkenheid bij politiek en anderzijds gaat het over de politieke
vertegenwoordiging.
De Sociale Atlas bericht over de politieke interesse van de allochtone vrouwen in Nederland (Keuzenkamp, p.23). De politieke betrokkenheid onder allochtone vrouwen is lager dan die van autochtone vrouwen. Ze nemen ook minder deel aan concrete politieke
activiteiten. Voor een groot deel kan dat natuurlijk ook verklaard worden door het feit dat hun groep niet evenredig vertegenwoordigd is in de politieke klasse.

1.2.4 De zelfarbeid: investeren in jezelf
Investeren in jezelf is in deze samenleving van niet te onderschatten belang, zeker voor vrouwen. Vrouwen hebben allemaal meervoudige rollen en moeten of willen beantwoorden aan huizenhoge verwachtingen op velerlei fronten. Midden tussen deze drukte
tijd maken voor jezelf, tot rust komen, jezelf versterken via hobby’s, cursussen, sport of gewoon door tijd te maken om een boek te
lezen, is een luxe geworden. Maar geen overbodige luxe. Het versterkt je psychische en fysieke weerbaarheid, het helpt je ‘overleven’
in de veeleisende samenleving van vandaag.
In het onderzoek ‘Recht op pensioen? (Einde)Loopbanen bij laaggeschoolde vrouwen (Celis en Giedts, 2008) analyseerde de vzw
Flora de loopbanen van laaggeschoolde vrouwen om bij te dragen tot een meer pertinent pensioenbeleid. In de gesprekken met deze
vrouwen komt tijd en ruimte voor jezelf als een belangrijke factor naar voren. In de dagelijkse beslommeringen en overlevingsoptiek
van deze vrouwen schiet die ruimte er vaak bij in. Middenklasse vrouwen kunnen makkelijker tijd en ruimte creëren voor zichzelf,
door bijvoorbeeld bepaalde zorgtaken uit te besteden. Ook binnen de laaggeschoolde jobs van deze vrouwen is er geen tijd en ruimte
voor zelfontplooiing en ontwikkeling, terwijl dat voor hoger geschoolde jobs vaak juist wel inherent deel uitmaakt van de job.
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Op welke manier slagen allochtone vrouwen erin tijd vrij te maken voor zichzelf? Verschillen ze daarin van autochtone vrouwen of
is ook bij hen het verschil vooral gelinkt aan socio-economische factoren? Voorlopig is er geen onderzoek voorhanden dat ons daar
een antwoord op kan bieden.

1.3 Conclusies
Dé allochtone vrouw bestaat niet. Dat is elders zo en ook hier in Vlaanderen. De diversiteit in deze groep maakt dat algemene conclusies bijzonder moeilijk te trekken zijn.
Wat we wel weten is dat de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen bepaald wordt door een combinatie van minstens drie
factoren: gender, etniciteit en socio-economisch niveau. Je mag m.a.w. geen appels met peren vergelijken: als je allochtone vrouwen
met autochtone vrouwen vergelijkt, moet je ook de invloed van socio-economische factoren meerekenen. Als je allochtone vrouwen
met allochtone mannen vergelijkt, moet je ook genderfactoren meerekenen etc. De interactie tussen deze factoren is bovendien
complex en niet altijd voorspelbaar.
De Sociale Atlas zoekt vooral een verklaring in de cumulatie van verschillende factoren om de ongunstige positie van vooral Turkse
en Marokkaanse vrouwen te verklaren (Keuzenkamp, p. 24). De onderzoekers wijzen erop dat opleiding steeds als de meest bepalende factor verscheen. Opleiding is van invloed op de arbeidsdeelname en de positie op de arbeidsmarkt. Ook migratiegeneratie en
opvattingen spelen een belangrijke rol. Maar zij vermelden ook nog een resem andere factoren waar geen of weinig onderzoek rond
is verricht: de invloed van de eigen cultuur, de rol van ouders en religie. Maar ook de rol van de brede samenleving en de mogelijke
belemmeringen die deze opwekt. Meer onderzoek is volgens hen nodig om meer zicht te krijgen op de mogelijke discrepantie tussen
ambities en wensen van allochtone vrouwen en belemmeringen in hun omgeving.
Het wetenschappelijk onderzoek dat we verzamelden over allochtone vrouwen bekijkt de groep meestal vanuit een probleemsituatie: in de statistieken doen ze het meestal minder goed dan mannen of autochtone vrouwen. Al snel komen we zo tot een dubbel
achterstandsdenken en verschijnt er een vrij homogeen miserabilistisch beeld van deze in realiteit zeer diverse groep. Er is weinig
literatuur terug te vinden over de sterktes van deze groep. Daarvoor moesten we ons voornamelijk baseren op de twee Britse onderzoeken Different Places, Different Women en Routes to Power. Deze actie-onderzoeken leggen de nadruk op de eigen krachten en
andere versterkende elementen die succesvolle vrouwen van etnische minderheden in staat stelden een belangrijke maatschappelijke positie in te nemen en daardoor een rolmodel te worden voor andere vrouwen. Zij zijn een inspiratiebron voor vrouwen uit
hun eigen gemeenschap maar zeker ook voor vrouwen in het algemeen.
In het boek ‘Gelijke kansen voor morgen. Een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen’5 herinneren de
schrijvers ons eraan dat armoede een product is van de maatschappij, dat ingebakken zit in de manier waarop onze samenleving is
ingericht en werkt. Ze houden een warm pleidooi voor gendermainstreaming als middel om de soms diepgewortelde ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen weg te werken. Het beleid moet aandacht hebben voor de vaak verborgen oorzaken van ongelijkheid.
Maar het beleid houdt soms ook de bestaande man-vrouwverhoudingen in stand, omdat haar instrumenten een verschillende
impact hebben op het leven van mannen en vrouwen. Gendermainstreaming is hét instrument om deze ongelijkheid bij de wortel
te vatten. Immers: initiatieven die enkel op vrouwen gericht zijn, zijn nuttig maar vaak onvoldoende om deze structurele oorzaken
aan te pakken. Ingrijpen in de processen van genderongelijkheid zelf moet ruimte creëren voor de betrokkenheid van vrouwen én
mannen. Gendermainstreaming heeft aandacht voor de behoeften en wensen van zowel mannen als vrouwen en geeft niet toe aan
stereotypen of vooronderstellingen. Ook erkent het dat mannen en vrouwen als groep allesbehalve homogeen zijn. Naast gender,
hebben klasse en etniciteit een grote impact op hun wensen, behoeften, waarden en normen. Hiermee moeten volgens de auteurs
alle maatregelen ook rekening houden.

5. Gelijke kansen voor morgen. Een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen. Yunsy Krols, Bea Van Robaeys en Jan Vranken. Acco,
Sociale InZichten, nr. 8.
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Hoofdstuk 2

Allochtone vrouwen in
het gelijkekansenbeleid
in Vlaanderen.
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Heel wat onderzoek benoemt allochtone vrouwen in onze huidige samenleving als de meest kwetsbare groep: op zowat alle maatschappelijke vlakken lopen vrouwen van een andere afkomst meer risico op uitsluiting. Het is dan ook logisch dat ze een specifieke
doelgroep vormen voor een gelijkekansenbeleid. We bekijken in dit hoofdstuk op welke manier deze groep aan bod komt in het
gelijkekansenbeleid in Vlaanderen en welke beleidsinstrumenten er op hen van toepassing zijn.

2.1 Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen in een notendop
Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen heeft zowel een horizontale als een verticale component. Het horizontaal beleid is het zogenaamd mainstreamingsbeleid, waarbij alle sectoren betrokken worden bij dat gelijkekansenbeleid en gestimuleerd worden om
het beleid in hun departement op te nemen. Verticaal gaat het over specifieke maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van
gelijke kansen en het tegengaan van achterstellingsmechanismen die te maken hebben met gender, fysieke toegankelijkheid en
seksuele oriëntatie. In Vlaanderen behoren dus naast gender, ook twee andere thema’s tot het verticale gelijkekansenbeleid: fysieke
toegankelijkheid en holebi’s.6
In Vlaanderen is de cel Gelijke Kansen verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en coördinatie van het Vlaamse
Gelijkekansenbeleid. Deze cel streeft naar gelijke kansen voor iedereen en heeft als opdracht feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar te maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en nieuwe ongelijkheden te voorkomen.
Ze richt zich hierbij in het bijzonder op het bestrijden van achterstelling- en uitsluitingmechanismen die veroorzaakt worden door
gender, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid.

2.1.1

Het horizontale of mainstreamingsbeleid

In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt sinds 2005 gewerkt met de Open coördinatiemethode (OCM) voor het realiseren van een
horizontale - of beleidsdomeinoverschrijdende - verankering, met als doelstelling het integreren van een gelijkekansenperspectief
in elk Vlaams bevoegdheidsdomein. Momenteel wordt via deze methode gewerkt aan de implementatie van een gender-, holebi- en
fysiek toegankelijkheidsperspectief.
Essentieel in de OCM zijn drie elementen. Ten eerste worden er gezamenlijk (in casu door alle Vlaamse ministers) doelstellingen
afgesproken. Ten tweede is iedere minister vervolgens verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen de eigen
bevoegdheden en kan hij/zij autonoom bepalen hoe dit gebeurt. Ten derde vindt op regelmatige basis monitoring, evaluatie en peer
review plaats, zodat de verschillende partners van elkaar kunnen leren en elkaar stimuleren.
De eerste ‘OCM-cyclus’ loopt bijna ten einde. In die eerste cyclus werden in 2006 doelstellingen bepaald door het Vlaams Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen (dat alle ministers uit de Vlaamse Regering omvat), de eerste actieplannen (met als looptijd
2006-2007) volgden in 2006. De verslagen van deze eerste actieplannen en een tweede reeks actieplannen (met als looptijd
2008-2009) volgden in 2008.
In 2010 gaat de tweede OCM-cyclus van start. In het voorjaar van 2010 leggen alle Vlaamse ministers een nieuw doelstellingenkader vast. In voorbereiding daarvan werkt de Commissie Gelijke Kansen (dat ook instaat voor de opmaak van de actieplannen en verslagfiches) aan een nota met suggesties van doelstellingen en van indicatoren die in het najaar wordt overgemaakt aan het Vlaams
Ministerieel Comité voor Gelijke Kansen.
Allochtonen maken als doelgroep momenteel nog geen onderdeel uit van de Open coördinatiemethode.

2.1.2 Het verticale of specifieke gelijkekansenbeleid
Het Vlaams beleid ten aanzien van allochtone vrouwen, zoals dat tot nog toe gevoerd wordt, gebeurt vooral in de vorm van projecten. Projecten die bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor
subsidies. Dat geldt ook voor projecten die in feite betrekking hebben op andere beleidsdomeinen en bijdragen aan het coördinerende aspect van het gelijkekansenbeleid.

6. RoSa-factsheet nr. 30, november 2003
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Wat betreft de eigen projectsubsidies mikt het actieplan Gelijke Kansen voor allochtone vrouwen vooral op acties die het interne
emancipatieproces van de doelgroep moeten versterken. Het gaat daarbij om drie pijlers:
• meer evenwicht in identiteit;
• meer evenwicht in relaties;
• sterk middenveld.
Er bestaat naast de projectsubsidies ook een meer structurele ondersteuning door Gelijke Kansen in Vlaanderen: het SAMV is bijvoorbeeld al langer structureel ondersteund. Deze structurele ondersteuning werd vanaf 2008 uitgebreid met 50.000 euro.
Een ander beleidsinstrument dat een belangrijke rol speelt in een gelijkekansenbeleid voor allochtone vrouwen is het Steunpunt
Gelijkekansenbeleid. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid is voor de Vlaamse overheid het aanspreekpunt inzake gelijke kansen,
diversiteit en integratie. Het huidige Steunpunt is goedgekeurd voor de periode 2007-2011 en bestaat uit een consortium van de
universiteiten van Antwerpen en Hasselt. De wetenschappelijke werkzaamheden worden omkaderd door promotoren van de vijf
Vlaamse universiteiten en de Hogeschool Gent. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid ging in 2002 van start als een onderzoeksinstituut met vier onderzoekspijlers gelinkt aan doelgroepen: vrouwen, ouderen, holebi’s en allochtonen.
De realisatie van gelijke kansen voor allochtone vrouwen is geen exclusieve opdracht van de minister van gelijke kansen. Ook andere
ministers moeten binnen hun domein deze verantwoordelijkheid oppakken. In het tweede deel van dit hoofdstuk illustreren we via
een aantal cases hoe belangrijk het is dat men in andere beleidsdomeinen expliciet rekening houdt met de specifieke positie van
allochtone vrouwen die zich op het kruispunt van de variabelen gender, etniciteit en sociale klasse bevinden.

2.2 Erkenning van Elders Verworven Competenties en het
inburgeringsbeleid langs de meetlat
Gezien allochtone vrouwen op alle maatschappelijke terreinen de meest kwetsbare groep in onze samenleving vormen, moet elk
beleidsdomein rekening houden met de specifieke noden en behoeften van deze doelgroep. In dit deel illustreren we deze stelling
aan de hand van twee cases die we haalden uit recent onderzoek over enerzijds de erkenning van Elders Verworven Competenties
en anderzijds het inburgeringsbeleid.

2.2.1 Erkenning van Elders Verworven Competenties
In 2008 werd het Vlaamse beleid rond EVC/EVK-praktijken, diplomagelijkwaardigheid & diplomaverwerving onderzocht voor (vrouwelijke) nieuwe migranten7. De onderzoeksvragen betroffen enerzijds het organisatorische aspect - wat we hier verder buiten beschouwing laten – en anderzijds het transversale aspect gender.
De erkenning van niet-formeel en informeel leren of de erkenning van elders verworven competenties komt neer op een erkenning
van bepaalde beroepscompetenties die mensen verwierven buiten het klassieke onderwijssysteem. Voor allochtone vrouwen kan
het competentiegerichte denken een belangrijke stimulus geven aan hun arbeidsmarktpositie, zowel voor nieuwkomers als voor
tweede en derde generatie allochtonen, gezien hun vaak atypische scholingsparcours.
De onderzoekers evalueerden het ervaringsbewijs op gender. Slechts 10 van de 43 beroepen waar men (binnenkort) een ervaringsbewijs voor kan bekomen zijn zgn. traditioneel “vrouwelijke beroepen”. Het gevolg daarvan is logisch: slechts 29.3% van de ervaringsbewijzen worden behaald door vrouwen. Dit lijkt volgens de onderzoekers in strijd met enerzijds de lagere activiteitsgraad van
vrouwen en anderzijds het aandeel vrouwen in de werkzoekendenpopulatie. Indien het ervaringsbewijs een activeringstool wenst
te zijn voor vrouwen dan zal er moeten gekeken worden wat de competentieopbouw en werkaspiraties zijn van deze vrouwelijke
nieuwkomers.
Ook het bewijs van bekwaamheid werd nader op gendervertekening getoetst: vrouwelijke nieuwkomers ondervinden bij uitstek
problemen om de onderwijs- en arbeidsloopbaan aantoonbaar te maken. De EVC-test schrikt wellicht ook deze groep af (kostprijs,
procedure) waardoor een democratisch deficit blijft bestaan.

7. EVC/EVK-praktijken, diplomagelijkwaardigheid & diplomaverwerving voor (vrouwelijke) nieuwe migranten: een accent op élk talent!? HIVA & CEMIS, 2008.
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De conclusie uit dit onderzoek is duidelijk: ervaringsbewijzen en bewijzen van bekwaamheid zijn potentieel belangrijke beleidsinstrumenten, maar ze zijn niet voldoende afgestemd op de reële noden en behoeften van de specifieke situaties van allochtone
vrouwen.

2.2.2 Allochtone vrouwen en het inburgeringsbeleid
Het onderzoek over het Vlaamse inburgeringsbeleid8 stelde gender niet als een systematische transversale onderzoeksvraag. Wel
werd er in de evaluatie vanuit het perspectief van de nieuwkomers gefocust op mogelijke “risicogroepen”, waaronder ook vrouwelijke huwelijksmigranten. Deze groepen zouden significant minder deelnemen aan het inburgeringstraject. De risicogroep van vrouwelijke huwelijksmigranten is zeer heterogeen. Het is m.a.w. moeilijk om algemene uitspraken te doen. Er worden in het onderzoek
twee cases besproken. Volgens de geïnterviewde trajectbegeleidsters liggen cultuurverschillen aan de basis van de moeilijke relatie
met bepaalde groepen. Het algemene beeld is dat veel vrouwen, al dan niet zelf geïnteresseerd in het inburgeringstraject, worstelen
met het wantrouwen van hun partner ten opzichte van deelname aan dit inburgeringstraject.
Een belangrijke factor met betrekking tot het al dan niet volgen van een inburgeringscursus is volgens een coördinator van de Marokkaanse verenigingen de scholingsgraad van de vrouw. Van een hooggeschoolde vrouw zou een deelname aan het inburgeringsbeleid meer aanvaard worden dan van een laaggeschoolde vrouw. Een hooggeschoolde vrouw is vertrouwd met het inwinnen van
informatie en met leren. De gemeenschap heeft meer vertrouwen in haar. Dit komt met andere woorden neer op een Mattheüseffect: een significant deel van de doelgroep die het meeste nood heeft aan deze inburgeringscursussen blijken er om diverse redenen
van verstoken te worden en dreigen op die manier nog meer geïsoleerd en gemarginaliseerd te worden.
Uit recente cijfers uit de Kruispuntbank Inburgering blijkt dat in 2007 en 2008 vrouwen in verhouding vaker in een inburgeringstraject stappen. Zo was in 2008 de instroom van vrouwen in Vlaanderen (45%) kleiner dan de instroom van mannen (55%). Toch
is de verhouding man-vrouw bij het aantal inburgeringscontracten omgekeerd, namelijk 46% mannen en 54% vrouwen. Wanneer
we enkel kijken naar de volgmigranten, zien we dat de groep mannen en vrouwen even groot is bij de instroom. Maar bij de volgmigranten die een inburgeringscontract afsluiten, is slechts 40% man en 60% vrouw.
Sinds de decreetwijziging van 2007 zijn personen die komen in het kader van gezinsvorming verplicht inburgering te volgen, tenzij
de partner in België EU-burger is (en geen Belg). Door de inwerkingtreding van het administratieve boetesysteem op 1/3/2009 zal
op deze verplichting nog meer toegezien worden. Het aanbod aan cursussen MO in eigen taal, NT2 op het niveau van de inburgeraar, flexibele trajecten voor wie werkt, het garanderen van randvoorwaarden zoals terugbetaling kinderopvang enz. zijn allemaal
aspecten die de drempel tot het volgen van inburgering moeten verkleinen.

8. Het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd. Synthese. HIVA, 2007.
Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Evaluatie vanuit het perspectief van de nieuwkomers. HIVA, 2007.
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Deel 2

Het project
‘Diverse
Inspirerende
Vrouwen van een
Andere Afkomst’
(DIVA’s)
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Hoofdstuk 1

Doelstellingen van het
DIVA project
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De Vlaamse minister van Gelijke kansen vertrouwde aan de Koning Boudewijnstichting een opdracht toe om een toekomstvisie voor
gelijke kansen voor en door vrouwen van een andere afkomst. Het project werd gedragen door drie doelstellingen:
• het uitschrijven van een toekomstvisie op gelijke kansen, vanuit een geïntegreerde horizontale aanpak over al de sectoren
heen;
• het in beeld brengen van Vlaamse vrouwen van een andere afkomst zodat zij anderen zouden kunnen inspireren door hun
verhaal, engagement, projecten en persoonlijkheid
• het aanbieden van een coachingtraject, individueel en in groep om deze bijzondere vrouwen te versterken en een nieuw
netwerk aan te bieden.
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de opbouw van de verschillende onderdelen van het project en de activiteiten die we
binnen elk luik organiseerden om de verschillende doelstellingen te realiseren.

1.1

Een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen

Selectie van de denktank
Om een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen te ontwikkelen voor en door vrouwen van een andere afkomst,
koos de Koning Boudewijnstichting voor een participatieve aanpak. Het project selecteerde vijftien diverse vrouwen van een andere
afkomst uit een groep van 56 kandidaten. De Koning Boudewijnstichting lanceerde in augustus 2008 de oproep: “Vrouwelijke
leidersfiguren van allochtone origine gezocht.” (www.kbs-frb.be). Op basis van de motivatiebrief en het CV werden 30 kandidaten
weerhouden en uitgenodigd voor een interview met een onafhankelijke jury. De kandidaten werden geselecteerd op basis van hun
ervaring, hun kennis en hun motivatie. De 15 geselecteerde vrouwen vormden een denktank, waarmee een denkproces werd opgezet om te komen tot een toekomstvisie voor het gelijkekansenbeleid.

De samenstelling van de jury
Voorzitter : Tessa Vermeiren, Creatief Consulent, Roularta Media Group
Leden deeljury 1
Veerle Van Kets, procesbegeleider
Karin Voet, Senior manager, DIP-Consulting group
Jamila Ben Azzouz, Manager, Randstad Belgium
Lamia Cheba, kabinet Vlaams minister van Gelijke Kansen
Leden deeljury 2
Dorian Van Der Brempt, Vlaams-Nederlands Huis de Buren
Sigrid Debie, Projectcoördinator,VOKA
Joke Quintens, zaakvoerder, Quintens & Answers
Sabine Van de gaer, Diensten Algemeen Regeringsbeleid, cel Gelijke Kansen in Vlaanderen
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Er werden vijftien vrouwen van een andere afkomst geselecteerd om deel te nemen aan dit project.

Naam
Meryem Kanmaz
Meral Kalin
Nadia El Mahi
Sarah Avci
Inga Claudia Hendzel
Shaireen Aftab
Hakima El Meziane
Saloua Belehrir
Zita Rommelaere
Rocio Forero
Yamila Idrissi
Hanan Ben Abdeslam
Rafike Yilmaz
Chika Unigwe
Florinela Petcu

Professionele sector
Media/Cultuur
Advocatuur
Ugent
Vormingswerk/Verenigingen
Lokale overheid
Federale overheid/lokaal bestuur
Onderwijs, U A’pen
Onderwijs KUL
Vormingswerk/sociale sector
Cultuur
Cultuur
Gezondheid
Welzijn
Cultuur/lokaal bestuur
Onderwijs

Origine
Turkse		
Turkse		
Marokkaanse
Turkse		
Poolse		
Pakistaanse
Marokkaanse
Marokkaanse
Rwandese
Peruviaanse
Marokkaanse
Marokkaanse
Turkse		
Nigeriaanse
Roemeense

Vooronderzoek en toetsing van de resultaten in de denktank
Ter voorbereiding van het denkproces in de denktank werd een grondig vooronderzoek uitgevoerd op basis van alle beschikbare relevante literatuur over ‘allochtone’ vrouwen in binnen- en buitenland (zie deel 1 van dit rapport.) De resultaten van dit vooronderzoek
werden in de denktank getoetst aan de persoonlijke ervaringen van de denktankleden. Het resultaat van deze actie staat beschreven
in hoofdstuk 2 van dit deel van het rapport.
Online enquêtes
Op basis van het vooronderzoek werden ook twee online enquêtes uitgewerkt die voor een breder draagvlak van dit project hebben
gezorgd en die de persoonlijke en professionele ervaringen van de denktankleden hebben aangevuld. De eerste enquête richtte zich
naar vrouwen van een andere afkomst; de tweede enquête naar ‘stakeholders’ personen die in een professioneel kader in contact
komen met vrouwen van een andere afkomst. De resultaten van deze enquêtes werden geanalyseerd en verwerkt in hoofdstuk 3
van dit deel van het rapport.
De klankbordgroep
Het project werd begeleid door een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties die te maken hebben
met gelijke kansen. Onder voorzitterschap van Tessa Vermeiren volgde de klankbordgroep bij het begin en op het einde van het
proces 2 bijeenkomsten met de denktank op. We rekenden vooral op hun specifieke expertise om het actieonderzoek aan te vullen
en te verbreden. In de klankbordgroep waren vertegenwoordigd:
• Het kabinet van Vlaams minister van Gelijke Kansen
• De bevoegde administraties van, Gelijke kansen, Onderwijs en Vorming, VDAB
• Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV)
• Het middenveld
• Onafhankelijke experten
Studiedag van 6 februari 2009
Het seminarie van 6 februari was een belangrijke stap in het project. Het was namelijk de bedoeling om aandacht te hebben voor goede
praktijken op Europees en internationaal niveau. Carol Campayne, directeur van Equality & Diversity Unit, London South Bank University en Sybilla Dekker, voormalig minister van Volkshuisvesting en voorzitter van de Taskforce Talent naar de Top stonden in voor
dat luik. Zij schetsten een beeld van het gelijkekansenbeleid gericht op allochtone vrouwen in Groot-Brittannië en Nederland. Op deze
studiedag werden ook de twee online-enquêtes gelanceerd en een video over het project voorgesteld (www.kbs-frb.be).
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Inspiratoren
Om het denkproces te stimuleren en open te trekken nodigde de denktank een aantal bekende inspiratoren uit. De uitwisseling met
deze inspiratoren in de denktank was bijzonder vruchtbaar en gaf aanleiding tot pittige gesprekken met de denktankleden. We willen via deze weg Tessa Vermeiren (voorzitter denktank DIVA’s en voormalig hoofdredacteur Weekend Knack) Karel Van Eetvelt
(gedelegeerd bestuurder UNIZO), Sabine Van de gaer (Diensten Algemeen Regeringsbeleid, cel Gelijke Kansen in Vlaanderen),
Katja Van Putten (Communicatiebureau Fé), Wivina Demeester (o.a. voormalig Vlaams minister van Financiën en Begroting)
en Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB) nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inbreng in dit proces.
Van persoonlijke verhalen naar een gemeenschappelijke boodschap
De grote uitdaging voor de denktank was vanuit de persoonlijke verhalen van de 15 vrouwen te komen tot een gemeenschappelijke
visie voor het toekomstige gelijkekansenbeleid in Vlaanderen. Het project vertrok uit de persoonlijke verhalen van de denktankleden,
om via hun levenstraject de versterkende elementen en de drempels die ze moesten overwinnen in de loop van dit traject bloot te
leggen en te vertalen naar het beleid. Via de denktank-methode, kwamen de 15 vrouwen tot interessante bevindingen. Het huidige
gelijkekansenbeleid werd op de rooster gelegd en er ervaringsverhalen werden uitvoerig uitgewisseld. De focus lag niet alleen op
‘wat kan beter’, ook wat er nu reeds goed loopt of een positieve evolutie kent werd benoemd. Vanuit deze denktank zijn verschillende punten aangekaart, met als opzet om het huidige gelijkekansenbeleid aan te vullen of waar nodig verbetering voor te stellen.
Aan de hand van de levensloop van de 15 Vlaamse vrouwen van een andere afkomst, hun succesverhalen en hun moeilijkheden,
gingen we samen op zoek naar de voorwaarden die nodig zijn om succes te realiseren. Via deze verhalen ontwikkelden we samen
een toekomstvisie over de verschillende beleidsdomeinen heen: thuissituatie, gezin en zorg, onderwijs, opleiding en tewerkstelling,
organisatieculturen en sociaal leven. De on-line enquêtes toetsten de universaliteit en herkenbaarheid van de ervaringen van deze
15 vrouwen van een andere afkomst af bij een grotere groep. Het uiteindelijke doel van het proces was lessen te trekken uit de
levensverhalen van deze sterke vrouwen - en via de enquêtes vanuit de ervaringen van een bredere groep - voor een beleid dat niet
alleen moet toelaten dat meer allochtone vrouwen een leiderschapsfunctie kunnen opnemen, maar dat allochtone vrouwen in het
algemeen hun plaats krijgen en kunnen innemen in onze samenleving. De resultaten van dit bijzonder interessante proces worden
gepresenteerd in hoofdstuk 4 van dit deel van het rapport.

1.2 Vijftien rolmodellen
Dit project had ook tot doel vijftien Vlaamse vrouwen van een andere afkomst in beeld te brengen zodat zij anderen kunnen inspireren door hun verhaal, engagement, projecten en persoonlijkheid. De vijftien vrouwen kwamen samen tot het besluit dat je als
individu nood hebt aan een inspirator. Een voorbeeldfiguur die toont dat ‘het kan’, dat ‘jij het kan’, dat dromen werkelijkheid kunnen
worden, ondanks de tegenslagen onderweg. Veel vrouwen leggen dezelfde weg af als de vijftien DIVA’s maar krijgen niet altijd de
kans om daar te geraken waar de DIVA’s geraakt zijn. De DIVA’s willen een voorbeeld zijn en handvatten aanreiken voor mensen die
ooit hetzelfde verhaal hebben gekend of zullen kennen. Ze willen ervoor zorgen dat andere vrouwen van een andere afkomst hun
verhaal in dat van de DIVA’s herkennen en erkennen. Hun boodschap is meervoudig en divers, maar de rode draad is dat je ondanks
alles de kansen moet grijpen die je krijgt, dat je je niet alleen moet voelen in de situatie waarin je zit en dat je je bi-culturele achtergrond als een troef moet zien.
Het communicatieluik was hierbij bijzonder belangrijk. Communicatie tussen personen, ten aanzien van een groep maar ook ten
aanzien van de media. Er werd met elke vrouw afzonderlijk bekeken op welke wijze en met welk verhaal zij in beeld wou worden
gebracht. Dit proces kreeg ruimte in zowel de individuele coaching als in de groepsessies en werd in samenwerking met mediaspecialisten uitgewerkt. Hierbij kregen de DIVA’s ook steun van inspirator Tessa Vermeiren, die vanuit haar rijke media-ervaring een aantal
concrete tips & trics distilleerde waarmee de DIVA’s beter voorbereid waren op de contacten met de media.
Een belangrijke stap in dit luik was de beslissing van de denktank om het project om te dopen van Vrouwelijke allochtone leidersfiguren naar Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst of kortweg DIVA’s.
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Van ‘allochtone’ vrouwen naar Vrouwen van een andere afkomst
Bij het zoeken naar een gepaste naam voor de groep kwamen we snel tot de conclusie dat er binnen de groep uiteenlopende meningen bestonden over onze huidige aanspreektitel “allochtoon”. Bepaalde vrouwen vonden dat er
een negatieve connotatie hing rond deze benaming. Het woord allochtoon duwde hen terug in een bepaald hokje
waarover menige mensen hun oordeel reeds hebben gevormd. Anderen zagen deze benaming als een stuk van hun
identiteit. Binnen hun leven willen zij deze benaming positief ombuigen en positief gebruiken in hun streven naar
gelijkheid en gelijke kansen als vrouw van een ander afkomst. Dit laat ons zien dat er ook binnen onze diverse groep
vrouwen verschillende vormen van diversiteit bestaan. Of het woord “allochtoon” nu al dan niet een woord is dat
stigmatiseert of niet meer gebruikt mag worden, hierover heeft de groep geen standpunt ingenomen. De verschillende visies hieromtrent worden zo gewaarborgd. Dit is waardering en respect hebben voor diversiteit binnen een
bepaalde groep.
De naam DIVA - Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst - is het product van een lange weg
van heen en weer e- mails waar er naar het einde toe welbepaalde woorden hun plaats vonden.

1.3 Leiderschapstraject
Een belangrijk deel van het DIVA verhaal is het leiderschapstraject. Willen we dat deze diverse inspirerende vrouwen met een andere
afkomst de rol van inspirator bewuster opnemen, dan moest dit project hen ook ondersteunen in die rol.
‘Ook de vijftien DIVA’s moeten nog heel wat leren en kansen krijgen om daar te geraken waar hun inspiratorrol
ligt. Sommigen van ons zitten wat verder in dit proces, anderen hebben nog heel wat onuitgewerkte inspiratordoelstellingen. ‘ Zita

Daarom gingen we aan de slag met een coachinggesprek, vaardigheidsbegeleidingen en véél huiswerk! Enerzijds ontwikkelden de
DIVA’s hun verhaal en actieplan als inspirator en rolmodel, anderzijds kregen ze meer inzicht in communicatie en beeldvorming,
creatief denken, netwerken en ontmoetten ze interessante inspiratoren (zie hierboven).

1.3.1

Werken aan een persoonlijk leiderschapsmodel

In zijn bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap beschreef Stephen Covey de drie eerste eigenschappen van persoonlijk leiderschap. “Wees proactief”, “Begin met je grote doelen voor ogen” en “Stel prioriteiten”. Deze punten stonden centraal in het
persoonlijk traject van de DIVA’s.
De DIVA’s kregen de opdracht eerst eens na te denken over de voor hen allerbelangrijkste waarden in hun leven. De basis van
alles wat ze doen. Ze kozen elk zes centrale waarden.
Welke werden gekozen?
Passie stond aan de top (8 keer gekozen), gevolgd door familie (7 keer), rechtvaardigheid (5 keer), onafhankelijkheid, solidariteit, innerlijke vrede (4 keer). Humor, ontwikkeling, authenticiteit, religie, diversiteit, respect, verantwoordelijkheid werden 3 keer gekozen
en professionalisme, integriteit, vriendelijkheid, gezondheid, schoonheid, vrijheid, empathie, gelijkheid, openheid, moed, zelfstandigheid, liefde twee keer. Spiritualiteit, plezier, succes, eerlijkheid, democratie, vrijheid, vriendschap, samenwerking, ondernemerschap, rationaliteit, spontaniteit, hulpvaardigheid kwamen 1 keer aan bod.
Elke DIVA formuleerde zelf wat ze bedoelde met de waarden die ze koos. Enkele voorbeelden uit de top drie: passie, familie
en rechtvaardigheid.
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Over passie
“Passie is een drijfveer, een emotie, een uiting van een behoefte, een noodzaak, een manier van zijn. Passie heb je
of heb je niet. In mijn persoonlijke levenservaring is het duidelijk dat passie zin of beter gezegd meer inhoud geeft
aan mijn persoonlijkheid. Ik consumeer mijn leven veel meer en diepgaander. Ik leef daardoor ook bewuster, wat
mij motiveert om nog zoveel dingen te doen in de toekomst. In alles wat ik doe, komt mijn passionele levensstijl
tot uiting.” Shaireen

“Passie betekent voor mij een innerlijke drift die de bovenhand krijgt op alle andere verplichtingen. Het is ‘doen
wat je echt wil’, je hart volgen en jezelf volledig geven aan iets. Vanuit je daden creatief en vooral innovatief uit
de hoek komen. Ik noem het de inventielava van het hart: een soort naïef, warme gloed, een spannend gevoel dat
uit het diepste van de ziel stroomt. Het naïeve gevoel dat je in je eentje bergen kunt verzetten. Het is eigenlijk dat
gevoel van bezieling, alles met bakken energie doen en telkens vernieuwend te werk gaan. Het is een kracht die je
dromen doet waar maken.” Claudia

Over familie
“In eerste instantie mijn ouders, broers, zussen, neefjes en nichtjes, daarnaast de andere bloedverwanten. Mijn
ouders zijn de belangrijkste personen in mijn leven. Ik kan voor alles bij hen terecht. Familie is een bron van rust: je
kunt jezelf bij hen zijn, ze aanvaarden je voor wie je bent. Familie zorgt ervoor dat je een bepaalde plaats inneemt
op deze aarde ( ik ben dochter van, zus van etc.)” Saloua

“Met familie bedoel ik niet zozeer mijn ouders als wel mijn broers en zussen. En niet zozeer dat ze me gesteund
hebben bij mijn persoonlijke stappen en professionele loopbaan als wel een soort van houvast en verbondenheid
met mensen waarvan je weet dat ze je onvoorwaardelijk steunen en waar je steeds terecht kunt. Dat is vooral
het geval nadat mijn broers en zussen ook het huis verlaten hebben en hun eigen leven startten. Heel belangrijk
dus. Voor de rest is mijn thuissituatie net een grote belemmering geweest voor de stappen die ik later gezet heb.
Het is misschien in die zin een katalysator geweest dat de rollen en relaties die ik in mijn eigen familie zag zeker
niet het voorbeeld was van wat ik wilde zijn als vrouw en persoon. Mijn moeder is analfabete huisvrouw en mijn
vader mijnwerker. Op zich niets negatiefs natuurlijk, maar het was geen inspirerende omgeving om je ding te
doen.” Meryem

Over rechtvaardigheid
“Wat voor de ene moet, moet ook voor een ander. Iedereen moet een gelijke behandeling krijgen. Een voorbeeld
dat mij stoort: in vele kranten wordt de naam van een Belgische dader met initialen weergegeven. Wanneer het
echter om een Turk, Marokkaan of Afrikaan gaat, moet dit er ook steeds bij vermeld worden. Tot op de dag van
vandaag kan ik dit nog steeds niet vatten. Rechtvaardigheid kan in vele gebieden besproken worden, ik vind dit
vooral belangrijk als het over ons rechtssysteem gaat.” Zita

“Rechtvaardigheid is andere mensen behandelen zoals je graag behandeld wilt worden.” Chika

“Ik zie zoveel onrecht in de wereld en vooral naar vrouwen toe. (tijdens oorlog worden vrouwen verkracht voor
etnische zuiveringen, vrouwenbesnijdenis omdat het cultureel zo bepaald is, onderdrukking,….) Als ik kijk naar
sommige (moslim)landen hoe men vrouwen behandelt en hoeveel onrecht hen wordt aangedaan…..dan word ik
kwaad want ik heb er geen woorden voor. Ik voel mij ook sterk omdat ik weet vanuit mijn positie Turkse geboren
en getogen en leef in België hoe klein het ook mag zijn…ik kan het verschil maken. Daarom moeten alle vrouwen
hun krachten bundelen om samen dingen te doen veranderen.” Sarah
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Vanuit hun waarden gingen de DIVA’s nadenken over de rollen die ze het belangrijkst vinden in hun leven. Uiteraard was de
rol van inspirator overal aanwezig. Andere rollen die aan bod kwamen in de gesprekken waren de rollen van dochter, tante, moslima,
vriendin, contactpunt, moeder, zus, schrijfster, raadslid, creator, gezinslid, student, huishouder, vertegenwoordiger, mens, werknemer, nicht, kleindochter, collega, allochtone vrouw, politica, partner, culturele ambassadrice.
Elke DIVA werkte de inspiratorrol uit. Daarvoor kregen ze vijf vragen. Wie zijn de betrokkenen in die rol? Wat wil ik dat die betrokkenen over mij zeggen en denken als inspirator binnen pakweg 30 jaar? Welke grote doelen moet ik me dan stellen? En welke acties
kan ik dan nu al ondernemen? En wat heb ik nog nodig om dat waar te maken?
Wie wil ik inspireren?
Vrouwen, broers en zussen, collega’s, vrienden, neefjes en nichtjes, familie, allochtone gemeenschap, autochtone gemeenschap, mijn kinderen, andere nieuwe Belgen, mensen die dromen, mensen die kracht zoeken, mensen die op zoek zijn naar iets, mensen met andere roots, jonge vrouwen en meisjes, cliënten, jongeren, adoptiekinderen, mensen met een verkeerd beeld, studenten, scholen, bedrijven, vroedvrouwen,
Wat wil ik dat die te inspireren mensen over me zeggen?
Ik ben trots op haar.
Ze is een positief, rechtvaardig mens.
Ze is een voorbeeld. Ze is een rolmodel.
Ze neemt haar taak zeer ernstig.
Ze helpt ons durven dromen.
Ze vecht ervoor.
Ze zoekt ernaar.
Ze draagt iets bij.
Ze is een doorzetter.
Ze geeft hoop aan jonge mensen.
Ze doet de dingen bewegen en veranderen.
Ze doorbreekt taboes.
Ze creëert openheid en dialoog.
Ze pakt de bron van de problemen aan.
Ze pakt de zaken vast.
Ik haal kracht uit haar verhaal.
Haar doorzettingsvermogen is besmettelijk.
Wat is dan mijn doel als inspirator?
Een zelfzekere, professionele vrouw worden.
Bij de overheid werken met een hoofddoek.
Me voor de mensen inzetten.
Mensen in de goede richting sturen zodat ze hun talenten kunnen gebruiken en hun dromen nastreven.
Mensen inlichten over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes.
Mijn plaats als Turkse ex-moslim opeisen in onze samenleving zowel bij autochtonen als allochtonen.
Nieuwkomers kansen geven zich te ontplooien.
Mensen aantonen dat ze niet te snel mogen oordelen.
Bedrijven sensibiliseren zich meer open te zetten voor diversiteit.
Scholen overtuigen van de nood aan openheid.
Een plaats organiseren waar mensen terecht kunnen om keuzes te maken.
Met zoveel mogelijk mensen praten.
Advies geven aan politici.
Dialoog organiseren.
Internationaal uitwisselen.
Taboes doorbreken binnen de eigen gemeenschap.
Op beleidsniveau erkenning opeisen voor de zware taak van vrouwen met een gezin.
Een wereldhoofddoekendag realiseren.
Via vormingen studenten sensibiliseren.
Echt draagvlak krijgen in mijn eigen gemeenschap.
Durven in openheid spreken met de eigen gemeenschap.
De discussie durven aangaan.
Op zoveel mogelijk plekken gaan spreken.
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Wat moet er gebeuren?
Mij professioneel beter ontplooien door vormingen te volgen.
Selectieproeven bij Selor doen.
Netwerken bij organisaties.
Leren inspirator zijn, me zien als inspirator.
Tijd maken voor die rol.
Projecten opstarten als rolmodel.
Inspirerende verhalen vertellen.
Anderen aanmoedigen.
Informatie verzamelen.
Kennis verbreden.
Mediatraining en communicatievaardigheden leren.
Leren netwerken.
Internationaal uitwisselen van DIVA’s.

1.3.2 Vaardigheden
Een rode draad in het DIVA’s-verhaal is het werken aan vaardigheden. Dit gebeurde expliciet in de vorm van oefeningen, gesprekken
en inspirators. Maar het gebeurde vaak ook impliciet via het nadenken in groep en individueel over de toekomstvisie.
Aan een aantal vaardigheden werd bewust gewerkt.
Creativiteit en denken in kansen (Joke Quintens): creatieve basisvaardigheden, attitude, creatief proces, creatieve
denktechnieken.
Communiceren en rekening houden met beeldvorming (Tessa Vermeiren en Katja Van Putten)
Netwerken (Wivina De Meester)
Visievorming over thema’s als werk, ondernemen, opleiding (Karel Van Eetvelt en Fons Leroy)
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Hoofdstuk 2

Toetsing van het
vooronderzoek aan de
levensloop van de DIVA’s
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In de denktank werden de resultaten van het vooronderzoek uitgebreid besproken en getoetst aan de ervaringen van de vijftien
DIVA’s. De samenstelling van de groep is zeer divers en deed een aantal breuklijnen in de groep verschijnen. Er zijn drie generaties
migranten vertegenwoordigd:
• De eerste generatie of nieuwkomers die op volwassen leeftijd naar België kwamen. Zo waren er vier DIVA’s in de groep: een
Afrikaanse, een Zuid-Amerikaanse en twee Oost-Europeanen;
• De tweede generatie of migranten die op jeugdige leeftijd al dan niet met hun ouders naar België kwamen: zo waren er 10
DIVA’s, die we grofweg kunnen indelen in twee groepen:
o De eerste golf of ‘pioniers’ waartoe we vijf DIVA’s kunnen rekenen: drie met Noord-Afrikaanse roots en twee met
Turkse roots;
o De tweede golf van twintigers, waartoe we vijf DIVA’s kunnen rekenen: één met Pakistaanse roots, één met Afrikaanse roots, één met Noord-Afrikaanse roots en twee met Turkse roots.
• De derde generatie migranten waarvan de grootouders reeds naar België kwamen: zo was er één DIVA met Noord-Afrikaanse roots.

2.1 Thuissituatie
De DIVA’s herkenden het gros van de factoren uit het vooronderzoek wat betreft de invloed van de thuissituatie op hun parcours.
Hun thuissituatie was echter ook sterk verschillend door het feit dat niet alle DIVA’s in België opgroeiden: een aantal van hen kwam
pas op half-volwassen of volwassen leeftijd naar België.
Socio-economische factoren
Voor een aantal heeft het socio-economische een belangrijke rol gespeeld, maar niet alle DIVA’s kregen te maken met hindernissen
op dat vlak. Een veilige woonomgeving en een ‘goede’ buurt om in op te groeien blijken wel van groot belang.
Steun van de ouders
“Ik ben opgegroeid met heel veel liefde en zorg.”
De ouders hebben voor alle DIVA’s een belangrijke rol gespeeld, maar niet altijd op dezelfde manier. De meeste DIVA’s herkennen
zich in het warme, steunende gezin, dat in het vooronderzoek als een belangrijke factor naar voren kwam. Maar volgens een aantal
DIVA’s hebben ouders soms ook té hoge verwachtingen van hun kinderen en dat kan zwaar wegen voor een kind. Ouders hebben in
elk geval een grote impact op het studietraject van hun kinderen. Veel ouders hadden zelf capaciteiten maar kregen geen kans om
zelf te studeren. Zij werkten hard voor hun kinderen om vooruit te komen en de kinderen studeerden vaak ook hard uit loyaliteit aan
hun ouders. Zowel de moeders als de vaders speelden een belangrijke rol als inspirator. Bij verschillende DIVA’s viel op dat net de
vader een roldoorbrekend voorbeeld was en de dochters aanzette om hun capaciteiten te ontwikkelen en ambitieus te zijn.
De rol van de moeder kwam ook naar voren als cruciaal. Wat dat betreft werd door de DIVA’s gewezen op het gebrek aan erkenning
voor het belang van de opvoedende rol van de moeders die thuis werken. Hierbij werd benadrukt hoe belangrijk voldoende en betere
opvangmogelijkheden voor kinderen zijn, zodat vrouwen als moeder de kans krijgen verder te kunnen studeren. “De belangrijkste
opvoedingstaak ligt meestal in handen van de moeder. Daarom is het belangrijk dat ook zij geschoold is en weet hoe alles functioneert binnen de maatschappij.”
Studeren was inderdaad het middel bij uitstek dat de DIVA’s werd aangereikt door hun ouders om vooruit te komen. Bovendien was
het voor heel wat DIVA’s duidelijk dat studeren voor een meisje de beste garantie was om een onafhankelijk leven op te bouwen.
Echter, zeker bij de wat oudere generatie van pioniers, ondervonden een aantal DIVA’s ook belemmerende factoren in de thuissituatie. “Ik mocht helemaal niet gaan studeren van mijn ouders. Sterker nog: toen, eind jaren tachtig, was er nog niemand die bij wijze van
spreken wist wat hoger onderwijs was, laat staan dat we iemand zouden kennen (althans uit de gemeenschap, die toen ons enige referentiekader was) die het had gedaan. Het waren in die tijd ook zeer gesloten gemeenschappen met veel sociale controle. De communicatiemogelijkheden van internet, chatten en al de andere mogelijkheden om netwerken te ontwikkelen waren er ook niet…” Er waren verwachtingen
van ouders die niet strookten met die van hun dochters. Studeren werd door deze ouders niet gesteund, maar eerder afgeremd
omdat het ook niet gekend was, en zo als een bedreiging werd ervaren.
Het zijn niet alleen de ouders die een opvoedende rol hebben binnen het gezin. De rol van oudere broers en zussen kan zeer belangrijk zijn voor de jongere kinderen. Zij hebben vaak al een bepaald parcours afgelegd en kunnen dienen als rolmodel voor de anderen.
Vaak zijn zij ook beter vertrouwd met de Belgische cultuur, de verwachtingen op school en dergelijke. “In grotere gezinnen zijn het
eigenlijk de broers en de zussen waardoor je opgevoed wordt en niet alleen door de ouders. Zij zijn immers de bemiddelaars met de ouders
en de steun voor de jongere garde.” Er zijn buiten de familie ook andere personen die een belangrijke opvoedende rol speelden in het
leven van de DIVA’s.
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Het bewustzijn rond discriminatie was niet even manifest aanwezig in elk gezin, maar in de meeste gezinnen werd wel degelijk de
nadruk gelegd op de sociale verantwoordelijkheid van het individu. Maar alle DIVA’s zijn zich onderweg bewust geworden van de
onrechtvaardigheid van bepaalde situaties in hun omgeving. De verontwaardiging die daaruit ontstond, was voor hen een belangrijke drijfveer.
Opgroeien tussen meerdere culturen
“De bi-culturele ervaring - één cultuur thuis en een andere buiten - maakt het tijdens de puberteit dubbel zo moeilijk om te weten wie je
bent...”
Opnieuw is er hier sprake van een grote diversiteit: er is een verschil tussen het opgroeien in een andere cultuur en op volwassen
leeftijd migreren naar een ander land enerzijds, en het opgroeien in een gezin dat tot een etnische minderheid behoort in een
bepaald land anderzijds. En wat te denken van een geadopteerd kind dat opgroeit in een Vlaams gezin, in een Vlaamse omgeving,
maar met een andere huidskleur? Er waren drie types situaties in de groep: de nieuwkomers, de ‘eerste golf‘ 2de generatie migrantenvrouwen pioniers die nu in de dertig zijn en de ‘tweede golf’ 2de generatie migrantenvrouwen die nu in de twintig zijn. Hun ervaringen zijn vaak zeer verschillend. Sommige 2de generatie DIVA’s van de ‘tweede golf’ hebben zo goed als geen problemen gekend
of hele andere dan de ‘eerste golf’ 2de generatie DIVA’s. En dat is toch een teken dat er al veel veranderd is.
Het startpunt van de DIVA’s mag dan zeer verschillend zijn, allemaal hebben ze gemeenschappelijk dat ze op een bepaald moment in
en tussen twee of meer culturen moesten functioneren. En dat proces is voor iedereen uiteindelijk een meerwaarde, maar het loopt
niet zomaar van een leien dakje. “Ik ben opgegroeid met het idee dat mijn Turks-zijn minderwaardig was tegenover mijn Belgische klasgenoten. Ik schaamde mij om mijn naam en was er van overtuigd dat de Turkse taal niet belangrijk was. Als kind leerde ik om mijn Turks-zijn
zo goed mogelijk weg te steken om mee te tellen in mijn omgeving. Pas later besefte ik dat dit verschrikkelijk was om zo op te groeien.”
Ja, opgroeien tussen meerdere culturen zorgt ervoor dat je discipline leert. Maar je identiteit ontwikkelen in een bi-culturele setting
is ook twee keer zo moeilijk dan het voor iedere tiener sowieso al is. Ja, het anders zijn is een stimulans om te streven naar erkenning,
maar je krijgt ook te maken met sociale druk van twee verschillende omgevingen. Het migratieverhaal van heel wat DIVA’s is ongetwijfeld een succesverhaal en hun migratiegeschiedenis kan een zeer stimulerende factor zijn in hun leven, op creatief, persoonlijk
of professioneel vlak. Maar tegelijkertijd moesten ze leren leven met het feit dat ze eigenlijk overal een beetje ‘vreemd’ waren. De
link met het land van oorsprong is voor heel wat DIVA’s dan ook bijzonder belangrijk. Het blijft een onvervreemdbaar deel uitmaken
van hun identiteit. Het is een verrijking, het biedt doorlopend een dubbel perspectief want het is een origineel vergelijkingspunt
voor alles wat zich hier in België afspeelt. Het kan helpen relativeren, maar het is nooit echt gemakkelijk, want het heeft ook een
vervreemdend effect: binnen dat dubbel perspectief ben je zelf altijd deels vreemd. In elk geval moeten vrouwen van een andere
afkomst leren omgaan met soms conflicterende waarden en normen. Ze leerden die herkennen en ook bespreekbaar maken. Daardoor kregen ze inzicht in de psychologische moeilijkheden van het migratieproces, vooral veroorzaakt door de positie van relatieve
eenzaamheid die de meesten onder hen ooit wel eens ervoeren in het opgroeien in een samenleving waar hun verhaal weinig of
niet gekend, herkend of erkend werd.
Er werd door de DIVA’s inderdaad ook op gewezen dat migratieverhalen soms ook een bron van trauma zijn. Een stabiele thuissituatie zonder socio-economische problemen is geen voldoende garantie op het verwerken hiervan. Het migratieverhaal en het eventuele trauma moet ruimte krijgen in het gastland, het moet bespreekbaar zijn en gemaakt worden, anders kan er van een succesvolle
integratie geen sprake zijn. Daarbij werd erop gewezen dat het hier niet om een individuele verwerking alleen kan gaan, maar dat
de verwerking van dit trauma enkel constructief kan verlopen wanneer de verhalen van migranten deel zullen uitmaken van het
Belgisch collectief geheugen in plaats van zoals nu, soms terzijde aan bod komen.
Het viel de DIVA’s ook op dat hun ouders en andere gezinnen behorende tot etnische minderheden over weinig informatie beschikten over de maatschappelijke systemen van het voor hen nieuwe land. Er waren ook weinig rolmodellen beschikbaar voor de ouders
om zich aan te spiegelen en hen een idee te geven van hoe dat dan moest, kinderen opvoeden in een multiculturele omgeving. De
kinderen ontpopten zich dan tot tolk en gids voor hun ouders binnen deze nieuwe omgeving.
Afkomst of huidskleur zijn wel degelijk voor de DIVA’s een bron geweest van discriminatie. “Etniciteit (wij werden aanzien als zigeuners) en vitiligo (een zichtbare huidaandoening) hebben gezorgd dat ik altijd ‘anders’ geweest ben en opviel; ‘anders zijn’ had vroeger een
zeer negatieve connotatie voor mij, terwijl ik – stapsgewijs – geleerd heb dat het ook de betekenis kan hebben van ‘bijzonder zijn’, zich
differentiëren van de massa. Dit heeft me gestimuleerd om verder te studeren met als doel erkenning en waardering te krijgen voor mijn
‘onzichtbare’ kanten.”
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De invloed van levensbeschouwing
Levensbeschouwing, cultuur en religieuze waarden speelden een belangrijke rol in het gezin van alle DIVA’s. Het betekende voor de
ouders een steun in de harde realiteit van de ‘vreemde’ omgeving waarin ze terecht waren gekomen en ze vonden het ook belangrijk
om hun overtuigingen mee te geven aan hun kinderen. Het gaat hierbij om meer dan enkel religieuze waarden. Ouders geven aan
hun kinderen hun hele cultuur door, met alle daarbij horende waarden en normen, tradities en gewoontes.
Enkele DIVA’s kozen er bewust voor om hun overtuiging via een religieuze daad, zoals het dragen van de hoofddoek, te uiten. Anderen zeggen expliciet dat ze niet langer geloven en komen hiervoor uit. Zij zijn er misschien wel in geslaagd om succesvol te zijn
in deze samenleving, maar zij merkten op dat dit een voortdurende strijd vergt. De samenleving plaatst hen allemaal meestal in
het gekende hokje. De moslima’s worden benaderd als onderdanige, monddode individuen die verplicht worden gesluierd door het
leven te gaan. De niet-gelovige wordt op haar beurt door zowel autochtonen als allochtonen gezien als een verbitterde islamofoob
die met zichzelf in de knoop ligt. Deze beeldvorming maakt het alle partijen moeilijk om ten volle deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De boodschap die de gesluierde DIVA’s en de andere DIVA’s willen meegeven is dat het voor hen wel een individuele
keuze is en dat ze er bijzonder trots op zijn.

2.2 Onderwijs
Het onderwijsparcours van de DIVA’s die in België opgroeiden heeft veel van een hindernissenparcours. Ze kregen te maken met
onderschatting of overschatting van hun capaciteiten, te hoge of te lage verwachtingen thuis, hun studietraject verliep anders dan
‘normaal’. Als ze er geraakt zijn vandaag dan hebben ze dat in de eerste plaats te danken aan hun persoonlijke doorzettingsvermogen
en aan de steun van een aantal personen uit hun omgeving: hun ouders, hun broers en zussen, hun vrienden of hun leerkrachten.
De meeste DIVA’s kwamen gelukkig wel iemand tegen die hen een duwtje in de rug gaf op het juiste moment. En dat was nodig,
want, zo stellen ze allemaal, in het onderwijs was er veel te weinig aandacht voor hun talenten en te veel focus op hun etnische
afkomst.
De invloed van de school, de leerkrachten en het CLB
De onderschatting van hun capaciteiten en de daaruit voortvloeiende doorverwijzingen naar technische of beroepsrichtingen, komt
heel vaak terug bij de DIVA’s. “Na het zesde leerjaar kreeg ik het advies technisch of beroepsonderwijs. Mijn ouders wilden mij toch in het
ASO inschrijven, maar die directeur vertelde dat de richting vol zat en verwees ons door naar een afdeling technisch onderwijs. Toeval wil dat
ik terecht ben gekomen op een zeer goede school!” Ook over de rol van het PMS/CLB zijn de DIVA’s niet positief. Sommigen kregen te
maken met lage verwachtingen thuis en vonden elders steun en inspiratie. Andere kregen te maken met onderschatting op school
maar de steun van hun ouders was daar het nodige tegengif voor. Vaak hadden hun ouders en zij zelf weinig of geen kennis over
het onderwijssysteem en de latere studie en jobmogelijkheden die er mee samen gaan. “Ook in X was er een college maar daar ging
niemand naar toe. Die piste werd zelfs niet bekeken. En bij mijn weten ook door niemand van de leerkrachten aangeraden. Ik weet dat ik
heel lang niets heb geweten over het college, zelfs niet dat het überhaupt bestond.”
Hun vaak atypische schooltraject – in de vorm van schoolachterstand of het overschakelen van één richting naar een andere – lijkt
een zoektocht die ook door socio-economische factoren wordt beïnvloed en niet exclusief een realiteit is voor vrouwen van een
andere afkomst. Maar vooroordelen over hun afkomst of hun huidskleur, hun meertaligheid die als problematisch werd bekeken,
de gebrekkige informatie over het schoolsysteem, de communicatie met de ouders die vaak mank liep, de moeilijkheden om in een
multiculturele setting je eigen identiteit te ontwikkelden, één of meer van deze factoren speelden voor alle DIVA’s wel een rol. De
meeste DIVA’s kwamen in moeilijke situaties gelukkig individuen tegen in het systeem, met aandacht voor talent, die in hen geloofden en die hen boven zichzelf uit tilden en inspireerden om door te zetten. “Ik ben de leerkrachten dankbaar die destijds mij hebben
bijgestaan en de moeite hebben gedaan om met mij te spreken over mijn conflicten. Dankzij die leerkrachten was ik gemotiveerd om te
blijven studeren en het heeft geloond.” Maar de vaststelling blijft: een aantal DIVA’s heeft de rit enkel en alleen op basis van het geloof
in eigen kunnen, succesvol uitgereden.
Het is vooral jammer uit de verhalen van de DIVA’s te moeten afleiden hoe negatief er wordt gekeken naar meertaligheid in het
onderwijs, waardoor kinderen hun eigen thuistaal als een handicap leren beschouwen. Het is natuurlijk wenselijk dat de kinderen
op school Nederlands spreken, maar het is niet wenselijk dat de kinderen door de houding van de leerkrachten de boodschap meekrijgen dat hun taal – en bij uitbreiding hun hele cultuur - niet welkom is op school.
De meeste DIVA’s hadden tijdens hun studies een gestructureerde studiebegeleiding goed kunnen gebruiken. Jammer genoeg
ontbrak dat grotendeels en hebben ze zelf hun weg moeten zoeken, met vallen en opstaan. “Ik kwam uit het TSO. Dat maakte dat ik
niet enkel niet direct naar de universiteit durfde, die drempel was te hoog, maar ook eens ik op de universiteit was bleek dat ik met ontzet-
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tende hiaten zat aan algemene kennis, zoals wiskunde. Voor vakken statistiek heb ik dan ook moeten bissen. Pas nadat een vriendin die een
wiskundige humaniora achter de rug had merkte dat het aan te weinig wiskunde lag dat ik er niets van snapte en ik een leerboek ‘wiskunde
voor de humane wetenschappen’ achter de kiezen had, ging het (een beetje) beter. Het erge is bovendien dat niemand je vertelt dat je hiaten
hebt. Je weet simpelweg niet wat je niet weet.”
“Ik heb het meerdere malen gezien, bij mezelf, bij mijn vrienden en kennissen, de meeste allochtone studenten hebben geen flauw benul van
wat studeren is: plannen, organiseren, systematisch en gestructureerd en op regelmatige basis werken...”
De ouders hebben het vaak moeilijk om hun kinderen dezelfde steun en begeleiding te geven als autochtone ouders. Dat heeft
niet alleen te maken met taal, maar ook met de manier van redeneren. Nieuwkomers worden daar vaak mee geconfronteerd: zij
kregen bijvoorbeeld wiskunde op een hele andere manier uitgelegd dan dat in het Belgische onderwijs het geval is. “Mijn zoon zit in
het tweede jaar en soms komt hij thuis met oefeningen. Ik kan zelfs niet de opdracht begrijpen. Als de papa komt is het voor hem in twee
seconden duidelijk! Dat betekent niet dat ik dom ben, maar men leert op een bepaalde manier redeneren en ik heb het dus duidelijk anders
geleerd…”
Nieuwkomers ondervinden hele specifieke drempels. Ze hebben vaak een gebrekkige toegang tot informatie over opleidingen. De
Nederlandse lessen zijn vooral technisch en niet universitair gericht en volstaan niet om op dat niveau aan de slag te kunnen gaan.
Het bi-culturele kapitaal
“Uiteindelijk hebben de beide culturen ervoor gezorgd dat ik twee keer waarden en normen heb meegekregen, dat ik twee keer opgevoed
ben, dat ik twee werelden ken. Dit dubbel leven is zeker niet evident maar het is zeker en vast een meerwaarde in die zin dat je meer perspectieven hebt om de zaken te bekijken. Je bent niet beperkt tot een enkele visie en dat is een versterkende waarde die ik persoonlijk heel
sterk ervaar.”
De DIVA’s ontwikkelden tijdens hun schoolloopbaan bi-culturele competenties doordat ze telkens moesten switchen tussen verschillende culturen. Ze hadden ook tijd nodig om de culturele verschillen te begrijpen en een manier te vinden om daarmee om te
gaan. “Het waren nooit economische redenen die mijn schoolprestaties hebben beïnvloed, wel het dubbel leven en de problematiek die dat
met zich meebracht.” Maar uiteindelijk verhoogde het hun aanpassingsvermogen en versterkte het hun rechtvaardigheidsgevoel, het
stimuleerde hen om hun doelen hoog te stellen. Ze gingen hierdoor hun studies als hun belangrijkste persoonlijke focus ontwikkelen en gebruikten het in hun professionele loopbaan als motivatie om iets aan die onrechtvaardigheden te gaan doen. Ze bevestigen
dat meisjes van een andere afkomst daardoor vaak net ambitieuzer zijn dan autochtone meisjes.
Maar voor deze meerwaarde was er nauwelijks of geen aandacht op school. Integendeel, “...de [andere] culturele identiteit wordt al te
vaak vanuit een negatief perspectief bekeken.” De DIVA’s wijzen erop dat er teveel wordt gefocust op wat slecht kan gaan en te weinig
gekeken wordt naar de positieve talenten van kinderen met een andere afkomst, terwijl net dat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld
zou kunnen versterken waardoor ze ook beter zouden gaan presteren. Het georganiseerde verenigingsleven en de buitenschoolse
opvang missen ook heel wat kansen. Hun aanbod is weinig aantrekkelijk voor andere culturen. In deze omgevingen is het net belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen om gemengd te zijn met diverse culturen. Het verenigingleven kan volgens de DIVA’s
jongeren net de kans geven om zich tijdens hun ontwikkeling te identificeren met multipele rolmodellen en hen motiveren om zich
in te zetten voor hun studies. Een divers verenigingsleven op gebied van de culturen die erin aanwezig zijn, is ook een erkenning van
het feit dat je bi-cultureel bent, wat je kan helpen als puber om je identiteit constructief vorm te geven.
De invloed van ‘peers’
‘Peers’ of vriendengroepen op school en in de directe omgeving blijken van zeer groot belang in het verloop van de schoolloopbaan.
De ‘juiste’ of ‘verkeerde’ vrienden spelen op cruciale momenten een bepalende rol. En die vrienden kunnen autochtonen zijn, of
personen met een zelfde afkomst. De meeste DIVA’s hebben vrienden uit beide groepen. Vaak zaten ze in studierichtingen waar nog
niet veel personen van een andere afkomst te bespeuren waren en hadden ze voornamelijk autochtone vrienden. Hun kennismaking
met personen van een andere afkomst die een gelijkaardig parcours doorliepen, was vaak een belangrijke versterking voor hen. “De
kennismaking met allochtonen was een zeer positieve ervaring én heeft mijn leven enorm veranderd.” “Ik denk dat naast mijn partner, mijn
vriendinnen degenen zijn geweest die me heel mijn traject lang hebben gesteund, zowel praktisch, emotioneel als anders. Gedurende mijn
humaniora en universiteitsjaren waren dat Vlaamse vrouwen, louter omdat er geen allochtone vrouwen waren die ASO deden en op de
unief zaten. Aan de unief heb ik een Turkse vriendin gehad die ik van X kende en zij was heel belangrijk in die Brusselse jaren. Je deelt er
zoveel dingen mee... “

■

44

2.3 Betaalde arbeid
“Ofwel bleef ik thuis – en werd ik gek – ofwel moest ik alles doen wat ik kon. Het principe was ‘DOEN’!”
De arbeidsmarkt
“Wat ik inderdaad zie, is de allochtone vrouw in specifieke segmenten van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij het volgen van een studiedag
zie je hen de broodjes serveren. Bij ons op het werk zijn het allochtone vrouwen en mannen die komen kuisen, in Antwerpen kom ik ze vooral
tegen als verkoopster.”
De gesegmenteerde arbeidsmarkt is een realiteit die alle DIVA’s konden bevestigen: ze stelden vast dat vrouwen van een andere afkomst voornamelijk terug te vinden zijn in een beperkt aanbod van weinig gevaloriseerde jobs (schoonmaak, verkoop...). In functies
waar een zekere opleiding voor nodig is, zijn vrouwen van een andere afkomst systematisch ondervertegenwoordigd. De DIVA’s stelden ook weinig doorgroeimogelijkheden vast en merkten op dat vrouwen van een andere afkomst harder hun best moeten doen om
er te geraken of om erkenning te krijgen voor hun talenten. Hun bi-culturele competenties worden zelden erkend of ingezet. Vaak
werken ze onder hun diploma’s, wat ook samenhangt met het feit dat voor de nieuwkomers hun buitenlandse diploma’s nog vaak
niet erkend worden. “Ondanks mijn studies was ik verplicht om een art. 60 tewerkstelling te aanvaarden omdat ik al maanden werkloos
was. Er zijn ook volwaardige functies waarvoor men iemand kan inschakelen als art. 60. Ik werd nochtans ingeschakeld om boterhammen
met korstjes en zonder korstjes te smeren, op te ruimen en af te wassen in een rusthuis op een afdeling van dementerende bejaarden. Deze
tewerkstelling hield helemaal geen rekening met studies, ervaring, competenties... Behalve minderwaardigheidsgevoelens en ellende heb ik
gedurende dat jaar niets geleerd dat me verder in mijn loopbaan kon helpen.”
“Discriminatie is subtieler aan het worden, onrechtstreeks via het niet aanwerven en excuses vinden, op school sommige leerkrachten... Op
institutioneel vlak zijn er reglementen en wetten, maar in de praktijk valt het tegen!”
De negatieve beeldvorming over allochtonen in het algemeen heeft volgens de DIVA’s een nefaste invloed op hun kansen op de
arbeidsmarkt. De meesten waren in hun omgeving getuige van discriminatie op basis van etniciteit en gender. Ze stelden nog heel
wat vooroordelen vast bij de werkgevers die er bij een allochtone sollicitant van lijken uit te gaan dat deze een grotere investering
vanwege de werkgever zal vragen, vooraleer hij of zij rendabel zal zijn. Zo is de hoofddoek bij de moslima’s een duidelijk negatief
selectiecriterium dat het hen moeilijk maakt om een job te vinden, ook in de sociale sector. “Sinds ik een hoofddoek draag heb ik mijn
zoekgedrag aangepast. Ik kijk in eerste instantie naar de jobinhoud en dan stel ik me de vraag of deze werkgever open zal staan voor mij
mét hoofddoek.”
De negatieve beeldvorming verklaart volgens hen ook voor een stuk het feit dat de tweede generatie het slechter doet dan nieuwkomers op de arbeidsmarkt. In elk geval moet er volgens de DIVA’s meer aandacht en onderzoek komen over de effecten die deze
situatie heeft op de doelgroep. Volgens hen zijn faalangst en een laag zelfvertrouwen heel vaak het gevolg.
Taal komt ook als een belangrijke factor naar boven, zeker voor nieuwkomers: “In de culturele sector is er al niet voldoende plaats
voor iedereen. Voor de minderheden is er heel weinig... de competitie is groot. Mensen met een betere kennis van de taal of die de taal als
moedertaal hebben krijgen direct meer kans dan ik. Ik denk niet dat ze exact de visie en de ervaring zouden hebben dan ik, maar de taal in
een interviewsituatie doet veel.”
De pionierspositie
“... het is heel moeilijk om als één persoon je biculturele eigenheid te bewaren. Men geeft je snel het gevoel dat die eigenheid minderwaardig
is aan die van de meerderheid.”
Bij de bespreking van de resultaten van het vooronderzoek in de denktank wat betreft betaalde arbeid, viel opnieuw de grote mate
van diversiteit op in de groep van de DIVA’s. Bijna alle factoren die vermeld werden in het vooronderzoek werden wel onder één
of andere vorm door de DIVA’s herkend, maar opnieuw niet alle factoren door iedereen. Daarbij viel deze keer vooral op dat er een
verschil is in beleving tussen de twee groepen van de tweede generatie die aanwezig zijn in de groep: de al wat oudere groep van
dertigers die zichzelf als pioniers bestempelen en de wat jongere generatie DIVA’s. De generatie pioniers kreeg het op de werkvloer
op vele vlakken harder te verduren dan de jongere generatie. De paar vrouwen van een andere afkomst uit de wat oudere generatie
waren zo’n grote uitzonderingen op hun respectieve werkterreinen dat er vaak té snel een té grote verantwoordelijkheid bij hen werd
gelegd. De druk op hen om aan alle verwachtingen te beantwoorden was zodanig groot dat ze er soms bijna onder bezweken. Voor
hen was het ‘allochtoon’ zijn een soort positie die ze moesten waarmaken.
Toch herkende ook de jongere generatie heel wat van de factoren die besproken werden in het vooronderzoek, want ook zij nemen
nog altijd een zekere pioniersfunctie in. Ook zij hebben nog te weinig rolmodellen in hun omgeving om er vanuit te kunnen gaan
dat hun opleiding en positie op de arbeidsmarkt een vanzelfsprekende evidentie zijn. En ook zij ervaren sterk dat er van hen veel
verwacht wordt.
Wat opvalt bij de jongere generatie is dat verschillende DIVA’s stellen dat zij voordeel haalden uit hun andere afkomst bij hun zoektocht naar werk, maar dat er minder sprake is van een voordeel eenmaal ze een bepaalde functie hebben. “Ik ken mensen die aanvaard zijn net omdat ze allochtoon zijn met het idee dat ze de rest van de allochtone bevolking of werkgevers zouden kunnen behandelen.”
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Het carrièreverloop
“Alle professionele en studiekeuzes die ik heb gemaakt waren niet financieel gemotiveerd maar vanuit een engagement. Ik heb sociaal assistent gestudeerd (om te helpen), politieke wetenschappen (om de wereld te veranderen) en gedoctoreerd in de politieke wetenschappen rond
islam in europa vanuit de wil om de negatieve beeldvorming die bestaat over islam te situeren en conceptualiseren en tegen te gaan.”
Het ontsnappen aan moeilijke socio-economische omstandigheden was voor heel wat DIVA’s een motiverende factor. Ook de drang
om uit blinken en zo de opofferingen van hun ouders te rechtvaardigen herkenden ze.
De DIVA’s herkenden de eerder toevallige carrière evolutie van vrouwen van een andere afkomst, het gebrek aan netwerking wat de
zoektocht naar werk bemoeilijkt en de typische sectoroverschrijdende bewegingen. Vooral de wat oudere generatie gaat er vanuit
dat dit wellicht een negatieve invloed had op hun carrière aangezien je om een bepaalde positie te veroveren lang genoeg in een
bepaalde sector moet werken om je competenties te bewijzen. Die posities zijn vaak nodig om voldoende macht te krijgen om
veranderingen teweeg te brengen. En dat willen de DIVA’s eigenlijk wel. Vandaar hun waardengedreven carrièrekeuzes: ze willen
machtsposities “om toegang te krijgen tot middelen om het verschil te maken in het leven van anderen.” en allemaal bevestigden ze de
meervoudige engagementen die samenhangen met hun pionierspositie.
Om kansen die zich voordoen te kunnen benutten, moet je ze eerst ook zien en ze leren grijpen. Uit de ervaring van de DIVA’s blijkt
dat het cruciaal is dat vrouwen van een andere afkomst een beter zicht krijgen op hun vaardigheden: welke vaardigheden hebben ze
wel al, welke niet? Dit correct inschatten is een leerproces waarbij een meer kwetsbare groep als vrouwen van een andere afkomst
in ondersteund moet worden.
Typecasting
“Je wordt gebombardeerd tot vertegenwoordiger van een groep. Je moet opheldering geven over godsdienst of andere culturen...”
Typecasting is ook voor de DIVA’s een tweesnijdend zwaard: enerzijds is het zeer vervelend om op je werkplek tot in den treure altijd
te worden aangesproken over alles wat met ‘allochtonen’ te maken heeft, zelfs al is je functie daar strikt genomen niet relevant voor.
Anderzijds hebben een aantal DIVA’s net een specifieke kennis en ervaring opgebouwd over thema’s die met afkomst te maken hebben en willen ze daar net graag voor aangesproken en erkend worden.
Alle DIVA’s worden in meerdere of mindere mate aangesproken op hun afkomst, ook dus op het werk. Dat kan een positieve ervaring zijn: mensen tonen interesse voor wie je bent en waar je vandaan komt. Maar het wordt vervelend als het altijd daarover lijkt
te moeten gaan. De DIVA’s hebben dan ook elk hun strategie ontwikkeld om daarmee zo constructief mogelijk om te gaan. Als je
professioneel omwille van je afkomst gevraagd wordt om een bepaalde taak uit te voeren, is het belangrijk om dat te plaatsen binnen
de context van je functiebeschrijving en dat je de vraag stelt of dat daarbinnen past en of jij wel de juiste persoon bent met de juiste
competenties om op die vraag in te gaan.
De meerwaarde van ‘andere’ vrouwen
De DIVA’s stellen dat ‘andere’ vrouwen inderdaad een meerwaarde hebben. Door hun ervaringen in meerdere culturen ontwikkelden ze een sterk doorzettingsvermogen, ze werden er inventiever door en het hielp hen bij het slaan van bruggen. Ze ervaren hun
bi-culturele competenties als positief en gebruiken ze heel bewust. Ze merken bijvoorbeeld dat het hun capaciteiten om te onderhandelen in probleemsituaties heeft aangescherpt. “Een van de belangrijkste capaciteiten die het anders-zijn met zich meebrengt is dat
je niets vanzelfsprekend vindt en daardoor de impliciete dominante normen (van de eigen gemeenschap, van de meerderheidssamenleving,
van het bedrijf, school…) ook als dusdanig herkent. Dat maakt dat je veel minder vanuit stereotypes vertrekt, je weet hoe erg het is dat over
je in veralgemenende termen gedacht en gesproken wordt… Als lid van een minderheid leer je anders kijken naar je omgeving en in die zin
zie je ook de gebreken beter.”
De DIVA’s stellen dat het voor hen ook een stimulans is om zichzelf te zijn op de arbeidsmarkt. Het is voor hen een uitdaging om
tegen alle stereotypen en vooroordelen zichzelf te positioneren als een sterke en bekwame persoon – met haar specifieke etniciteit
– die er eer in schept haar job uitstekend uit te voeren en daarbij ten alle tijden haar waardigheid te bewaren.
De genderfactor
“Mijn motivatie en gedrevenheid komen voort uit een cultureel conflict. Sinds ik mij kan herinneren ben ik al van jongs af aan niet akkoord
met de ongelijkheid tussen man en vrouw... Ik heb mijn vrouwelijkheid geleidelijk aan ook ontdekt, ik ben daar ook zeer blij om en ben
vandaag op en top vrouw. De culturele verschillen die louter een menselijke uitvinding zijn, daar verzet ik mij hevig tegen.”
Het werd ook duidelijk tijdens de bespreking dat heel wat factoren die de vrouwen van een andere afkomst parten spelen, niet fundamenteel verschillen van de factoren die ook de arbeidsdeelname van autochtone vrouwen beïnvloeden. De combinatie arbeid en
gezin is daar een goed voorbeeld van.
De meeste van de besproken factoren spelen ook autochtone vrouwen parten op de arbeidsmarkt, zeker als men ze bekijkt vanuit de
problematiek van de verticale segregatie (het ‘glazen plafond’), zij het ondertussen misschien in mindere mate. Het is de combinatie
van de verschillende variabelen etniciteit, gender en ook de socio-economische positie die je kansen bepalen op de arbeidsmarkt. De
combinatie van deze factoren maakt dat vrouwen van een andere afkomst het nog moeilijker hebben om een bepaalde positie op de
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arbeidsmarkt in te nemen en te behouden. Het gaat hierbij vooral om de pionierspositie van de DIVA’s, de negatieve beeldvorming
over personen van een andere afkomst en hun zwakkere socio-economische positie in het algemeen. En soms ook de mechanismen
binnen bepaalde gemeenschappen die – net als in nog heel wat autochtone omgevingen – de keuze van een vrouw voor een carrière
op al dan niet subtiele wijze zullen afwijzen. “Het blijft toch ergens ‘not done’ om voor een carrière te gaan. In het bijzonder als je daarvoor
dingen moet laten, als tijd voor je familie, gezin, feestjes… Je wordt toch iets te veel geassocieerd met een ‘harde tante’. Dit soort subtiele
afwijzingen binnen de gemeenschappen beïnvloedt ook de keuze van jonge vrouwen om al dan niet voor hun ding te gaan.”

2.4 Zorgarbeid, sociale arbeid en zelfarbeid
Zorgarbeid
“Buiten de lijntjes kleuren, daar betaal je een prijs voor!”
De DIVA’s bevestigen de moeilijke combinatie van arbeid en gezin. De meesten onder hen stellen het krijgen van kinderen uit in
functie van hun studies en hun carrière. Eerst de carrière en dan zien we wel... Voor enkele van de pioniers is dat een definitieve
keuze geworden. En ondanks het feit dat ze hun werk en de sociale engagementen die ze opnemen beleven als een verrijking, voelen
zij heel duidelijk dat dat de prijs is die je betaalt voor het kleuren buiten de lijntjes.
Ja, kinderopvang is vaak te duur en voor de doelgroep zijn er nog heel wat extra drempels die te maken hebben met taal- en cultuurverschillen. Ook zijn de diensten vaak nog onbekend en daarom onbemind bij de doelgroep.
Hebben vrouwen van een andere afkomst een meer traditionele opvatting over zorg? Er zijn ongetwijfeld verschillen. Een aantal
DIVA’s bevestigt ook dat mannen van een andere afkomst vaak nog andere ideeën hebben dan hun vrouwen over zorg. Maar voor de
DIVA’s is het duidelijk dat niet alleen vrouwen van een andere afkomst traditionele opvattingen hebben over zorg. Wellicht hangen
die traditionele opvattingen meer samen met het opleidingsniveau en de socio-economische positie. Hoe het ook zij, ook vrouwen
van een andere afkomst presteren nog het gros van de onbetaalde arbeid en daarom zal de combinatie van zorg en arbeid de keuzes
voor betaalde arbeid bepalen. Dat zorg een vrouwenzaak is weegt vaak bij deze doelgroep extra door. Ze hebben vaak geen grootouders ter beschikking die de kinderen kunnen opvangen zoals dat vaak bij autochtonen wel het geval is.
Een factor die extra doorweegt op mensen van een andere afkomst, is het verwerken van het migratie- en het integratieproces. Elke
DIVA heeft haar verhaal. Nieuwkomers hebben een heel recent migratieproces, 2de generatie vrouwen hebben een ander verhaal.
Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat er voldoende ruimte nodig is om de gevolgen van hun verhaal constructief te kunnen
verwerken en om te zetten in een motiverende kracht. Dat lukte de DIVA’s ongetwijfeld, maar dat is lang niet het geval voor alle
vrouwen van een andere afkomst. Er is weinig erkenning vanuit de hen omringende samenleving voor de noden en behoeften die
dit met zich meebrengt. Sociale en psychische vormen van isolement zijn daar het gevolg van voor veel vrouwen van een andere
afkomst. Er is ongetwijfeld meer aandacht nodig voor de emotionele kant van deze realiteit en het moeilijker te vinden psychische
evenwicht, vooral voor vrouwen met een atypisch traject.
De gezondheidzorg is op een aantal vlakken nog een zorgenkind voor vrouwen van een andere afkomst. Ze krijgen er te maken met
een erg stereotiepe beeldvorming over hun doelgroep bij het medisch personeel. Taal is vaak een drempel en er is ook te weinig
voorlichting, sensibilisatie en preventie specifiek gericht op de doelgroep van de meest kwetsbare vrouwen van een andere afkomst.
Deze groep heeft meer en betere voorlichting nodig over het eigen lichaam en gezondheid in het algemeen.
“Een meer verdraagzame samenleving zal allochtonen en autochtonen helpen om harmonieus en mooi samen ouder te worden.”
Ook de zorg voor ouderen van een andere afkomst is een prangend probleem voor de DIVA’s: er zijn veel te weinig mogelijkheden
en zij merken in hun omgeving dat meer en meer jonge gezinnen belast worden met de zorg voor kinderen én zieke of behoeftige
ouders.
Sociale arbeid
“Vooral zou ik willen benadrukken dat er andere vormen van participatie bestaan. De verschillende groepen vrouwen participeren NIET op
de manier waaopr autochtone het gewoon zijn.”
Er is voor vrouwen van een andere afkomst best wat doorzettingsvermogen en volharding nodig om te gaan studeren en voor een
carrière te kiezen. De DIVA’s zijn daar een mooi voorbeeld van. Maar daarmee wordt de sociale druk die zij ervaren niet minder.
Integendeel, het plaatst hen te midden van twee verwachtingspolen: de verwachtingen van de eigen gemeenschap die aanspraak
maken op de weinige vrije tijd waarover ze beschikken en die van de Belgische samenleving die verwacht dat ze zich net als iedereen
op alle vlakken zal ontplooien en participeren aan het brede aanbod van socio-culturele activiteiten. Zolang er geen gezin is, valt
dat allemaal nog wel mee. Maar als dat gezin er eenmaal is, is er nog maar bijzonder weinig ruimte over om op sociaal vlak actief
te zijn.
Dat is natuurlijk ook zo voor autochtone vrouwen. Echter, de participatie van vrouwen van een andere afkomst is merkelijk lager als
we kijken naar het klassieke culturele en sportieve aanbod. De DIVA’s konden dat alleen maar bevestigen. Dat heeft verschillende
oorzaken: het aanbod sluit nauwelijks aan bij de noden en behoeften van de doelgroep. Het lijkt ‘gefilterd’ te zijn door een beperkte
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groep van personen die duidelijk niet vertrekken van de realiteit van vrouwen van een andere afkomst. Bovendien zijn er veel verschillende vormen van participatie die niet worden gemeten in het klassieke onderzoek: vrouwen van een andere afkomst zijn vaak
zeer actief, maar dan vooral binnen de eigen uitgebreide familie of gemeenschap. Taal kan hier opnieuw een belangrijke rol spelen,
zeker voor nieuwkomers. Meer ‘taalloze’ activiteiten zouden wellicht een oplossing kunnen zijn.
De DIVA’s bevestigen vanuit hun ervaring dat basisvrouwenwerkingen zorgen voor emancipatie bij de doelgroep en dat hun meerwaarde vaak niet erkend en ondersteund wordt. Er is ook weinig gedacht rond de doorgroei vanuit deze basiswerkingen naar de rest
van het aanbod van sociale en professionele activiteiten en opleidingen. De interne en externe emancipatie van vrouwen van een
andere afkomst zijn twee verschillende dingen die je niet altijd kan mengen. Je moet bij een gepast aanbod vetrekken vanuit de
noden en behoeften van de doelgroep en de eerste generatie vrouwen van een andere afkomst heeft meer nood aan een interne
emancipatie.
Elke DIVA is bezig met vrijwillige engagementen in diverse werkingen, organisaties, raden van beheer, adviesgroepen etc., naast de
mantelzorg voor de eigen familiekring. Ze zijn een aanspreekpunt voor de Belgische samenleving, de eigen gemeenschap en zelfs
individuen op straat. Als allochtone ambassadrices zijn ze permanent aanspreekbaar en in die zin permanent met sociale zorg bezig.
En omdat er zo weinig vrouwen van een andere afkomst zijn die beide gemeenschappen goed kennen, komt er heel wat op hun
schouders terecht. En dat is wel eens ten koste van hun persoonlijke traject…
Zelfarbeid
“Investeren in jezelf kan je misschien linken aan de tijd die veel allochtone vrouwen investeren in hun religie. Religie is voor velen die kracht
die hen steeds leidt en sterk houdt. Tijd maken voor hun religie is tijd maken voor de eigen persoon.”
Net als iedereen in deze moderne samenleving worstelen heel wat van de DIVA’s met een tijdsprobleem: er is binnen hun drukke
agenda niet veel ruimte over voor zelfarbeid, voor het ontplooien, versterken en ontwikkelen van de intellectuele, psychische en fysieke weerbaarheid die in de huidige samenleving meer dan ooit van iedereen vereist wordt. Een deel van de DIVA’s putten heel wat
kracht uit hun levensbeschouwing. Van de vijftien DIVA’s zijn er vier voor wie religie een belangrijke rol speelt in hun leven: een praktiserende Katholiek en drie hoofddoek dragende moslims. Voor hen is levensbeschouwing een bron van inspiratie en kracht en is het
juist binnen het beleven van deze levensbeschouwing dat ze tijd en ruimte vinden voor zichzelf. Verder is levensbeschouwing een
belangrijke factor bij nog twee van de andere DIVA’s, waarvan één zichzelf definieert als een vrijzinnig-humanistische ex-moslim.

2.5 De interviews met de 15 DIVA’s
Claudia Inga Hendzel
Claudia Inga Hendzel, is 34, woont samen en heeft een zoon van 16 jaar, Kamil. Claudia werkt als ambtenaar bij het stadsbestuur van Herentals op de dienst sociale zaken en preventie. Zij is tevens gerechtsvertaler/tolk in bijberoep. Claudia’s roots liggen in Polen. Claudia is een ambitieuze DIVA. Momenteel wordt
zij vooral in beslag genomen door haar studies bachelor sociaal werk. Zij werkt nu haar 3de en laatste jaar
af. Dan wil ze nog verder studeren. Claudia is een gepassioneerde fotografe en kunst in het algemeen trekt
haar sterk aan. Wanneer ze wat tijd over heeft, is ze creatief bezig: ze schildert, tekent, schrijft…
Hoe zie je je taak als rolmodel?
Als rolmodel/inspirator wil Claudia met een ‘keuzekliniek’ als ervaringsdeskundige en als maatschappelijk assistente in spé andere
mensen begeleiden die de overstap naar een vreemd land overwegen. “..Als ervaringsdeskundige kan ik meepraten over de gevolgen
van de ondoordachte en impulsieve keuzes in het leven. Keuzes die vrouwen al dan niet noodzakelijk moeten maken of gewoon maken en die
afkomstgebonden zijn. Een keuzekliniek is een plaats waar je pro’s en contra’s kunt overwegen, een plaats waar je ook de basisinformatie
kunt verkrijgen over de ‘verborgen mogelijkheden’ Het gaat me om de individuele keuzethematiek: waaraan twijfel ik, hoe beleef ik het… Je
roots loslaten gaat vaak met veel twijfels gepaard. Met mijn ervaring wil ik hen helpen de juiste keuzes te maken. En nee, het wordt geen
centrum waarin ik de sociale voor- en nadelen van dit land ga opsommen...”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Als we het over remming– en succesfactoren hebben, zien we dat ook Claudia deze heeft gekend. Onder factoren die haar dromen
wat moeilijker maakten, benoemt Claudia haar naïviteit, jonge leeftijd, de toenmalige materiële situatie en het familiegemis. Maar,
ook positieve krachten waren aanwezig! Haar afkomst, haar taalknobbel, een positief zelfbeeld, de innerlijke kracht en de Belgische
multiculturele maatschappij benoemt zij als pluspunten die bijgedragen hebben tot wie ze nu is.
België was en is voor Claudia een toevallige wirwar van culturen - een kleurrijke mengeling van mensen en meningen die haar ge-
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vormd hebben tot een verdraagzame burger want zelfs een Belg is/was voor haar een ‘allochtoon’. Zij gelooft dat wij kunnen leven
in een harmonieuze interculturele samenleving waar iedereen zijn talenten optimaal kan benutten en waar iedereen vooral de kans
krijgt om zich te ontplooien. Wanneer wij voldoende ruimte laten tussen onze aangeleerde gedragspatronen, culturele overtuigingen, gemaakte wetten en plichten kunnen wij het echte ‘ik’ van de medemens ontdekken.
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
Claudia haar boodschap is prachtig verwoord in: ‘ic poghe omt hoghe’ – het is niet wat en wanneer je iets bereikt hebt maar wat je
er voor over had, het proces van ‘komen tot’ is voor haar het belangrijkst.
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Het DIVA project heeft haar vooral het belang, de waarde en de kracht van de structurele aanpak op beleidsniveau duidelijker gemaakt. Een structuurgerichte benadering is voor haar een doordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. “In
het project kijken wij vanuit onze verschillende achtergronden naar de bestaande problematiek rond de gelijke kansen en de nog steeds
onvoldoende toegang tot participatie. Door op beleidsniveau onze stem te laten horen kunnen wij zinvol bijdragen tot de visieontwikkeling
en doelstellingvorming op macroniveau.”
Deze DIVA is niet op zoek naar een speciale aanspreektitel. Autochtoon, allochtoon zijn voor haar termen, zoals we er zoveel kennen.
Zij wil niet zoeken naar verschillen in deze twee termen, wel naar de gelijkenissen.

Hanan Ben Abdeslam
Ze heet Hanan Ben Abdeslam en is trots op haar bi-culturele achtergrond! Hanan is van opleiding vroedvrouw
en acupuncturist. Op dit moment heeft Hanan een dubbele functie: enerzijds werkt ze als vormingswerker
waar ze haar doelgroep sensibiliseert over gezondheidsthema’s en diversiteit naar professionelen. Anderzijds
is ze ook werkzaam als stafmedewerker in het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan in Brussel.

Hoe zie je je taak als rolmodel?
Hanan wil een rolmodel zijn voor jongeren en vrouwen. Hanan is 10 jaar geleden samen met enkele jongeren een jeugdvereniging
Bledi vzw gestart met als doel: activiteiten organiseren voor die jongeren om ze bezig te houden en zichzelf te ontwikkelen. “Samen
met de andere medewerkers werden we door de jongeren aanzien als rolmodellen. Omdat we net als hen hetzelfde hebben meegemaakt,
omdat wij ook studeren of hebben gestudeerd kregen deze jongeren het gevoel “wij kunnen dat ook”. Het gaat steeds om die jongeren, die
door hun bi-culturele achtergrond moeilijk hun weg en identiteit vinden binnen de maatschappij.” Vzw Bledi wil religieuze en culturele
waarden die met elkaar botsen bespreekbaar maken. Wanneer jongeren hun talenten ontdekken en gestimuleerd worden om hiermee iets te doen, geeft dat hen veel zelfvertrouwen en stimuleert hen om verder een doel te hebben in hun leven. Op school gebeurt
dit veel te weinig en worden de jongeren nog steeds geconfronteerd met discriminatie en stereotypering.
Maar, Hanan wil ook een inspiratorfiguur zijn voor vrouwen van welke afkomst dan ook. Voor Hanan doen vrouwen de maatschappij
evolueren en dan komen de mannen:“Achter elke succesvolle man schuilt er een sterke vrouw…” Vrouwen, moeders dragen de maatschappij. Zowel een huisvrouw als een vrouw die buitenshuis gaat werken, moet erkend worden voor haar zware werk. Tegenwoordig heeft een moeder die haar kinderen opvoedt zovele taken op haar schouders, dat ze multifunctioneel is. Een huis zonder moeder
of een thuis die zijn moeder verliest, is volgens Hanan als een instortend huis! “Mijn moeder heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in
mijn leven, zij was de bron van mijn inspiratie en doorzetting!”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Volgens Hanan speelden sommige lectoren (tijdens de studies aan de Hogeschool) die niet in haar geloofden een belangrijke rol.
Bepaalde leerkrachten lieten het ook niet na om geregeld discriminerende uitspraken te doen. Hanan vertelt dat het slagen in haar
studies niet te danken is aan de scholen of de ruime maatschappij. “Integendeel,” stelt ze, “mijn slagen was het gevolg van een streven
om hen die niet in mij geloofden te tonen dat ze zich hadden vergist. Ik wou hen tonen dat ik het wel kon. Mijn successen heb ik te danken
aan mijn “geloof”, “ moeder” en “doorzettingsvermogen”, dit zijn voor mij bronnen van inspiratie en kracht geweest!
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Als je in iets gelooft, ga er dan gewoon voor en laat je door niemand beïnvloeden; als je iets wil bereiken dan kun je het”. Hanan probeert
in het leven negatieve ervaringen om te zetten in positieve acties. Ze wil streven naar een maatschappij waar positieve beeldvorming
overwint, waar de weg geëffend wordt door mondige rolmodellen die de media toespreken. Hanan droomt van een samenleving
waar wederzijdse dialoog mogelijk is, waar islamofobie geen gehoor krijgt, waar rolmodellen in scholen gaan spreken om jongeren
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te inspireren, waar moeders erkenning krijgen voor al het werk dat ze verrichten, een samenleving waar er vormingspakketten over
diversiteit binnen de paramedische en medische scholen worden georganiseerd. Hanan wil iedereen oproepen tot wederzijds begrip
en respect, want onbekend is onbemind!
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Het project heeft Hanan doen inzien dat wat ze gedurende haar jeugd en volwassen jaren heeft meegemaakt, niet voor niets is geweest, dat een rolmodel zijn voor anderen wel zijn vruchten heeft afgeworpen. Hanan heeft via het project het woord ‘bi-culturele
achtergrond’ leren kennen. Ze kon zichzelf jaren niet definiëren binnen die dubbele cultuur, nu kan ze dat wel. Ze heeft ontdekt dat
haar bi-culturele achtergrond een verrijking is. Ze benoemt het als een spijtige zaak dat ze dit zo laat heeft moeten ontdekken. Dit
omdat niemand, niet de scholen noch de samenleving, dit ooit als iets positiefs heeft benoemd.
De diva’s groep heeft haar ook doen inzien dat de vele vrouwen van een andere afkomst het niet gemakkelijk hebben gehad, maar
dat doorzettingsvermogen en wilskracht bij iedereen de doorslag heeft gegeven om er te geraken.

Meral Kalin
Meral KALIN is van Turkse origine via haar ouders, ze groeide op in Limburg en woont in Vilvoorde. Ze
studeerde rechten aan de KULeuven en volgde een master opleiding in European Criminology. Tijdens dat
jaar studeerde zes maanden in Engeland aan de University of Sheffield. Na haar stage aan de balie van
Dendermonde werkte Meral drie jaar in een advocatenkantoor in Brussel. Ze was er de rechterhand van de
vennoot waarbij ze een zeer grote verantwoordelijkheid droeg en ook moest instaan voor de opleiding van
de stagiairs. Hierna heeft Meral de éénjarige bijzondere opleiding jeugdrecht gedaan, waarna ze geplaatst
werd op de lijst van de jeugdadvocaten. Van een vriend-collega kreeg ze het aanbod om deeltijds bij hem
in Brussel te werken.
Hoe zie je je taak als rolmodel?
Meral streefde er nooit bewust naar om als inspirator door het leven te gaan. “Maar,” vertelt ze, “men vindt dit wel van mij”. Zij wordt
geregeld aangesproken door familieleden die haar om raad vragen. Zij beseft dat ze over de capaciteiten beschikt om vrouwen van
een andere afkomst te inspireren. Andere vrouwen kunnen in haar de mogelijkheid, de inspiratie zien en de motivatie vinden om
hetgeen ze willen ook te bereiken.
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Meral kreeg van haar ouders steeds alle steun en alle kansen en mogelijkheden om verder te kunnen studeren. Voor haar ouders was
studeren steeds een prioriteit. Haar vader was mijnwerker en wilde een betere toekomst voor zijn kinderen. “Studeren en een diploma
behalen waren voor mijn ouders van uitermate groot belang, zeker in het licht van het leven dat zij geleid hebben; mijn ouders hoopten dat
elk van hun kinderen verder zou komen, het beter zoud hebben als zij, en zelfstandiger en onafhankelijk zoud kunnen leven.”
De vader van Meral was de enige die buitenshuis werkte. Haar moeder zorgde voor de vier kinderen. De studiebeurzen die het gezin
ontving, waren een belangrijke financiële steun voor het verder studeren van de kinderen, zeker gezien het feit dat op een bepaald
moment drie kinderen verder studeerden, van wie er dan ook nog twee op kot zaten.
Meral heeft in haar leven tot op heden nog geen struikelblokken gekend. Zij heeft een ‘normale’ opleiding en beroepsloopbaan/
carrière doorlopen. In haar directe omgeving, heeft Meral evenwel gemerkt dat er in het leven van mensen van een andere afkomst
struikelblokken/remmingen aanwezig zijn. “Volgens mij spelen de school en de leerkrachten een belangrijke rol. Het wel of niet krijgen
van advies en stimulansen kan een struikelblok zijn. Iedereen moet worden gewaardeerd voor de capaciteiten die men bezit en moet gestimuleerd worden om deze capaciteiten verder te kunnen ontwikkelen, ongeacht hun origine. De omgeving van mensen van een andere afkomst en de vrienden die men heeft, spelen ook een belangrijke rol. Iedereen koestert de wens dat hun kinderen verder studeren, maar spijtig
genoeg stel ik vast dat bijvoorbeeld het bewust creëren van extra stimulansen achterwege kan blijven. De taal kan ook een struikelblok zijn,
maar dit geldt voor eenieder, wat ik door mijn beroep al heb kunnen vaststellen. Het geboren en getogen zijn in België, is geen waarborg
om de taal volledig te kunnen beheersen.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
Meral wil gezien en herinnerd worden als een rechtvaardige en eerlijke persoon die respect heeft voor andermans meningen, gedachten en standpunten. Reeds in haar kindertijd wilde ze de wereld rechtvaardiger maken. Respect en eerlijkheid zijn voor haar
belangrijke waarden, en zij probeert deze ook te integreren in alles wat zij doet. Dat is ook haar boodschap: “Wanneer iedereen
rechtvaardigheid, eerlijkheid en respect nastreeft in alles wat hij of zij doet, dan moeten bepaalde groepen niet vechten voor gelijkheid of
voor gelijke kansen.”
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Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Het project heeft Meral laten kennis maken met een breder netwerk. Meral heeft veel bijgeleerd. Bepaalde visies die zij voordien
hanteerde, werden verfijnd. Zij heeft mensen gehoord en gezien die heel motiverend zijn (bv. Carol Campayne). Het project heeft
haar doen beseffen dat “ieder van ons iets kan veranderen en betekenen.”

Zita Rommelaere
Zita Rommelaere (28) kwam op haar negende via adoptie in België terecht. Haar roots en trots liggen in
Rwanda. Zij is maatschappelijk assistent van opleiding en heeft al wat werkplaatsen versleten. Na haar
studies werkte ze een jaar als onderwijsopbouwwerker voor de stad Oostende. Gedurende dat jaar moest
Zita zich bekommeren om de spijbeljongeren en de OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers).
Daarna was ze twee jaar als leerlingenbegeleider actief in het Buitengewoon Secundair onderwijs, waar
zij dagelijks in contact kwam met kinderen en gezinnen uit kansarme milieus. Tussendoor werkte Zita ook
twee maanden in de gevangenis van Brugge op de psychosociale dienst. Zij werkte op de vrouwenafdeling,
waar zij het onthaal en adviesverlening deed van nieuwe gevangenen.
Hoe wil je benoemd worden?
“Ik wil gewoon als Zita benoemd worden. Ik wil dat mensen niet meer oordelen volgens uiterlijke kenmerken, ik wil gewoon mezelf kunnen
zijn zonder erop gewezen te worden dat ik ‘anders’ ben. Want, ik ben niet anders…maar, heel gewoon! Maar, aangezien dat dit een illusie
is wil ik vechten tegen vooroordelen. Ik wil dus benoemd worden als een strijdster die steeds zichzelf is gebleven.”
Wat betekent een rolmodel/inspirator zijn voor jou?
Het bestrijden van vooroordelen is Zita’s grootste drijfveer als rolmodel. Ze wil de stardenkende medemens het tegendeel bewijzen,
en dit is haar in het verleden al verschillende keren gelukt. “Domme uitspraken à la ‘jij spreekt wel heel goed Nederlands’, motiveren mij
om verder te gaan in mijn strijd.” Inspirator zijn, houdt voor Zita ook in dat je beseft dat je een voorbeeldfunctie hebt. Dat bepaalde
mensen jou als voorbeeld zien. Aan de andere kant doet het haar heel veel deugd als een Afrikaan haar vertelt ook zo goed te willen
‘spreken’. “De laatste tijd heb ik steeds het gevoel dat ik als Afrikaanse benaderd wordt. Dit is geen eigen keuze, maar het komt omdat
mensen die mij niet kennen, steeds afgaan op kleur… dit gepaard gaande met de welbekende clichés: Afrikaanse dans (wat ik totaal niet
kan), hiphopmuziek, djembé, pikant eten, altijd goed gehumeurd,… Ik wil mensen tonen dat het verder gaat dan dit, en dat niet elke Afrikaan hetzelfde is. Ondanks het feit dat ik trots ben Rwandese te zijn!”
Welke waren de succesfactoren en de moeilijkheden die je tegenkwam?
Zita heeft het geluk in het sociaal-cultureel werkveld te zitten. “Men popelt voor een werknemer van een andere afkomst en men vindt
ook jobspecifieke werkterreinen voor ons uit. Bijvoorbeeld de titel van mijn functie is educatief medewerker etnisch-culturele minderheden.
Ik heb het dus niet echt moeilijk gehad om een betrekking te vinden. Ik heb wel gemerkt dat het lang geduurd heeft alvorens ik op een vergadering een collega van een andere afkomst ben tegengekomen. Dat vind ik nog steeds verbazingwekkend.”
Toen ze van het lager onderwijs naar het hoger moest, ondervond ze een remming. Plots was er geen plaats meer in de ASO-richting
waar haar ouders gedacht hadden haar in te schrijven. “De bewuste directeur verwees mij ouders door naar een afdeling TSO, waar ik
toch een betere oriëntering zou krijgen...”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
Zita’s boodschap is kort maar krachtig: “Die andere, waarvan je denkt dat die zo anders is, lijkt eigenlijk wel heel erg op jou!”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Het Diva-project heeft haar nog meer gewezen op de rol van inspirator. “Ik ben beginnen beseffen dat ik bepaalde kansen moet grijpen
om die inspiratorrol verder te kunnen ontwikkelen. Het project was wel confronterend. Hiermee wil ik bedoelen dat ik nog nooit aan een
langdurig project heb meegewerkt en dat het engagement toch met momenten zwaar was. Ik heb ook heel wat bijgeleerd van de collega’s
Diva’s!”

Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst

■

51

Hakima El Meziane
Hakima is een vlijtige jonge dame met 26 lentes achter de rug. Ze is licentiate in de politieke wetenschappen met de specialisatie internationale politiek. Daarnaast heeft ze ook haar lerarenopleiding behaald en
tevens haar master na master in onderwijsmanagement. Je zou denken dat ze het hierbij zou laten maar
toch heeft ze nog zin in een cursus Arabisch.
Hakima is een Belgische moslima van Marokkaanse origine. Ze noemt zichzelf zo om dat ze weigert haar
eigen persoon in een hokje te steken. Identiteit bestaat immers uit verschillende componenten en die wil
ze altijd met zich meedragen.
Op dit moment werkt ze als coördinator van gelijke kansen projecten aan de Universiteit van Antwerpen. Binnenkort verandert ze
naar een job bij de VOKA (Vlaams Economisch Verbond) als adviseur onderwijs. In haar vrije tijd fungeert ze als Lid van de raad van
bestuur van de Telenet foundation en is ze lid van BOEH (Baas Over Eigen Hoofd).
Hoe zie je je taak als rolmodel?
Door een rolmodel te zijn wil ze niet gaan opleggen aan mensen hoe ze zich moeten gedragen. Maar ze merkt uit haar professionele
job en privéleven dat er heel wat jonge vrouwen en mannen zijn die door gebrek van rolmodellen hun capaciteiten niet voldoende
ontplooien. Vandaag kan ze met haar eigen verhaal dat nog volop in evolutie is mensen inspireren.
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Er zijn twee grote factoren die bijgedragen hebben aan haar succes, namelijk haar doorzettingsvermogen en de onvoorwaardelijke
steun van haar ouders. Ze tracht ook ten allen tijde een optimistische kijk te hebben op de verschillende zaken die op haar afkomen.
“Zeker als moslima merk ik toch dat er heel wat vooroordelen leven bij mensen. Hierdoor zijn bepaalde kansen mij ontnomen, zoals lesgeven
met mijn hoofddoek. Nu geef ik vormingen aan mijn studenten in kader van mijn projecten en ik voel hoe graag ik dat doe maar tezelfdertijd
besef ik dat ik geen schijn van kans maak om ergens les te geven op een secundaire school. Tijdens mijn stage van mijn lerarenopleiding
ben ik op heel wat weerstand gestuit bij het vinden van een stageplaats. Uiteindelijk heb ik dan stage gelopen bij het volwassen en hoger
onderwijs. Gelukkig zie ik toch dat er mensen zijn die voorbij mijn hoofddoek kunnen kijken en vooral dan de competenties in mij zien”.
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Men moet durven inzien dat diversiteit een verrijking is en geen belemmering. We moeten met zijn allen afstappen van de opkomende
islamofobie want het discrimineert heel wat mensen onterecht. Mijn stokpaardje is onderwijs. Het is niet gemakkelijk om met het sterke
selectiemechanisme in het onderwijs toch succes te boeken. Daarom wordt het tijd dan men meer gaat inzetten op de talenten van deze
jongeren. Voor de jonge mensen zeg ik: als je kansen krijgt, grijp ze dan met twee handen en maak er iets mooi van. Indien ze er niet zijn, ga
op zoek naar die kansen en ik ben zeker dat je ze gaat vinden. Er is niets mooier dan een job te hebben die je met volle passie uitvoert.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Dit project heeft me versterkt in mijn zelfvertrouwen. Het heeft me ook de kans gegeven om op een structurele manier na te denken over de
positie van de allochtone vrouw. Mooi meegenomen is de vriendschap van de 14 andere vrouwen die deelnemen aan dit project, waarvan ik
hoop dat het vriendinnen zullen blijven voor de rest van m’n leven. Eén voor één waren ze een leerschool op zich!”

Florinela Petcu
Florinela Petcu is vijfendertig, kwam elf jaar geleden naar Antwerpen en woont in Borgerhout. Ze studeerde
in Roemenië, Italië en Antwerpen en behaalde een master in de Romaanse Talen met als specialisatie
Roemeens-Frans-Italiaans en volgde een postuniversitaire opleiding in de Europese talen en hun literatuur. Ze is beëdigd (gerechts)tolk en vertaler. Beroepshalve is Florinela stafmedewerker interculturaliteit bij
Vormingplus Arch’educ in Asse.
Ook buiten haar job is ze zeer geëngageerd. Zo is Florinela voorzitster van de Belgisch–Roemeense socioculturele vereniging Miorita
vzw en is ze betrokken bij tal van raden van bestuur, waaronder het Huis Van Alijn in Gent. Ze is lesgeefster (interculturaliteit, taalcursussen, workshops over Roemenië) voor verschillende organisaties en gidst tussendoor ook nog voor Antwerpen Averechts en
voor de Stichting Lodewijk de Raet (cultuurreizen Roemenië).
Florinela beschrijft zichzelf als een Belgische, Vlaamse, Antwerpse, Borgerhoutse met Roemeense roots. De cultuurshock bij aankomst in België was groot en de aanpassingsperiode moeilijk. Gaandeweg heeft zij vele en mooie elementen van de Belgische,
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Vlaamse samenleving overgenomen en mag ze zich ondertussen zeker ‘geïntegreerd’ noemen. Toch zal ze nooit haar Roemeense
identiteit kunnen verloochenen. Een warm contact met vrienden en familie (hier en) in Roemenië is en blijft voor haar uitermate
belangrijk.
Hoe zie je je taak als rolmodel?
Florinela verkiest de term “inspirator”. Haar parcours van de voorbije jaren kan andere mensen inspireren. Het is het verhaal van vele
‘ontheemde’ meisjes en vrouwen. Een levensverhaal met moeilijke momenten waarin men geen keuze heeft en men vooruit moet.
Het niet meer zien zitten maar toch (moeten) doorzetten, met de steun van vrienden en familieleden (op afstand). Haar motto is:
kijk vooruit, maar hou de mooie momenten in herinnering.
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Hindernissen zijn geen onbekend gegeven in het levensparcours van Florinela. Het overlijden van haar partner gevolgd door afbetaling van zware medische kosten, in dezelfde periode einde contract aan de VUB, alleen achterblijven in een (toen nog relatief)
“vreemd” land, … “Kansen ‘krijg’ je meestal niet zomaar,” zegt Florinela, “en als ze zich aandienen, móet je ze grijpen.” Zo volgde ze een
spoedopleiding om te kunnen functioneren als bestuurslid in grote culturele organisaties, nl. het Athena project. Het was een intensieve cursus die ze combineerde met een full-time job. Ondanks beperkte financiële mogelijkheden, heeft ze doorgezet en deze
opleiding beëindigd. Daarna kreeg en greep ze de kans om dit project te coördineren en zo heeft ze zich uit het dal kunnen werken
en kon ze met meer zelfvertrouwen verder.
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Zorg dat je een goede opleiding volgt, grijp ook als allochtone vrouw (of man) de kansen voor hoger onderwijs. Ontwikkel verschillende
vaardigheden om mee te spelen op de arbeidsmarkt. Wees proactief en niet reactief. Slaag je niet bij de eerste poging, geef dan de moed niet
op. Kijk naar het voorbeeld van mensen die een moeilijke weg hebben afgelegd en ondanks alle hindernissen toch hebben doorgezet.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
De gebundelde ervaringen van de Diva’s zijn een krachtig signaal naar mensen in alle lagen van de maatschappij. Voor de overheid is
dit ook een interessant instrument, dat aantoont dat er veel talent sluimert bij minderheden in deze samenleving. De overheid heeft
vooral de rol om impulsen te geven om dit talent op te wekken, om kansen te creëren. Florinela eindigt met een recent citaat van
Naïma Charkaoui: “Er lopen verschillende Obama’s in Vlaanderen rond, geef ze een kans zodat ze zich kunnen bewijzen”.

Meryem Kanmaz
Passie en verontwaardiging zijn haar drijfveren om te doen wat ze doet en haar drijfveren op het traject die
ze afgelegd heeft. Ze reisde in de buik van haar moeder mee uit Turkije naar Beringen-Mijn en ging studeren
in Brussel. Eerst sociaal assistente, daarna politieke wetenschappen aan de VUB. In 2007 doctoreerde ze in
de politieke wetenschappen op onderzoek naar moslims in België. Na een journalistieke zijweg als redactrice bij De Standaard is ze momenteel werkzaam bij het Centrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen
waar ze alle expertise die ze in al die jaren opbouwde, zal inzetten om het debat en beeldvorming over
moslims mee vorm te geven.
Hoe zie je je taak als rolmodel?
Toen ze de piste om te gaan studeren voor het eerst in overweging nam, leek het voor haar ouders en omgeving alsof ze van een
andere planeet kwam. Er was immers niemand die het in zijn hoofd haalde om van het parcours af te wijken. “Ik deed dat, simpelweg
omdat ik het niet anders kon. Ik wilde al de dingen die de andere meisjes deden niet doen. Het erge daaraan was dat niemand uit mijn
omgeving me daarin steunde, omdat ze het niet herkenden. Alleen al daarom wil ik tonen aan andere meisjes dat ongeacht wat of hoe,
je voor je ding moet gaan.” Tegenover de bredere samenleving wil ze haar rol als ‘allochtone ambassadrice’ die ze willens nillens al
opnam verder zetten. Ze wil tonen dat allochtone vrouwen meer in hun mars hebben dan nu verondersteld wordt. “We hebben een
mening, zijn niet noodzakelijk op ons mondje gevallen, we hebben iets te zeggen, we zijn van hier en blijven hier en we willen dat ook met
ons rekening gehouden wordt.”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
De moeilijkheden die Meryem tegenkwam, hadden vooral te maken met haar pionierspositie. Ze stootte op onbegrip. “Voor de gemeenschap waar je uit komt ben je vooral afwijkend en doe je niet zoals andere meisjes. In het bijzonder als jong meisje wil je vooral niet
anders zijn, maar onvermijdelijk ben je het. Buiten de gemeenschap stuit je ook op onbegrip omdat ze je traject niet kennen. Ofwel word
je bejubeld als een allochtone vrouw die het gemaakt heeft, ofwel wordt helemaal niet stilgestaan bij het traject dat je afgelegd hebt en de
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achtergrond van waaruit je vertrekt.” Als arbeiderskind naar de universiteit gaan ervaarde ze als een extra handicap. Haar enthousiasme, nieuwsgierigheid en geloof in verandering hebben haar vooruit geholpen. “Berusten in mijn lot kwam gewoonweg niet in me op.
Daarbij heb ik veel steun gekregen van mijn partner en vrienden en vriendinnen en andere mensen die op bepaalde ogenblikken mijn pad
kruisten. Vooral mensen die wel in je geloven. En ook nog een pluim voor de Vrije Universiteit Brussel die het mogelijk maakte om zowel,
inhoudelijk als praktisch en financieel, via de sociale voorzieningen, de studies tot een goede einde te brengen.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Dat wij, kinderen uit de migratie, integraal deel uitmaken van de Belgische samenleving, tot spijt van wie het benijdt. Dat onze verhalen,
onze geschiedenis, onze bijdrage aan de culturele en andere rijkdom, erkend moeten worden. We moeten een plaats krijgen in het Belgisch
collectief geheugen van de tweede helft van de 2Oste eeuw en deze eeuw. Wij zullen meebouwen aan deze samenleving, vanuit onze diverse
achtergronden en de toekomst mee vorm geven vanuit onze gevoeligheden, belangen, noden en behoeften. Dat zal in grote lijnen gelijk lopen, soms zal het verschillen. Maar de uitdaging van de Belgische multiculturele samenleving is net om al die verhalen en gemeenschappen
en minderheden op te nemen als volwaardige burgers. De uitdaging van de multiculturele samenleving is niet zozeer om allemaal dezelfde
mensen te maken, maar de samenleving klaar te maken om om te gaan met diversiteit. Het is niet omdat veel diva’s vasthouden aan hun
roots, taal, cultuur of godsdienst dat ze minder loyaal zijn ten opzichte van België. Voor ons is het én, én, én. Wij combineren al die identiteiten zonder dat het voor ons problematisch is. Wij willen ook niet gedwongen worden om te kiezen tussen België, Vlaanderen, Brussel of een
andere plaats. Verschillende verbondenheden zijn voor ons net een verrijking en maken ons tot de diva’s die we vandaag zijn.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Het heeft me erop gewezen dat er wel degelijk vooruitgang geboekt is. Ik zag een hele groep van twintigers, dochters van de migratie, die
van huis uit met veel minder problemen te kampen kregen, die wel de kansen kregen om verder te studeren. Als dertigers in de groep diva’s
voelden we erg aan dat er wel degelijk een verschil is tussen de generaties. Tegelijkertijd stelde ik vast dat er weinig veranderd is als we
naar de objectieve situatie van minderheden kijken, of naar de wijze waarop er naar minderheden gekeken wordt. Daarin denk ik dat we
wel een stap teruggezet hebben. Ik heb als tweede-generatiemigrant ook meer stil gestaan bij de verhalen van de nieuwkomersvrouwen die
het doorgaans objectief nog moeilijker hebben om een plaats te verwerven, al is het maar door de taalbarrière. Hun verhalen en geschiedenis zijn nog minder gekend dan die van de ‘gevestigde’ minderheden. Ze hebben minder een gemeenschap waar ze terecht kunnen als het
verlangen naar ‘ginder’ te groot is of voor plezier, om samen te feesten en te vieren, te rouwen en voor troost.”

Rocio Forero B.
Haar bezig horen roept de kleurige en warme sfeer op van Isabel Allende’s verhalen, de Chileense schrijfster.
Ook Rocio is geboeid door de verhalen van migrantenvrouwen. Wat doet migreren met een moeder? Rond
dat thema maakte ze de fototentoonstelling ‘Moeders en Dochters’ en het boek ‘Moederland’ met portretten van tien vrouwen. Je grenzen overschrijden en roeien met de riemen die je hebt: “In de migratie doe je
niet wat je wilt doen, maar wat je kunt doen”. Rocio liet in 2000 Lima, de stad waar ze geboren en getogen
was, achter voor België. De liefde achterna. Toch was het niet het eerste ‘buitenland’ voor haar. Na haar
studies psychologie in Peru deed ze twee postgraduaten in Chili: seksuologie en systeemtherapie. Daarna
reisde ze naar haar moeder die in Miami verbleef.
Ze combineert haar psychologische inzichten vandaag met theater en fotografie, twee andere passies. Dit academiejaar startte ze
met een opleiding seksuologie aan de KULeuven en een opleiding theatermakers aan het RITS; ze koos voor nieuwe studies hier
omdat ze het risico niet wou lopen na een universitaire studie en twee post-graduaten, te horen te krijgen dat haar diploma’s niet
‘gelijkwaardig’ zouden zijn. Ze is moeder van Lorenzo en Luna. Haar droom? Theater maken en werken in de ontwikkelingssamenwerking in Peru.
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
“Ik wil de mensen inspireren om in contact te blijven met hun roots en van daaruit je plaats hier te verwerven. Want uiteindelijk kom je van
ginder, je kan dat niet negeren. En je mag er ook trots op zijn. Het maakt immers deel uit van je identiteit. Maar eens je naar een ander land
bent, begin je te twijfelen. Dan denk je te moeten doen zoals de mensen hier en op de manier waarop zij het doen. En dat is niet noodzakelijk
juist.”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Rocio had het moeilijk met de migratie en de pijn en ongemakken die dat met zich meebrengt. “Ik was niet van plan om me in België te
vestigen. Maar na zes maanden was ik al zwanger. De hele zwangerschap was er dan ook het dilemma van blijven we hier of gaan we terug
naar Peru. Ik voelde zo sterk dat ik naar Peru moest gaan. Dat ik terug bij mijn familie wilde zijn. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ik ben hier
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gebleven, maar steeds met een groot verdriet en ik mis het nog steeds heel erg. Vooral de wijze waarop mensen er met elkaar omgaan. Het
is verschillend. De warmte, de contacten. Hier leeft men meer aparte levens. Daar is er veel meer gemeenschappelijk. Maar ik ontken niet de
grote voordelen om hier te zijn en de ervaring die ik opgedaan heb. Dat maakt nu deel uit van mijn bagage en ik vind het super waardevol.
Maar de pijn kan ik ook niet ontkennen. Mijn migratieverhaal is natuurlijk heel verschillend van mensen die met hun familie migreren.
Daarnaast heeft de taal me ook parten gespeeld. Toen mijn zoontje geboren was vond ik dat ik het Nederlands echt onder de knie moest
krijgen. Maar het blijft een worsteling. Communicatie blijft moeilijk.”
Maar ze ontmoette uitzonderlijke mensen in België. “Iemand die me de kans gaf om mijn talenten te benutten en in te zetten in een
volwaardige job; ondanks de andere kandidaten, die uiteraard beter Nederlands spraken dan mij, heeft die persoon mij het vertrouwen
geschonken. Het ging om een baan bij het Bolivia-centrum, waar ik mijn kennis over Latijns-Amerika kon inzetten. Het was op mijn lijf geschreven. En ik heb die kans dan ook gegrepen. Toen werd de deur voor me opengezet en kon ik mijn leven hier beginnen op te bouwen. “
En natuurlijk de liefde, van haar ouders, haar omgeving. “Als je liefde hebt gekregen, dan heb je vertrouwen in de mensen en in jezelf.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Aan de vrouwen zou ik willen vertellen dat hun situatie inderdaad moeilijk is en dat ze die moeten aanvaarden maar tegelijkertijd ook
verdergaan. In het begin moet je naar je kracht zoeken en proberen iets te doen waar jij sterk in bent. En vooral blijven geloven in je dromen.
Naar de kinderen van de migratie wil ik zeggen dat zij moeten schipperen tussen hun verschillende werelden. Ook zij hebben erkenning
nodig van de twee werelden waarin ze leven. Dat is super moeilijk, vooral als het in de realiteit zo is dat die werelden zo verschillend van
elkaar zijn. Tegelijkertijd moeten ze de ruimte opeisen om hun keuzes te maken en hun leven te leiden.
Het grote publiek heeft geen informatie over het proces van migratie en de moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Dat moeten we veranderen. Pas dan kunnen zij er meer begrip voor hebben en er meer voor open staan en de stereotypen en vooroordelen loslaten.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Het heeft me geholpen om de parallellen te zien tussen al die verhalen van migrantenvrouwen. Ik heb mezelf gezien in sommige van de
vrouwen: de passie en energie, er was veel herkenning en dat is leuk. En ik ben heel blij om te zien dat de jongere generaties de kracht hebben
om voor hun ding te gaan en hun plaats op te eisen. Tegelijkertijd heeft het me ook gewezen op verschillen in de parcours. Als nieuwkomervrouwen die niet hier op jonge leeftijd gekomen zijn of hier geboren zijn blijven de barrières voor ons toch anders dan voor de vrouwen uit
de latere generaties. Zij hebben het qua arbeidsmogelijkheden wat gemakkelijker dan de nieuwkomers.”

Saloua Belahrir
Saloua Belahrir (25) is geboren en getogen in België en heeft haar roots in Marokko liggen. Voor haar
studies heeft ze Sociaal- Culturele agogiek gekozen omdat ze reeds toen al mensen wou helpen. Tijdens
haar studies liep ze stage bij het Provinciaal Integratie Centrum. Na haar studies mocht ze direct bij het
ACV aan de slag als diversiteitsconsulente. Daar kwam ze in contact met vakbondsmilitanten en met het
bedrijfsleven. Momenteel werkt ze als Stafmedewerker Allochtone Studenten aan de K.U.Leuven en is ze
daar het Contactpunt voor allochtone studenten. Naast haar professionele bezigheden tracht ze zoveel
mogelijk haar steentje bij te dragen aan deze maatschappij en is ze lid van de Algemene Vergadering van
het Steunpunt voor Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV).
“In eerste instantie ben ik Saloua en wil ik als moslima benoemd worden. Ik ben trots op mijn Marokkaans bloed dat door mijn aders
stroomt, maar ook op mijn Belgische nationaliteit. Ik ben zoveel, maar het belangrijkste voor mezelf is het feit dat ik moslima ben, daar ben
ik nog het meest trots op. Ik ben een moslima die dagdagelijks aan de maatschappij bewijst dat ze wel degelijk een relevante bijdrage kan
leveren, een moslima die tegen onrechtvaardigheid is, een moslima die een hart heeft voor haar medemens en haar uiterste best doet om
anderen te helpen.”
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
Allereerst wil ze meegeven dat iedereen een rolmodel kan zijn voor anderen, iedereen is uniek en dat maakt ons allemaal nu zo speciaal. “Voor mezelf wil ik in eerste instantie een rolmodel zijn voor de gesluierde vrouw. Voor de allochtone studenten (ook de niet-gesluierde
studenten natuurlijk) waarmee ik op de K.U.Leuven samenwerk, kan ik een rolmodel zijn. Allochtone vrouwen met een hoofddoek denken
vaak een keuze te moeten maken tussen religie en carrière. Terwijl ik net wil benadrukken dat een gesluierde vrouw echt wel een interessante
job kan hebben... Veel mensen denken te snel dat ik als moslima onderdanig en niet-verbaal ben. Maar dat vooroordeel verdwijnt meteen
van zodra ik mijn mond opendoe. Laatst sprak een oudere vrouw me aan op de bus, ze was verrast dat ik onberispelijk Nederlands sprak.
Ik ben met haar over koetjes en kalfjes beginnen praten: volgens mij is ook een manier om dat enge clichébeeld te doorbreken. Toch is het
niet altijd gemakkelijk om de energie te vinden om weer eens tegen diezelfde vooroordelen in te gaan. Maar we blijven optimistisch, ik wil
inspirator zijn in good and bad times.”
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Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
De grootste moeilijkheid ervaart ze sinds ze de hoofddoek draagt. “Deze maatschappij duwt je echt in een apart vakje en dat merk ik
sindsdien echt heel erg. Alvorens ik de hoofddoek ben beginnen dragen was ik er mij van bewust dat het niet gemakkelijk ging worden. Ik
weet bijvoorbeeld dat ik vaak vies bekeken zal worden én dat veel werkgevers me niet graag zien komen. Ik besef dat er naast mij ook zoveel
anderen zijn die onrechtvaardig behandeld worden. Er zich van bewust zijn is één zaak, het zomaar aanvaarden en niets doen is een heel
ander verhaal: onrechtvaardigheid pik ik niet en ik zal er dan ook met alle kracht tegen vechten. We zijn wie we zijn en zouden juist omwille
van die eigenheid geapprecieerd moeten worden. Ik mag natuurlijk niet iedereen over dezelfde kam scheren. De grootste succesfactor is
het feit dat mijn huidige werkgever en collega’s me echt zien voor wie ik ben. Soms vergeet ik zelf dat ik een hoofddoek draag, kan je je dat
inbeelden in deze samenleving?”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Ik zou iedereen willen adviseren om zijn of haar blik te verruimen en de kans aan een multiculturele samenleving te geven. Onze verschillen
hoeven geen blok aan ons been te zijn, integendeel zelfs, het kan een enorme verrijking zijn. Just give it a chance!”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Lachend verklaard Saloua dat het Diva-project haar heeft laten beseffen dat ze helemaal niet slecht bezig was. “Dankzij dit project
heb ik een beter inzicht gekregen in het vrouw-zijn vanuit een bi-culturele identiteit. Ik heb vrouwen ontmoet die me echt begrepen én die
heel vaak over dezelfde dingen nadenken. Ik heb geleerd dat ik trots mag zijn op wie ik ben. Ik heb andere visies geleerd en heb de kans
gekregen om succesvolle mensen te ontmoeten. Ik heb een aantal tools meegekregen die ik dagdagelijks ga kunnen gebruiken om mezelf
op persoonlijk en professioneel te versterken.”
En ze voegt daar met een lach aan toe: “Daar bovenop heb ik er nog vriendinnen aan overgehouden ook. Wat zo’n project dus allemaal
niet kan doen met een simpele, gesluierde, trotse moslima.”

Shaireen Aftab
“Ik ben een Pakistaanse Belg”, steekt Shaireen Aftab met een Oostendse tongval van wal. Geboren en getogen in Oostende, gestudeerd in Gent en werkzaam in Brussel. Dat is haar parcours. Tussen de vele dingen
door is ze ook gemeenteraadslid in Oostende voor de sp.a.
Ze is een Pakistaanse Belg, met de nadruk op Belg. “Dat Pakistaanse zit er nu eenmaal in. Ik kan dat niet
ontkennen. Ik wil dat ook niet. Het is zo, ik heb Pakistaanse invloeden. Mijn band met Pakistan is vooral met mijn
familie daar en de vakanties met mijn ouders. Ik ben er vorig jaar nog geweest. Het is een tof land, een heel mooi
land, rijk land. Ik ga me ooit meer verdiepen in de geschiedenis van Pakistan, ik vind dat we daar als kind veel te
weinig kennis meegekregen hebben. Ik heb een identiteitscrisis gehad. Ik wist het allemaal niet goed. Ik ben van heel
vroom naar heel rebels, naar zeer gematigd gegaan. Net daarom profileer ik me steevast als Pakistaanse Belg.”
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
Ze wil jonge vrouwen uit de eigen gemeenschap inspireren. “Ik wil ze tonen dat ze er voor moeten gaan, dat ze het kunnen en dat ze
bewuste keuzes moeten maken. Ook als je huismoeder wilt worden en kindjes wilt opvoeden, ga er dan voor. Je moet doen waar je zin in hebt
en waarin je je talenten optimaal kunt ontplooien. Die boodschap is vandaag nog broodnodig. De meisjes huwen nog veel te jong. Omdat ze
niet voldoende ervaring hebben om die keuzes te maken. Ook de ouders moedigen dat aan omdat ze schrik hebben dat hun dochters anders
aan hun controle ontsnappen door te gaan studeren of werken.”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Shaireen heeft heel veel begeleiding gemist in haar leven. “Als ik nu terugkijk welke ondersteuning mijn vrienden en vriendinnen in
school kregen van huis uit. Dat heb ik zelf nooit gehad. Je moest het allemaal maar zelf uitzoeken. Nog een moeilijkheid was dat evenwicht
te bewaren tussen mijn familie en mijn leven buiten het gezin. Ik heb het grondig gescheiden. Twee levens, één in Gent en één in Oostende.
Zo kreeg mijn persoonlijkheid de kans om zich te ontwikkelen in twee aparte werelden. Pakistan in Oostende en België in Gent. Perfect
combineerbaar. Iedereen vond dat ik goed bezig was. Maar het riep ook vragen op. Waarom ben ik van vroom naar rebels gegaan? Hier in
België is het moeilijker om je ding te doen dan ginds in Pakistan. Dus hield ik me vooral koest.”
Gelukkig had ze wel altijd ‘het verstand’ om ervoor te zorgen dat ongeacht wat ze deed, ze eerst haar middelbaar diploma haalde.
“Verder heb ik gewoon heel veel geluk gehad. Zo was er een lerares op de humaniora die me tijdens een uitstapje naar Gent aanraadde
om daar met de dienst studieadvies te gaan praten. Uiteindelijk heeft ook mijn vader me, in tegenstelling tot wat we allemaal dachten,
gesteund en zelfs ertoe aangezet om te gaan studeren. Niemand kon me iets maken omdat mijn vader achter me stond. Maar ook dat had
deels met geluk te maken. Tijdens de proclamatie van het laatste jaar had ik een prijs gewonnen, een onderscheiding in de sociologie. Mijn
vader was er heel erg door geflatteerd en gecharmeerd. Dus eigenlijk heb ik geluk gehad met de kansen die zich aandienden, maar vooral
dat ik ze met beide handen gegrepen heb.”
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Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Als DIVA wil ik meegeven dat we gelijke kansen moeten nastreven, maar tegelijkertijd ook de kansen moeten aangrijpen die zich aandienen.” En schalks voegt ze daaraan toe: “Voorts wil ik de boodschap meegeven, aan iedereen, ook aan mannen, dat ze moeten weten dat
we er aan komen. We zijn er en we zullen blijven. Want de vooroordelen als vrouw in de politiek bijvoorbeeld blijven immens. Je wordt heel
moeilijk serieus genomen. Naar allochtone gezinnen wil ik het signaal geven van ‘open your minds’. Je moet jezelf niet verloochenen, maar
verdraagzaamheid moet er wel zijn.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Door het project begin ik wel te beseffen dat het voor een groot stuk omwille van je allochtoon-zijn is dat je parcours op een bepaalde
manier verloopt. Ik besef ook nu dat ik niet de enige ben. Als ik zie welk parcours dat de andere DIVA’s hebben afgelegd heb ik bewondering
voor eenieder van hen, het geeft me de moed om verder te gaan op mijn weg!”

Chika Unigwe
Chika Unigwe is geboren in Enugu, Nigeria. Ze verhuisde in ’95 naar België en ze woont nu in Turnhout met
haar man en vier kinderen. Ze is dokter in de Afrikaanse literatuur. Haar proefschrift is getiteld: In the shadow
of Ala. Igbo women writing as an act of righting. Chika behaalde haar doctoraatstitel aan de universiteit van
Leiden (Nederland).
Chika schrijft zowel fictie en poëzie als educatieve boeken. Ze won verschillende prijzen, waaronder een
Vlaamse literaire prijs met haar eerste Nederlandstalige kortverhaal, De Smaak van Sneeuw. Haar eerste
roman, De Feniks, werd in September 2005 uitgegeven door Meulenhoff / Manteau; het is de eerste roman
van een Vlaamse immigrante schrijfster. Het verhaal speelt zich af in Turnhout en behandelt thema’s als
rouw, ziekte en eenzaamheid. Thema’s die Unigwe eerder behandelde in haar kortverhalen.
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
Chika beseft dat ze een grote verantwoordelijkheid heeft tegenover in de eerste instantie eerste-generatie migranten zoals zijzelf en
tegenover hun kinderen. “Ik ben een eerste-generatie migrant op een plek in de wereld waar kinderen zoals die van mijn weinig rolmodellen hebben. Ik heb veel geluk gehad, right place at the right time, en heb veel kansen gekregen en ik zou het onverantwoordelijk vinden als
ik die kansen niet had gegrepen.”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
In het begin was Chika veel bezig met het herdefiniëren van haar identiteit. “Plotseling was ik ‘de andere’ geworden. Ik was een kind
dat alles opnieuw moest leren: praten, shoppen enz. Ik voelde me verloren en zocht nieuwe manieren om mij terug te vinden. Ik kleedde me
aan in elegant boubous uit Afrikaanse stof gemaakt. Kleren die ik thuis zelfs geen blik zou gunnen, laat staan aantrekken. Daar kleedde
ik me liever in stadsjeans en T-shirts dan in de geklede zondagskledij. De volgende jaren ruilde ik mijn zijdezachte, behandelde haren in
voor Afrikaanse vlechtjes en dan dreadlocks. In de jaren die ik nu in België woon zijn heel wat dingen gewoon en mij eigen geworden. Ik
voel me niet langer genoodzaakt om enkel Afrikaanse kleding te dragen. Ik heb ondertussen vier kinderen met Afrikaanse namen, maar die
zich volledig Belg voelen. Ik weet nu dat je niet rondloopt met een rol toiletpapier om je neus mee te snuiten, en zeker niet in het openbaar.
Sommige herinneringen aan die eerste weken en jaren zijn ondertussen vervaagd, maar de onzekerheid van die vroege tijden blijven in mijn
geheugen gegrift. De onzekerheid, de niet aflatende zoektocht naar herkenning en erkenning, het wegsmelten van mijn zelfvertrouwen dat
leed onder de gebrekkige kennis van de taal, de plaats en de sociale etiquette. Kortom, nu voel ik op mijn gemak in mijn eigen vel, en ben
gewoon Chika, een afro-Belg met Nigeriaanse roots.”
Het is spijtig maar volgens Chika is de realiteit in Vlaanderen anno 2009 nog altijd dat je wordt geconfronteerd met vooroordelen.
Mensen plaatsen je in een doosje en je moet jezelf dagelijks bewijzen. “Ik heb in 2004 mijn doctoraat gehaald maar het is nog altijd
niet in België erkend. NARIC-Vlaanderen* stuurt mij van het kastje naar de muur. Ik heb alle documenten gestuurd die ik moest sturen (i.e.
die op hun website staan) maar ik kreeg een brief dat dit niet genoeg was. Ik moet brieven bijvoegen waar ik geen toegang meer toe heb:
o.a. mijn verzoek naar de universiteit om een doctoraat te mogen doen; het advies van mijn prof naar de decaan dat ze bereid is om mijjn
promotor te zijn enz. Bovendien, wat ik belachelijk vind, kopies van mijn bachelordiploma in Nigeria (dat reeds in 1995 erkend werd door
NARIC). Ik heb gebeld om te vragen waarom ik al de extra papieren moet voorleggen maar krijg geen fatsoenlijk antwoord.”
Haar geloof – ze is katholiek opgevoed en nog altijd een praktiserende katholiek – heeft haar erg gesteund. “Mijn eerste jaren in België
waren zeer moeilijk maar mijn geloof heeft me geholpen. Ik laat ook geen kans voorbij me gaan. Ook al was mijn Nederlands niet uitstekend,
toch heb ik deelgenomen aan een verhalenwedstrijd en zo werd ik ‘ontdekt’ door mijn uitgevers. Ik ben ook ‘resilient’ en geef nooit op.”
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Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Yes we can! We zijn sterker dan we denken. We moeten kunnen en durven dromen.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Het heeft mij in contact gebracht met lotgenoten; het heeft mij in contact gebracht met sterke vrouwen die inspirerend voor me zijn. Door
deel te nemen aan de verschillende workshops heb ik ook voor het eerst bewust over mijn parcours nagedacht. Het was een moment om even
fier op mijzelf te zijn en het geeft me de moed om verder te gaan.”
*National Academic Recognition Information Centre (nvdr.)

Sarah Avci
Sarah voelt zich Turkse van Gent, of een Gentse Turkse en ze is fier op haar andere afkomst. Ondertussen
woont ze al 15 jaar in Brussel. Ze heeft sociale school gedaan en vervolgens Internationaal Management
en Interculturele communicatie aan de CIMIC. Momenteel werkt ze als coördinator voor KAV Intercultureel
Brussel. Daarnaast zetelt ze in verschillende Raden van Beheer in sociaal-culturele, artistieke en maatschappelijke organisaties: het Kaaitheater, Brusselleer, Hoofdstedelijk Bibliotheek, SAMV, …
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
Vanuit haar functie werkt Sarah voornamelijk rond empowerment.. Naast al haar bezigheden geeft Sarah ook oriëntaalse danslessen.
Een dans met en voor vrouwen. Ze werkt vanuit de innerlijke kracht, de kern waarvan alles vertrekt. De oriëntaalse dans komt van de
godincultus en is haar passie en inspiratie. Net dit gevoel gebruikt zij in haar dagelijkse werk. Namelijk de erkenning en herkenning,
en aanvaarding van haar vrouw-zijn. Het dansen kan voor vrouwen een manier zijn om hun plaats in te nemen in de maatschappij
en hun verschillende rollen op te nemen als vrouw, moeder, partner, dochter, … Sarah streeft er naar om een interculturele en een
intra-culturele verschuiving te realiseren bij haar vrouwen. Ze probeert hun horizonten te verbreden tot meer dan het klein driehoekje dat ze nu bewonen: hun thuis, kinderen en school.
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Als kind was ze op school de enige met een andere afkomst. Maar omdat ze net zo mondig was, kon ze steeds door de mazen van
het net glippen. Bij haar overstap naar de middelbare school merkte ze echter haar achterstand. Ze kreeg niet veel begeleiding thuis
en was genoodzaakt haar plan te trekken. Zo vertelt ze dat ze heeft leren lezen door de Streekkrant. Het feit dat ze op school steeds
als tolk moest fungeren voor haar ouders, maakte dat ze op inventieve wijze haar plan leerde trekken. In het middelbaar wou ze zich
laten inschrijven in een ASO richting, maar de school heeft haar dit afgeraden. Nadien wou ze verder studeren, ook dit werd niet
gesteund. Integendeel, het werd haar ten sterkste afgeraden door het PMS (nu CLB). Ze hadden haar zelfs verzekerd dat ze nooit zou
slagen. Zelf had ze weinig rolmodellen in haar directe omgeving. Ze zocht daarom naar rolmodellen daarbuiten. Ze zocht naar mensen naar wie ze kon opkijken en aan wie ze zich kon optrekken. Sarah was al op jonge leeftijd zeer actief als vrijwilligster op school
binnen het project ‘School zonder Racisme’. Toen ze 15 jaar oud was, werd ze lid van deb net omdat ze kon vertalen naar het Turks.
Door haar functie als tolk leerde ze de administratie kennen en bezat ze de know-how om haar weg te vinden in maatschappij. Voor
haar eerste job zochten ze specifiek naar iemand met andere roots. Zij bezat nog niet de juiste diploma aangezien ze nog verder studeerde. Maar ze had de hoogste scores in de tests en dus werd ze aangenomen. Ze was tevens de eerste medewerker van allochtone
origine. En dit was de reden waarom ze snel alle vragen kreeg die onder intercultureel werk viel. Soms klopte dit niet. Ze heeft dan
ook geleerd om hier duidelijk in te zijn. Ze is van allochtone origine, maar dit maakt haar geen deskundige inzake alle allochtonen.
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Ik ben eigenlijk altijd al DIVA (diverse vrouw van een andere afkomst) geweest. Mijn keuzes en het parcours dat ik heb afgelegd inspireren
jonge vrouwen en hun ouders.” In haar omgeving merkt ze helaas dat er nog steeds heel veel mensen in dezelfde valkuilen lopen. Haar
boodschap is dat er verschillende mogelijkheden zijn en dat je niet zomaar moet volgen. Dat je moet luisteren naar jezelf. Ook al
betekent dit dat je uit je context moet treden. Je moet zoeken naar wat bij je leven past en wat niet. Je moet zoeken naar jezelf.
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Ik vond het fantastisch om veertien andere vrouwen te hebben ontmoet. Elk van ons heeft haar eigen weg afgelegd. Sommige verhalen
zijn meer herkenbaar, bijvoorbeeld wanneer het om origine gaat. Maar andere zijn dan weer minder herkenbaar. En hierdoor leerde ik net
weer nieuwe dingen. Ook al liggen niet alle verhalen in dezelfde lijn, het strijden is wel een factor dat in elk verhaal weer terugkomt.” Met
het project heeft ze ook haar eigen geschiedenis in kaart kunnen brengen. Ze heeft de kans gekregen om terug te blikken op haar
verleden en zo kon ze al die verschillende momenten beter definiëren.
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Rafike Yilmaz
Als kind wist ze al dat ze moest verder studeren, wilde ze iets van haar leven maken. Rustig, beredeneerd
maar met passie zette Rafike haar weg uit. Het werd een zoektocht naar goed en kwaad, engagement,
geloof of net het verlies ervan en verbondenheid. Ze is 27 en dochter van Turkse ouders, maar geboren en
getogen in Sint-Niklaas. Na haar klassieke humaniora ging ze eerst sociaal assistent studeren in Gent. Dat
stilde haar honger naar kennis en inzicht niet. Toen ook nog de zingevingvragen opdoken leek de opleiding
moraalwetenschappen haar wel wat. Ze trok ervoor naar Brussel, waar ze nu ook werkzaam is bij de Unie
Vrijzinnig Verenigingen.
“Ik heb verschillende verhalen. Ik ben vrijzinnig. En ik ben een ex-moslim. Ik ben geen louter Belgische seculiere. Ik ben ex-moslim geboren
in België, beïnvloed door beide werelden. Passie en ratio gaan voor mij hand in hand… Passie is voor mij de manier waarop ik in het leven
sta. Alles wat op mij afkomt, omhels ik. Maar tegelijkertijd is mijn verstand wel mijn begeleider in alles.”
Hoe zie je jouw taak als rolmodel of inspirator?
Rafike voelde zich aangesproken door de oorspronkelijke titel van het project ‘allochtone ambassadrices’ omdat ze zichzelf als allochtoon beschouwt. “Bij het woord allochtoon heeft iedereen het stereotype beeld van gelovig, kansarm of achtergesteld, onmondig, laag
op de sociale ladder etc. Daarom wilde ik er, vanuit mijn allochtoon-zijn dat afwijkt van dat beeld, tussen staan. Toen ik me realiseerde
dat er in mijn leven geen plaats was voor god, viel er een heel deel van mijn toenmalige zijn weg. Een groot deel van wat mijn ouders mij
hadden meegegeven en waar mijn cultuur voor staat, waren plots niet meer bruikbaar. Het was dan ook verre van eenvoudig om hiervoor
uit te komen in een context waar religie centraal staat. Meer nog, voor mijn ouders is god de enige zingever. Hoewel ik respect heb voor
elke levensbeschouwing en zeker die van mijn ouders, beschouw ik deze normgeving niet langer als dé leidraad in mijn leven. Ik zocht mijn
zingeving elders en zag het als een opdracht om niets als vanzelfsprekend te beschouwen. Mijn leven heb ik langzaamaan opgebouwd aan
de hand van bewuste keuzes. Deze levensopstelling leidde mij tot de ontdekking van het vrijzinnig humanisme, met als voornaamste pijlers:
vrij onderzoek, zelfbeschikkingsrecht en de aanname van het paradigma dat de mens de enige zingever is van zijn bestaan. Nu vele jaren
later beschouw ik me als een vrijzinnig-humaniste. Maar….omdat deze metamorfose dermate moeilijk en pijnlijk is geweest en gepaard is
gegaan met een ware ontvoogdingsstrijd, beschouw ik mezelf als één van die vrijzinnigen die een ander adjectief kan gebruiken om hun
ware levensbeschouwing te duiden. Vanuit mijn culturele achtergrond en mijn kleine strijd proclameer ik me, niet zonder enige trots, als
vrijzinnig-humanistische ex-moslim.’
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Een grote moeilijkheid voor Rafike was het feit dat ze altijd alles zelf heeft moeten uitzoeken en dat ze hiervoor weinig bevestiging
kreeg van haar omgeving. “Dat heb ik dan bij mezelf gezocht. Toen ik in Gent ging studeren, zei mijn vader me dat ik het niet zou halen.
Toch heeft me dat op geen enkel moment gedemotiveerd. Integendeel, het sterkte mij nog meer in mijn keuze. Ik besefte dat ik er alleen voor
stond. Hoewel ik geslaagd ben in mijn opzet, kan de weg ernaartoe wel eenvoudiger.” Haar wilskracht heeft haar gebracht waar ze vandaag
staat. “Ik wist dat ik een andere weg op wou dan mensen uit mijn omgeving. Die focus en mijn rationele kijk op de dingen heb ik altijd
gehad. Van kindsbeen af. Ik herinner me dat ik op een bepaald ogenblik tot het besef kwam dat ik een taalachterstand had. Ik heb daar dan
ook onmiddellijk iets aan gedaan. Voortaan zat ik iedere avond in de plaatselijke bibliotheek van Sint-Niklaas. En zo is het altijd geweest.
Had ik een probleem, dan maakte ik een analyse van de situatie, zocht een oplossing en voerde dat uit.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Om mijn huidige positie te kunnen verwerven, heb ik een hele weg moeten afleggen. Als dochter van twee quasi analfabeten, draaide ik
eigenlijk al mee in hun volwassen wereld. Ik vormde hierdoor van kleins af aan een brug tussen mijn ouders en de buitenwereld. Net daarom
wil ik dat mensen stilstaan bij de weg die we afgelegd hebben. Vandaag sta ik tussen mensen die objectief op dezelfde plaats of functie
staan en toch is het niet helemaal hetzelfde. Zonder enige ondersteuning van thuis uit of van netwerken in mijn eigen milieu, moest ik zelf
mijn weg zoeken. Alles wat ik nu weet, heb ik zelf opgezocht. Als we dan dezelfde positie hebben, is dat wel zo, maar met dat verschil dat ik
het gevoel heb dat ik al dertig jaar meedraai.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Tijdens de gesprekken kwamen er spontaan herinneringen naar boven, waar ik vroeger niet stil bij had gestaan. Sommige was ik zelfs helemaal vergeten en gaan helemaal terug naar mijn kindertijd. Het Diva-project heeft me de gelegenheid gegeven om mijn traject in kaart te
brengen. Ik heb kunnen nadenken over mijn bewuste keuzes en geniet van de voldoening die ik hieruit put. Het project heeft me ook gesterkt.
Het maakt me bewust van mijn traject dat ik nog verder dien uit te stippelen. Het maakt me weer ambitieuzer en geeft me richting.”
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Nadia El Mahi
Nadia is 32 jaar en geaggregeerde in bedrijfsbeheer en secretariaat talen. Ze werkt als Hoofd Administratie
van het ICRH (International Centre for Reproductive Health) een onderzoekscentrum binnen de Universiteit
Gent. Haar passie is fotografie waarin ze een grote affiniteit heeft voor sociaal maatschappelijke thema’s.
Nadia noemt zich graag een Vlaams Marokkaanse. Dit weerspiegelt wie ze is, ze ziet zichzelf ook als Vlaamse én Marokkaanse. Nadia draagt zowel Vlaamse als Marokkaanse waarden met zich mee en dit uit zich ook
in al haar activiteiten.
Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
Ze ziet zichzelf niet echt als een inspirator, maar dat wil niet zeggen dat ze anderen niet wil inspireren. Wel wil ze dat mensen die
haar leren kennen geïnspireerd worden door haar gedrevenheid en passie voor de dingen waar ze mee bezig is. Zelf raakt ze ook
enorm geïnspireerd door de passie en gedrevenheid van andere mensen die met hun eigen ding bezig zijn en dit met volle overgave
doen. Als ze hiermee iets kan veranderen in deze samenleving, dan is het mensen bewust maken van het feit dat er veel meer kansen, mogelijkheden bestaan dan ze denken. The sky is the limit en dat geldt echt voor iedereen!
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Nadia werd gestimuleerd van thuis uit om te studeren en ervoor te gaan en goede resultaten te behalen. “Tezelfdertijd was ik ook
nieuwsgierig ingesteld en leergierig waardoor ik een zin voor initiatief heb ontwikkeld. Dat is gegroeid door de jaren heen. Ik sta open voor
verscheidene zaken die mij interesseren en waarbij ik mijn steentje kan bijdragen.”
“Onderwijs liep soms moeizaam voor mij maar ik weet niet of dat iets te maken had met mijn achtergrond. Ik was me niet voldoende bewust
van het bestaande aanbod aan studierichtingen in het middelbaar. Er was ook geen begeleiding doorheen de studieperiode, iemand die
gewoon kon zeggen hoe de dingen aan te pakken en op welke manier bepaalde keuzes te maken en hoe efficiënt te studeren. Ik kan vandaag
zeggen dat mijn studieparcours anders had kunnen lopen dan nu, maar voor alle duidelijkheid, ik heb er geen spijt van. Alles is op in zijn
plooi gevallen.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
“Er moet eindelijk een besef komen dat diversiteit heden en toekomst is. Elk beleidsinitiatief zou moeten vertrekken vanuit een diversiteitsdenken, een algemeen denken van diversiteitsevidentie. Ik zou pleiten voor een integratie van een diversiteitsevidentie op alle niveaus. Onderwijs: herkennen van talenten. Vrije tijd: geen uitsluiting op basis van kleur of afkomst. Arbeidsmarkt: geen stigmatisering of vooroordelen
maar net meer gebruik maken van de mogelijke toegevoegde waarde van diversiteit. De ideale situatie is dat aparte initiatieven voor ‘de
allochtonen’ overbodig zijn in een samenleving waar eenieder die wil, geëngageerd kan zijn.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
“Ik heb geen professionele ervaring met het gelijke kansen beleid en dit project heeft mij doen inzien dat de weg naar de ideale samenleving
nog heel lang is… Het feit dat we met 15 diverse vrouwen samen gewerkt hebben in dit project bewijst echter dat het mogelijk is om met
15 verschillende meningen, achtergronden, origines, interesses toch tot eenzelfde boodschap te komen.”

Yamila Idrissi
Yamila werd geboren in 1968 in Imrabten (Marokko). Op éénjarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders
naar Mechelen. Ze heeft zeven broers en zussen. Na de lagere school kreeg ze het advies ‘snit en naad’ te
volgen maar na een jaar schakelt ze over naar het algemeen secundair onderwijs. Ze studeerde af als maatschappelijk assistente en behaalde haar diploma Rechten aan de VUB. In een recent verleden was Yamila
ex-parlementslid en opiniemaker in de Morgen en voorzitster ‘Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen’.
Samen met Tessa Vermeiren publiceerde Yamila in 2005 het boek Kif-Kif. Aan de ander kent men zichzelf.
In deze persoonlijke getuigenissen van twee op het eerste gezicht totaal verschillende mensen blijken er
meer overeenkomsten dan verschillen te zijn. In ‘Kif-Kif’ beschrijft Yamila haar strijd om zich te integreren
in onze samenleving. Door haar verhaal wilde ze Marokkaanse jongeren een beetje hoop geven of zelfs
troost, want, stelt ze, vele Marokkaanse jongeren maken nog steeds hetzelfde mee. Ze haalde met deze
publicatie ook de tiende prijs voor klare taal van het weekblad Wablieft.
Yamila was projectleider van Daarkom, het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis aan het Muntplein. Het programma van Daarkom
wortelt in de overtuiging dat artistieke verbeeldingskracht niet alleen beschrijvend maar zelfs vooruitdenkend kan zijn: naast het
verbeelden en het verwoorden van uitdagingen en moeilijkheden, beschrijft het ook de kansen en de mogelijkheden van het pluriculturele samenleven. Yamila trekt de Brusselse sp.a lijst voor de verkiezingen in 2009.
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Hoe zie je je taak als rolmodel of inspirator?
“Je kiest er niet voor om rolmodel te zijn, je wordt het doordat anderen je gaan zien als inspirator of rolmodel voor hun kinderen. Dat komt
door je engagement, door je manier van in de samenleving te staan. Het heeft te maken met wat je bent, wat je doet en het voorbeeld dat
anderen daarin zien.”
Welke succesfactoren en moeilijkheden kwam je tegen?
Het is niet makkelijk, zo stelt Yamila, om je weg te vinden in deze samenleving als kind die opgroeit in een volkse, multiculturele wijk
in Mechelen. Als je andere keuzes maakt dan die je eigen omgeving en ook de Vlaamse samenleving van je verwacht als migrantenkind, wordt dat door beide werelden argwanend bekeken. “Je keuze past niet in het plaatje. Je kleurt buiten de lijntjes en daar betaal je
wel een prijs voor. Me loswrikken uit die situatie en mijn eigen keuzes maken, dat is een zwaar gevecht geweest en dat vergde veel energie.
Wat me heeft geholpen, is mijn bijna koppig doorzettingsvermogen en ook een aantal mensen die ik tegenkwam onderweg. Leerkrachten,
mijn ouders, mensen die in me geloofden en een stukje van de weg met me aflegden.”
Welke boodschap wil je overbrengen naar het publiek?
Het is vooral belangrijk, zo vind Yamila, dat we de rijkdom leren zien van een multiculturele samenleving. “Het is moeilijker misschien,
maar de kleur in onze samenleving is een feit; we moeten er iets mee doen. En het brengt hele mooie en nieuwe dingen voort, ook in de kunst.
Denk maar aan de choreograaf-danser Sidi Larbi Cherkaoui. Interculturaliteit kan een kracht zijn, een bron van vernieuwing. Het verbreedt
je blik op de wereld. En we verschillen niet zoveel van elkaar. Of ze nu Vlaming zijn of niet. We hebben dezelfde problemen. Dat widel ik juist
duidelijk maken in ons boek ‘Kif-Kif’.”
Wat heeft dit Diva-project teweeggebracht bij jou?
Yamila vond het vooral heel positief om te zien dat er in de nieuwe generatie van vrouwen van een andere afkomst heel wat straffe
madammen klaar staan. “Ik behoorde tot de pioniers in de groep, de al wat oudere generatie, en het was prachtig om te zien dat er een
nieuwe generatie klaarstaat om de fakkel over te nemen. Het was een geruststelling ook. We evolueren in de goede richting.”
“Ik vond het project a such ook heel fijn. Een prachtig voorbeeld van hoe, mits de juiste aanpak, heel goede en mooie dingen naar boven
kunnen komen. Prachtig toch hoe de Koning Boudewijnstichting op korte tijd erin slaagde vijftien schitterende parels van vrouwen van een
andere afkomst rond de tafel te krijgen. En de best mogelijke repliek op zij die zeggen, ‘we vinden er geen, ze zijn er niet…’”

2.6 Conclusie
Wat kunnen we leren uit deze ervaringen en deze diverse en inspirerende verhalen? In elk geval is een belangrijke conclusie dat de
DIVA groep de enorme diversiteit onder vrouwen van een andere afkomst illustreert. Tweede- en derde-generatie migranten hebben
andere ervaringen en moeilijkheden dan nieuwkomers. De tweede golf van de tweede-generatie heeft het iets makkelijker gehad
dan de eerste golf, maar de problemen blijven in hoofdzaak gelijkaardig.
Tegen de stroom in en vaak met weerstand van hun eigen omgeving en de samenleving, kozen deze DIVA’s vanuit hun overtuigingen, passies en gedrevenheid voor een opleiding en een loopbaan. Ze combineren allemaal meervoudige professionele en sociale
engagementen en zijn zich bewust van hun positie als rolmodel. Uit hun kracht moeten we lessen trekken die het leven van de hele
groep vrouwen van een andere afkomst in onze samenleving en in hun eigen omgeving makkelijker en leefbaarder moet maken.
Onderwijs, tewerkstelling en opleiding en zorg komen als de grote thema’s naar boven. In hoofdstuk drie bekijken we via de analyse
van de resultaten van de online enquêtes of deze ervaringen herkend en gedeeld werden door een bredere groep van vrouwen van
een andere afkomst.
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Hoofdstuk 3

Analyse van de
online enquêtes

■

62

De enquêtes werden gelanceerd op de studiedag van 6 februari 2009 en stonden gedurende een maand online. De verspreiding
gebeurde via een intensieve mailing en vooral via professionele contacten. Het ging om twee verschillende enquêtes: de eerste was
gericht naar de doelgroep van vrouwen van een andere afkomst; de tweede enquête was gericht naar ‘stakeholders’.

3.1 Respons
Enquête n°1: Gelijke kansen voor alle vrouwen
De eerste enquête was gericht naar alle vrouwen van een andere afkomst die zich in de volgende definitie herkenden: vrouwen die
afkomstig zijn uit Noord-Afrika, Centraal-Afrika, Oost-Europa, Zuid-Amerika, Turkije en Azië of wiens ouder(s) of grootouder(s) uit
deze regio’s afkomstig zijn.
In totaal kregen we 110 antwoorden op deze enquête. Gezien de korte tijd dat de enquête beschikbaar was online en gezien de
beperkte verspreiding is dit een goed resultaat. Het aantal en de aard van de respondenten werd ongetwijfeld gefilterd door de keuze
van het medium: niet iedereen is professioneel actief en niet iedereen is ICT vaardig. Het gemiddelde profiel van de respondent zal
m.a.w. niet overeen komen met het gemiddelde profiel van de vrouwen van de doelgroep. Dat was ook een bewuste keuze: voor dit
project was het in de eerste plaats belangrijk om te putten uit de ervaring van succesvolle vrouwen van een andere afkomst om hun
traject en ervaring te kunnen vertalen naar een efficiënter gelijkekansenbeleid in de toekomst.
Bij de analyse van de resultaten van de enquête konden geen relevante verschillen gevonden worden naar gelang afkomst of leeftijd
van de respondenten. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de relatief kleine groep respondenten.
Enquête n°2: Stakeholders
De tweede enquête was gericht naar stakeholders. Onder de term stakeholders verstaan we personen die werken met of professioneel in contact komen met vrouwen van een andere afkomst. In totaal beantwoordden 35 stakeholders de enquête. De resultaten
van deze enquête kunnen dan ook hoogstens een bepaalde indicatie geven en men moet voorzichtig zijn met het trekken van algemene conclusies. De meeste stakeholders werken voor socio-culturele organisaties of socio-professionele inschakelingsorganisties.
Verder zijn overheidsdiensten, vrouwenverenigingen en onderzoeksinstellingen ook goed vertegenwoordigd. Uit de feedback die
we kregen van een aantal stakeholders bleek dat de enquête voor hen niet altijd eenvoudig te beantwoorden was. Zeker niet voor
mensen die professioneel wel bezig zijn rond het onderwerp, maar niet zelf regelmatig in contact komen met de doelgroep.
In dit hoofdstuk zal naar vrouwen die de eerste enquête beantwoorden verwezen worden als ‘respondenten’. Naar de respondenten
van de tweede enquête wordt voor alle duidelijkheid verwezen als ‘stakeholders’.

3.2 Het profiel van de respondenten
Leeftijd en afkomst
De respondenten zijn vrij jong: bijna de helft is tussen de 25 en de 30 jaar en nog eens een kwart is tussen de 31 en de 40 jaar. De
grote meerderheid (60%) is in België geboren, met minstens één van beide ouders van een andere afkomst. Bijna de helft heeft
ouders van Marokkaanse oorsprong, nog eens een kwart heeft ouders van Turkse oorsprong (Tabel 1).

Herkomstland van de moeder
Marokko of een ander Noord-Afrikaans land
Turkije
België
Een ander land
Een Aziatisch land
Een Oost-Europees land
Een Centraal-Afrikaans land

%
44,4
26,9
9,3
7,4
5,6
4,6
1,9

Tabel 1: herkomstland van de moeder
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Het inburgeringstraject
Om praktische redenen (te lange vragenlijst) werden enkel de stakeholders bevraagd over het effect van het inburgeringstraject. Dat
heeft volgens de stakeholders vooral een positief effect op het zich thuis voelen in deze samenleving (tabel 2). Het heeft jammer
genoeg minder effect op de combinatie arbeid en gezin (57,9% stelt dat de impact weinig of niet bedraagt). Ook de deelname aan
sociale en culturele activiteiten wordt er niet echt veel beter van (31,6% weinig of niet, 42,1% in zekere mate).

In welke mate bevordert het inburgeringstraject voor vrouwen van een andere afkomst volgens u...
... het zich thuis voelen in deze samenleving
2.50
... het verder ontwikkelen van de competenties
2.16
... het vinden van werk
2.05
... het toegang krijgen tot de gezondheidszorg
2.00
... het deelnemen aan sociale en culturele activiteiten
1.95
... het verbeteren van de combinatie arbeid/gezin
1.47
... Rangschikking op basis van een gewogen gemiddelde (1 tot 3)*
Tabel 2: Het inburgeringstraject

Bij de vragen waar er verschillende antwoordcategorieën waren, werd een gewogen gemiddelde gebruikt. De antwoordcategorieën
waren in dit geval: in belangrijke mate, in zekere mate, weinig of niet. De score 2.50 op 3 betekent hier dat 50% van de stakeholders
dit in belangrijke mate het geval vonden, 50% in zekere mate en 0% weinig of niet.
Onderwijsniveau
De meeste respondenten volgden secundair of hoger onderwijs in België (90%). Iets meer dan de helft volgde ASO, 28% volgde
TSO en 10,3% beroepsonderwijs. Een derde van hen haalde een hogeschool diploma van het korte type (34,3%), iets minder een
universitair diploma (28,4%) en een kleine 20 % behaalde hoogstens het secundair onderwijs.
Het opgroeien tussen verschillende culturen
De meeste respondenten zijn positief over de impact die het opgroeien tussen verschillende culturen op hen had (Tabel 3). Meer
dan 90% van de respondenten was het er volledig of in grote mate mee eens dat het opgroeien tussen verschillende culturen ervoor
zorgde dat ze veel biculturele competenties ontwikkelden. Biculturele competenties werden als volgt gedefinieerde: adequaat omgaan met cultuurverschillen, correct inschatten welke vaardigheid in welke culturele context moet worden ingezet. Daartegenover
staat dat 1 op 5 van de respondenten toch vond dat deze factor hen erg kwetsbaar maakt in deze samenleving.

Het opgroeien tussen verschillende culturen...
zorgde ervoor dat ik veel biculturele competenties ontwikkelde
bepaalde heel sterk de ontwikkeling van mijn eigen identiteit
maakte me veel sterker in de samenleving
bracht me veel discipline bij
maakte me erg kwetsbaar in de samenleving
Rangschikking op basis van een gewogen gemiddelde (1 tot 4)

3,48
3,24
2,93
2,79
1,89

Tabel 3: Invloed van het opgroeien tussen verschillende culturen

Het opgroeien tussen verschillende culturen bepaalde m.a.w. sterk de identiteitsvorming van de respondenten, en dit vooral op een
positieve manier. Naast de ontwikkeling van biculturele competenties maakte het hen ook sterker in de samenleving en bracht het
hen ook best veel discipline bij.
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In vergelijking met de vrouwen zelf, schatten stakeholders de impact van het opgroeien tussen verschillende culturen wat lager in,
behalve de factor kwetsbaarheid (tabel 4). Stakeholders observeren m.a.w. een hogere mate aan kwetsbaarheid bij de doelgroep
dan de vrouwen zelf. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de stakeholders ook vaak werken met de meest kwetsbare groep
van vrouwen van een andere afkomst en dat de gemiddelde respondent op de eerste enquête niet tot deze groep gerekend kan
worden.

Geef aan in welke mate u akkoord gaat met de volgende stellingen.
Het opgroeien met verschillende culturen ...
bepaalt heel sterk de ontwikkeling van de identiteit
zorgt ervoor dat men veel biculturele competenties ontwikkelt
maakt mensen veel sterker in de samenleving
maakt mensen erg kwetsbaar in de samenleving
brengt mensen veel discipline bij
Rangschikking op basis van een gewogen gemiddelde (1 tot 4)

3.09
2.87
2.35
2.17
1.79

Tabel 4: Invloed van opgroeien tussen verschillende culturen (stakeholders)

De prijs voor het succes
De respondenten gaven aan dat ze als vrouw van een andere afkomst offers hebben moeten brengen om in deze samenleving ‘succesvol’ te zijn. Dat situeert zich in de eerste plaats op het vlak van kinderen hebben, maar ook op andere vlakken blijft er het gevoel dat
men offers moest brengen: op het vlak van inkomen, relaties, de verbondenheid van hun leefwereld en de beschikbare tijd (tabel 5).

In welke mate heb jij als vrouw van een andere afkomst offers moeten brengen om in deze
samenleving ‘succesvol’ te zijn? Op het vlak van...
kinderen hebben
inkomen
relaties
verbondenheid met mijn leefwereld
tijd
Rangschikking op basis van een gewogen gemiddelde (1 tot 4)

3.59
3.28
3.01
2.86
2.75

Tabel 5: offers brengen om succesvol te zijn

3.3 Onderwijs
De verwachtingen qua inzet en studieresultaten
Hoe zit het met de verwachtingen qua inzet en studieresultaten naar meisjes en jongens van een ander afkomst? Bijna de helft of
45,4% van de respondenten ziet geen verschil. De overige respondenten zijn sterk verdeeld: de helft van hen heeft de indruk dat
men meer van de meisjes verwacht, de andere helft vindt dat men juist meer van jongens verwacht. In elk geval is de meerderheid
het erover eens dat de verwachtingen verschillen. Wellicht wordt er zoals één respondent het verwoordt “...minder verwacht van ons”,
maar moeten meisjes tegelijkertijd “een voorbeeld worden”. De jongens krijgen volgens sommigen “meer kansen, maar ze grijpen ze
niet altijd.”
Ook de stakeholders gaan er vanuit dat de verwachtingen naar meisjes en jongens van een andere afkomst toch wel anders zijn. Ze
stellen dat een algemene uitspraak hierover zeer moeilijk te maken is. Het hangt erg samen met de cultuur van hun ouders en hun
achtergrond. Bij bepaalde groepen merken ze wel dat er van de meisjes minder wordt verwacht en dat men hen vooral stimuleert
om traditionele vrouwenrichtingen te kiezen.
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De succesfactoren in de schoolloopbaan
Er zijn volgens de respondenten twee grote succesfactoren in de schoolloopbaan van meisjes van een andere afkomst: in de eerste
plaats hun eigen doorzettingsvermogen (53,6%), op de hielen gevolgd voor de steun van ouders en familie (42,7%). Leerkrachten
spelen in dit verhaal blijkbaar maar een zeer ondergeschikte rol (1,8%).
De stakeholders bevestigen dat het in de eerste plaats aan het doorzettingsvermogen van de meisjes zelf te danken is dat ze succes
behalen in hun schoolloopbaan (66,7%). De steun van de ouders schatten ze lager in (24,2% in plaats van 42,7% bij de vrouwen
zelf) en verder zijn ze iets positiever over de rol die leerkrachten spelen (9,1% in plaats van 1,8% bij de vrouwen zelf).
Het inschatten van de capaciteiten
Wie schat de capaciteiten van de meisjes van een andere afkomst het beste in? Vooraan staan de broers en zussen, onderaan het
CLB (tabel 6). De rangschikking naar onderschatting bevestigt dit beeld: de meisjes voelen zich het meest onderschat door het CLB
en door hun leraren (tabel 7). Overschatting komt veel minder vaak voor en dan vooral bij vrienden (11,9%) en bij ouders (10%).

Juiste inschatting
Broer(s) of zus(sen)
Ouders
Vrienden
Leraren
Het CLB

%
74,3
68,2
60,6
48,6
16,2

Tabel 6: rangschikking naar juiste inschatting capaciteiten

Onderschatting
Ouders
Leraren
Het CLB
Vrienden
Broer(s) of zus(sen)

%
10,0
35,8
46,7
6,4
7,3

Tabel 7: rangschikking naar onderschatting capaciteiten

De ondervonden kansen in het onderwijssysteem
Op de vraag of het onderwijssysteem hen de mogelijkheid gaf om hun capaciteiten optimaal uit te bouwen, antwoordde bijna de
helft van de respondenten positief en 40,4% in zekere mate. Slecht 11% verklaart dat dat weinig of niet het geval was.
Prioriteiten voor het onderwijs
Tot slot kregen respondenten en stakeholders ook een open vraag over het beleidsdomein onderwijs: “Wat moet er volgens jou
gebeuren om de onderwijskansen die meisjes van een andere afkomst aangeboden krijgen te verbeteren en/of om hen de geboden onderwijskansen optimaal te benutten?”
Op deze vraag zijn de antwoorden van de respondenten zeer genuanceerd en divers. Alles samen bekeken kunnen we alle antwoorden onderverdelen in een aantal domeinen. Vooreerst vinden de vrouwen die deze enquête invulden dat er heel wat werk aan de
winkel is rond de beeldvorming van allochtone vrouwen in de samenleving. Er heerst nog steeds een zeer negatieve sfeer rond het
gehele multiculturele samenlevingsdebat. De grote boosdoener is de negatieve beeldvorming die de allochtonen in het algemeen
stigmatiseert met alle gevolgen van dien. Als men niet gelooft in de capaciteiten van een ander dan zal men ook geen moeite doen
om kansen te creëren voor die mensen. In realiteit is dat niet zo. Er zijn wel degelijk allochtone vrouwen die capabel genoeg zijn om
een aantal zaken aan te kunnen maar de samenleving moet daar ook van overtuigd zijn, wil men die vrouwen een eerlijke kans geven. Concreet op dat vlak stellen de respondenten voor om te werken met voorbeeldfiguren die de samenleving misschien een beter
begrip kunnen bijbrengen. Daarom moet de samenleving bereid zijn om zich met een open geest op te stellen, zonder vooroordelen,
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wil men die vrouwen begrijpen en helpen. Een gelijke behandeling met de nadruk op het individu zou een attitude moeten zijn van
iedereen. Nog te veel gaan de meeste mensen uit van de bestaande stereotypen rond allochtonen. Soms vertrekt men zelfs uit het
deficit denken, waardoor men vertrekt vanuit een negatief beeld ten aanzien van iets of iemand en op den duur wordt het een selffulfilling prophecy. Zeker in het onderwijs moet men zich daarvoor behoeden.
In het gehele debat zou volgens de respondenten de nadruk moeten liggen op interculturaliteit en moet men zich bewust worden
van de meerwaarde die de diverse culturen met zich meebrengen. De ene cultuur is niet minderwaardig ten aanzien van de ander.
Men moet net de positieve zaken eruit halen en trachten een betere samenleving voor iedereen te maken.
Vrouwen met een andere afkomst mogen in geen geval gediscrimineerd worden puur op basis van hun origine. Enkele respondenten
halen ook de problematiek van de hoofddoek aan. Ze zijn van mening dat men eenieder alle vrijheid moet laten. Eveneens stellen
ze dat men niet steeds expliciet moet wijzen op die origine. Als ze hulp nodig hebben, moet men bereid zijn die te geven en er niet
zomaar van uitgaan dat elke allochtone vrouw hulpbehoevend is.
De respondenten zijn van mening dat informatie onontbeerlijk is, wil men de situatie van allochtone jongeren op het vlak van onderwijskansen verbeteren. Men moet zich immers bewust zijn van de kansen die er zijn in onze samenleving om op een degelijke
manier belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Hierbij leggen de meeste respondenten de verantwoordelijkheid bij de scholen
om hun leerlingen goed te informeren en bewust te maken van de studiemogelijkheden die er zijn en aansluitend hierop welke
toekomstperspectieven er bestaan op de arbeidsmarkt voor hen. Dit zou al moeten gestart worden in het lager onderwijs en verder
gezet worden in het secundair onderwijs. Uiteraard is een positieve houding ten aanzien van die doelgroep (allochtone jongeren) van
groot belang. Onderwijzers zouden ook de taak moeten hebben om deze jongeren aan te moedigen en te begeleiden in dit traject.
Men zou ook een stap verder kunnen zetten en werken met vertrouwenspersonen of leerlingenbegeleiders op school die deze taak
grondig uitvoeren. Bij dit proces mag men niet vergeten eveneens aandacht te besteden aan de ouders van deze leerlingen. Dit
brengt ons tot het volgende thema, met name de thuissituatie van deze jongeren. Het behoeft geen betoog dat kinderen slechts
de juiste keuzes kunnen maken en meer nog waarmaken met de steun van hun omgeving, ouders, familie. Dat deze mensen in
de entourage van deze jongeren ook bewust moeten worden gemaakt van de opportuniteiten die onderwijs te bieden heeft is van
groot belang. Enkel de keuzes die gedragen worden door de brede gemeenschap hebben ook de meeste kansen tot slagen. Om dit
concreet aan te pakken stellen de respondenten voor om programma’s op te richten die zich toespitsen op de communicatie tussen
ouders en school.
Hierbij wordt er sterk de nadruk gelegd op het betrekken van de ouders in het studietraject van hun kinderen. Informatie en kennis
over de verschillende studierichtingen en de daarbij verbonden kansen op de arbeidsmarkt is hoogstnoodzakelijk om reeds vroeg de
juiste keuzes te kunnen maken in functie van betere toekomstperspectieven. Een vertrouwenspersoon op school, waar de ouders bij
terecht kunnen, is een mogelijke oplossing die in deze enquête naar voren komt. Hierin is een verbetering merkbaar bij de 3e generatie allochtone jongeren. De vrouwen pleiten ook voor een groter begrip ten aanzien van de thuissituatie van sommige allochtone
meisjes. Bijvoorbeeld het feit dat ze niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten.
De behoefte aan een groter begrip geeft aan dat er nood is aan sensibilisatie van de onderwijzers zelf. Dit is het volgende thema dat
aangehaald wordt door de respondenten. Er wordt aandacht gevraagd om de leerkrachten zelf te vormen en bewust te maken dat
die meisjes/vrouwen het echt niet gemakkelijk hebben, waardoor ze meer nood hebben aan intense begeleiding in geval er moeilijkheden zijn thuis. Er moet ruimte gecreëerd worden om individuele problemen op een persoonlijkere manier aan te pakken via de
scholen. Deze meisjes behoeven ook een sterkere motivatie en bewustwording van hun capaciteiten en de mogelijkheden die er zijn
om er werkelijk iets mee te bereiken. Voorgaande elementen zijn te zien in het kader van het bestaande onderwijssysteem waar ook
een en ander kan verbeteren naar de mening van verscheidene respondenten.
Dit brengt ons meteen tot het volgende onderwerp: het onderwijssysteem. De respondenten stellen hierbij dat het pijnpunt van het
gehele systeem ligt bij de leerkrachten en de centra voor leerlingenbegeleiding. Men ziet een groot probleem bij de werking van de
centra voor leerlingenbegeleiding. Het systematisch doorsturen van allochtone meisjes naar het BSO wordt sterk gehekeld. De respondenten stellen voor dat de centra de allochtone meisjes beter zouden aanmoedigen en hen stimuleren om naar het ASO te gaan.
De testen die de centra afnemen zijn niet afgestemd op de doelgroep, wat de allochtone jongeren sowieso in een achterstandspositie zet. Er gaan ook stemmen op om de leerkrachten bij te scholen door hen vormingen te geven. Men kan niet over een situatie
oordelen als men die niet kent. De leerkrachten zouden veel dichter kunnen staan bij de leerlingen als ze hun wereld kennen. Op die
manier zullen ze in staat zijn hen te begrijpen en concrete oplossingen te bieden. Naast vorming moeten de leerkrachten allochtone
jongeren stimuleren en meer positieve feedback geven. Voor allochtone meisjes is onderwijs soms de enige manier om zich sterk en
zelfstandig te maken. Dit is heel belangrijk voor hen. De ingesteldheid van de leerkrachten zou hierop moeten afgestemd zijn.
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De respondenten antwoorden over het onderwijssysteem met zeer concrete voorstellen zoals: meer studentenorganisaties voor
allochtone meisjes, de hoofddoekkwestie oplossen, geen concrete beslissingen nemen in de eerste graad van het secundair. Eén
respondent stelt zelfs dat het huidig onderwijssysteem niet in staat is om de talenten van de jongeren op te pikken en te versterken
om jongeren te emanciperen, om jongeren te engageren, om hen maatschappelijk kritisch te maken. Dit systeem slaagt er niet in
om te interculturaliseren of de jongeren perspectief te geven op werk. Deze zaken kunnen pas bereikt worden mits een grondige
hervorming van het gehele onderwijssysteem.
In de antwoorden van de stakeholders op deze vraag speelt de school een belangrijke rol. Het is de taak van de school om zich niet
alleen te richten op het kind, maar tevens de ouders maximaal te betrekken bij het leerproces van hun kinderen.
Naar leerlingen hebben ze niet enkel de taak van het bieden van onderwijs, maar tevens om hen te informeren, te stimuleren en hun
zelfvertrouwen te vergroten. Dit begint vooreerst bij het erkennen van hun capaciteiten en hun correct te begeleiden in de stappen
die ze zetten in hun schoolloopbaan. Belangrijk bij dit proces is tevens het erkennen van hun individualiteit. Dit betekent dat er een
erkenning moet zijn van de culturele, levensbeschouwelijke verschillen en de anderstaligheid binnen deze gezinnen. Deze verschillen zou men als een verrijking moeten beschouwen en opnemen in het schoolleven. Dit zal tevens leiden tot meer aandacht voor
vooroordelen, stereotypering, discriminatie en racisme. Vaak weten de leerkrachten weinig over de sociale en culturele achtergrond
van deze leerlingen. Het bijbrengen van deze relevante informatie kan hen helpen om correcte en aangepaste begeleiding en loopbaanoriëntering te bieden. Deze zou tevens meer toegankelijk moeten zijn en moet persoonsgericht worden toegepast. Ook kan
overgegaan worden tot alternatieve oplossingen zoals tutoring of het aanreiken van rolmodellen.
Naar de ouders toe hebben de scholen eveneens een niet te onderschatten rol te vervullen. Er moeten intensieve pogingen worden
ondernomen om de ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Net om hen te kunnen betrekken
bij de studiemogelijkheden en de keuzes die er moeten gemaakt worden. Om dit te bereiken moet de taalbarrière worden doorbroken. Er zou steeds een onafhankelijke tolk aanwezig moeten zijn bij elk contact met de ouders. De scholen kunnen ouders laten participeren door hun programma cultuursensitief te maken en zo gevarieerd mogelijk aan te bieden aan de ouders (vb. schoolfeesten,
avondactiviteiten). Scholen moeten gevoelig zijn voor de diversiteit onder de leerlingenpopulatie en dit opnemen in hun beleid. Het
is van wezenlijk belang voor de kinderen om de volledige steun te krijgen van hun ouders. Dit bereik je door de ouders te sensibiliseren en te informeren over hun rol bij het schoolleven en de verdere toekomstmogelijkheden van hun kinderen. De toekomstverwachtingen van de ouders moeten tevens bespreekbaar worden gemaakt en afgetoetst aan de capaciteiten en mogelijkheden van
de kinderen. De biculturele situatie waarin hun kinderen opgroeien is voor hen niet eenvoudig. Een aangepaste, cultuursensitieve
opvoedingsondersteuning zou hen kunnen helpen bij de specifieke moeilijkheden die ze als ouder ondervinden.

3.4 Het professionele leven
Het professionele statuut van de respondenten
De meeste respondenten zijn bediende. Er zijn een klein aantal zelfstandigen of zaakvoerders bij en ongeveer 10% is nog student.
Meer dan de helft van de respondenten heeft 3 tot 6 jaar professionele ervaring (61,9%), 18,1% heeft 7 tot 12 jaar ervaring en 20%
heeft meer dan 12 jaar ervaring. Een kwart van de respondenten werkte reeds bij meer dan 4 verschillende werkgevers en 16,5%
reeds bij drie.
Motivatie om te veranderen van werk
De sterkste motivatie om te veranderen van job vonden we bij de factor sociaal engagement: tot een kwart van de respondenten
verklaarde bij het veranderen van werk te zoeken naar een job met een groter sociaal engagement. Ook carrière maken is een factor
die vaak speelt, samen met het feit dat hun competenties in de vorige job weinig benut werden. Meer geld verdienen speelt iets
minder. Bijna 10% van de respondenten verklaart dat discriminatie omwille van hun afkomst een rol speelde; discriminatie omwille
van het vrouw-zijn weegt veel minder.
Een factor die volgens de stakeholders erg doorweegt om van job te veranderen, is het feit dat de competenties van vrouwen van
een andere afkomst vaak te weinig benut worden (grafiek 1). De stakeholders schatten dit als een belangrijkere factor in dan de
vrouwen zelf. Ook de discriminatie omwille van afkomst speelt volgens de stakeholders een belangrijkere rol dan volgens de vrouwen. Bij de andere factoren vermeldden de stakeholders vooral de combinatie arbeid en gezin als belangrijke motiverende factor bij
het veranderen van werk.
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Grafiek 1: Factoren die bij het veranderen van werk een rol spelen (stakeholders)
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Multiculturele competenties
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werkgevers hun multiculturele competenties valoriseren (grafiek 3).
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De rol van afkomst
Een andere belangrijke vraag was welke rol afkomst speelt op het professionele vlak bij vrouwen van een andere afkomst (grafiek 7).
Daaruit blijkt dat afkomst vooral een hinderpaal is bij het vinden van werk voor veel respondenten (38,7%), maar ook een voordeel
voor heel wat onder hen (20,8%). Verder speelt afkomst nog een negatieve rol bij het maken van promoties en het krijgen van erkenning voor de inzet en de prestaties. Afkomst blijkt vooral een voordeel te zijn bij het optimaal ontwikkelen van competenties op
je werk (25,5%)!
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Grafiek 7: de rol van afkomst
Net als de vrouwen zelf, hebben de stakeholders de indruk dat afkomst vooral een hinderpaal is bij het vinden van werk (grafiek 8).
Ook bij het maken van promoties is het eerder een hinderpaal. Dit verschilt dan weer van de perceptie van de vrouwen: volgens hen
speelde afkomstl eerder geen rol bij promoties. Nog een verschil zit in de perceptie over de rol die afkomst speelt op de combinatie
arbeid en gezin. kVolgens de stakeholders is dat eerder een hinderpaal, volgens de vrouwen zelf speelt het geen enkele rol.
j
De rol van het
vrouw-zijn
Het is niet verwonderlijk
dat het vrouw-zijn in vergelijking met afkomst eerder een hinderpaal is bij het combineren van arbeid en
i
gezin (28%). Maar volgens de respondenten kan het vrouw-zijn blijkbaar ook nog een hinderpaal zijn bij het maken van promotie
h
(15%); echter, 60,7% verklaard net dat het daarbij geen enkele rol speelt. Het vrouw-zijn heeft daarentegen het meest een positieve
invloed op het ontwikkelen
van constructieve relaties met collega’s (17%) (grafiek 9).
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Grafiek 8: De rol van6 het vrouw-zijn
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De antwoorden van de stakeholders op deze vraag gaan in dezelfde richting. Zij geven echter een groter gewicht aan de hinderpaal
van het vrouw-zijn bij4 het maken van promoties op het werk (71,9%) en bij het combineren van arbeid en gezin (74,2%). De stakeholders zijn m.a.w. ook hier over de hele lijn pessimistischer.
3

Prioriteiten voor
de arbeidsmarkt
2
Om het deel rond tewerkstelling af te sluiten, kregen de respondenten een open vraag: “Wat moet er volgens u gebeuren om de kan1
sen op tewerkstelling voor
vrouwen van een andere afkomst te verbeteren en/of om hen de geboden kansen op tewerkstelling optimaal te
benutten?”
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De antwoorden van de respondenten op deze vraag zijn sterk uiteenlopend, doch kunnen gegroepeerd worden in een aantal doniet akkoord
gedeeltelijk akkoord
volledig akkoord
geen mening
meinen. Er wordt fel gereageerd op het verbod van de hoofddoek op de werkvloer. Men is van mening dat de werkgevers de vooroordelen rond de hoofddoek beter achterwege zouden laten en die vrouwen een kans geven. Opleiding is ook een heel belangrijk thema
waar veel aan kan gedaan worden, stellen de respondenten. Taal en opleiding zijn de sleutels tot succes voor iedereen en niet enkel
voor allochtone vrouwen. Daarom moet men stoppen met het betuttelen van die vrouwen door hen almaar te ondersteunen. Men
moet hen werkelijk gaan opleiden opdat ze zelfstandig en sterker kunnen worden. Hierbij moet de overheid het goede voorbeeld
stellen naar de bedrijfswereld toe, in de zin dat ze een beleid moeten voeren dat hun personeel een weerspiegeling van de samenleving vormt. Bij de selecties moet directe discriminatie vermeden worden en misschien kunnen quota’s dit proces versnellen.
Werkgevers moeten er zich ook van bewust zijn dat vrouwen een gezin hebben en daartoe moet het nodige begrip gecreëerd
worden. Men moet flexibele werkuren kunnen aanbieden, loopbaanonderbreking faciliteren, moederschapsverlof aanvaardbaarder
maken, kortom alle taboes daaromtrent doorbreken. Kinderopvang is in het algemeen een grote behoefte van deze tijd en dit geldt
ook zeer sterk voor de allochtone vrouwen die traditiegewijs een taak hebben om voor de kinderen te zorgen. De kinderopvang moet
eveneens aandacht hebben voor de specificiteiten en noden van allochtone kinderen (bv. halal eten).
Uit de antwoorden van de stakeholders blijkt dat zij de arbeidsmarkt als een tool in het emancipatieproces beschouwen. Het is
van wezenlijk belang allochtone vrouwen (en hun omgeving) te sensibiliseren en hen in te lichten over de gevolgen van haar keuzes:
positie op de arbeidsmarkt, toekomstperspectief, economische (on)zekerheid, financiële (on)afhankelijkheid, zelfontplooiing, …
Zelfontwikkeling en opleiding leiden tot een sterkere positie bij het zoeken naar een gepaste functie. De allochtone vrouw moet
hiertoe eerst geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook moet ze duidelijke en correcte kennis
hebben van de verschillende vormingen en opleidingen die haar kunnen helpen en sterken tijdens dit proces. Deze moeten uiteraard
laagdrempelig en toegankelijk zijn voor het gros van deze vrouwen. Zij moeten hierbij echter begeleid worden door de bevoegde
instanties. Er kunnen persoonlijke trajectbegeleidingen opgestart worden. Dit kan haar keuzemogelijkheden vergroten en het biedt
haar tevens kansen om zich te ontplooien en haar competenties erkend te zien in diploma’s en getuigschriften.
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De werkvloer is een netwerk waarbij men de kans krijgt om te leren en ervaring op te doen. Tevens leert men de ander zijn competenties kennen en deze te waarderen. Het is een vorm van informatie-uitwisseling waarbij men gaandeweg doorgroeimogelijkheden
ontdekt. Diversiteit op de werkvloer zou hierbij een evidentie moeten zijn. Op deze manier werk je vooroordelen tegen en leert men
het onbekende ontdekken. In dit geval dus de allochtone collega. De individuele specificiteit van de allochtone vrouw op de werkvloer zou een simpele gegevenheid moeten zijn en niet langer een handicap die haar belemmert in haar functie. Ook zou er geen
sfeer mogen zijn waarbij zij haar etniciteit thuis moet laten. Er moet een diversiteittolerante sfeer zijn waarbij iedereen evenveel
kansen krijgt om zich te ontplooien en nieuwe kansen te krijgen ongeacht geslacht of etniciteit.
Werkgevers moeten gesensibiliseerd worden en er moet een mentaliteitswijziging komen. Men mag zich niet blind staren op de
etniciteit van de allochtone vrouw, maar men moet haar competenties en capaciteiten zien. Het is immers de taak van de werkgever
om juiste competenties op de juiste plaats in te zetten. Hiernaast moet er ook een vorm van ondersteuning en jobcoaching komen
opdat de vaardigheden worden aangescherpt. Dit zonder dat de etniciteit te weinig of te veel aandacht krijgt.

3.5 Zorg, sociale arbeid en zelfarbeid
De zorg voor kinderen
De gemiddeld jonge leeftijd van de respondenten vertaalt zich ook naar het kindertal: 55,6% van de respondenten heeft (nog) geen
kinderen. Een derde van de respondenten heeft 1 of 2 kinderen en een paar hebben er drie of meer. De meerderheid van diegenen
die kinderen hebben maakt gebruik van een georganiseerde vorm van kinderopvang (71%); 21% van hen doet dat niet en is dat ook
niet van plan.
Sociale activiteiten
Bij het inventariseren van de sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten van de respondenten valt op dat het sociale vrijwilligerswerk het hoogste scoort (23,1% participeert regelmatig, 38% af en toe). Ook het volgen van opleidingen zonder professioneel
doel scoort goed (13,2% participeert regelmatig, 30,2 af en toe), net als sportbeoefening in clubverband (13,2% participeert regelmatig, 31,1% regelmatig).
Een enquête mag nooit te lang zijn. Dat was in dit geval een zeer moeilijke opgave, aangezien een beleidsvisie op gelijke kansen
natuurlijk een transversaal gegeven is en in principe alle beleidsdomeinen betreft. Om een aantal onderwerpen toch kort te kunnen
aansnijden, zonder echter erg diep op deze elementen in te kunnen gaan, verzochten we de respondenten te reageren op een aantal
stellingen (grafiek 10). Uit deze oefening kunnen we een aantal interessante vaststellingen halen:

De stellingen
1 Vrouwen van een andere afkomst hebben een voldoende aanbod van aangepaste activiteiten om zichzelf te versterken en vernieuwen op sociaal, cultureel, intellectueel, fysisch en psychisch vlak
2 Vrouwen van een andere afkomst hebben voldoende toegang tot de activiteiten voor autochtone vrouwen
3 Georganiseerde vormen van kinderopvang (kribbes en onthaalouders) houden voldoende rekening met multiculturaliteit
4 Het aanbod aan sociaal-culturele activiteiten voor autochtone vrouwen is veel groter dan dat voor vrouwen van een
andere afkomst
5 De gezondheidszorg in België is voldoende toegankelijk en doeltreffend voor vrouwen van een andere afkomst
6 Vrouwen van een andere afkomst moeten over eigen verenigingen beschikken in hun buurt waar ze elkaar kunnen
ontmoeten
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Grafiek 9: Stellingen over zorg, sociale- en zelfarbeid
De respondenten zijn het er grotendeels niet mee eens dat vrouwen van een andere afkomst een voldoende aanbod van aangepaste activiteiten hebben om zichzelf te versterken en te vernieuwen op sociaal, cultureel, intellectueel, fysisch en psychisch vlak
(40,4% is niet akkoord); aan de andere kant vinden 33,9% dat gedeeltelijk wel en 15,6% zijn er volledig mee akkoord. Over een
aantal stellingen zijn de meningen duidelijk verdeeld. Wat het meeste opvalt is de eensgezindheid over het feit dat het aanbod aan
sociaal-culturele activiteiten voor autochtone vrouwen veel groter is dan dat voor vrouwen van een andere afkomst (67% gedeeltelijk tot volledig akkoord). Nog groter is de eensgezindheid over het feit dat vrouwen van een andere afkomst over eigen verenigingen
moeten beschikken in hun buurt waar ze elkaar kunnen ontmoeten (76,2% gedeeltelijk tot volledig akkoord).
In elk geval wordt uit deze antwoorden duidelijk dat het aanbod en de toegankelijkheid van socio-culturele activiteiten, zowel wat
het ‘gewone’ aanbod betreft als het aanbod dat zich specifiek richt op vrouwen van een ander afkomst, een werkpunt is dat verdient
verder uitgediept te worden.
Net als in de enquête voor de vrouwen zelf was het bij de stakeholders de bedoeling om via een aantal stellingen een eerste indruk
te krijgen van de percepties van de stakeholders wat betreft een aantal zaken die te maken hebben met zorg, sociale arbeid en
zelfarbeid.

De stellingen
a Vrouwen van een andere afkomst hebben voldoende tijd om zichzelf te versterken en vernieuwen op sociaal,
cultureel, intellectueel, fysisch en psychisch vlak
b Vrouwen van een andere afkomst hebben een voldoende aanbod van aangepaste activiteiten om zichzelf te
versterken en vernieuwen op sociaal, cultureel, intellectueel, fysisch en psychisch vlak
c Georganiseerde vormen van kinderopvang (kribbes en onthaalouders) houden voldoende rekening met
multiculturaliteit
d Het aanbod aan sociaal-culturele activiteiten voor mannen van een andere afkomst is veel groter dan dat voor
vrouwen van een andere afkomst
e Vrouwen van een andere afkomst moeten over eigen verenigingen beschikken in hun buurt waar ze elkaar kunnen
ontmoeten
f De gezondheidszorg in België is voldoende toegankelijk en doeltreffend voor vrouwen van een andere afkomst
g Het aanbod aan sociaal-culturele activiteiten voor autochtone vrouwen is toegankelijk voor vrouwen van een
andere afkomst
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De stellingen vervolg
h Vrouwen van een andere afkomst hebben meer last van angsten en depressies dan allochtone mannen en
autochtone vrouwen
i De meest kwetsbare groepen van vrouwen van een andere afkomst hebben vooral nood aan een interne
emancipatie, een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien
j Socio-professionele inschakelingsorganisaties moeten de ruimte krijgen om naast professionele opleidingen en
tewerkstelling, ook algemene en socio-culturele vormingsactiviteiten met deze vrouwen te organiseren
k Aparte vrouwenwerkingen zijn dikwijls een middel om vrouwen te bereiken die je anders niet bereikt
l Samenkomen en koffie drinken zijn voor vrouwen van een andere afkomst vaak een eerste stap in een
emancipatieproces
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We kunnen hieruit opnieuw besluiten dat er best nog wel wat werk is aan het aanbod en de toegankelijkheid van socio-culturele
activiteiten al dan niet specifiek voor vrouwen van een andere afkomst.
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3.6 Besluit: topprioriteiten voor het gelijkekansenbeleid
Tot slot kregen de respondenten en de stakeholders de volgende open vraag: “Onderzoek wijst uit dat vrouwen van een andere afkomst de meest kwetsbare groep vormen in onze samenleving. Wat zijn volgens jou de topprioriteiten voor een beleid dat daar iets aan wil
doen?”
De antwoorden van de respondenten op deze vraag leggen de vinger op de wonde. Men staat erop dat een beleid pas efficiënt
kan zijn als de groep waarvoor het beleid dient betrokken wordt in het opstellen ervan. De beleidsmakers in ons land zouden best
investeren in instrumenten die ervoor zorgen dat de allochtone bevolking zelf gehoord wordt alvorens zij beslissingen nemen om
hun levens te verbeteren. Daarnaast stellen de respondenten voor om absoluut meer te investeren in de opleiding en/of onderwijs
van allochtonen. Het leren van de Nederlandse taal is het begin van alles (voor nieuwkomers weliswaar). Men moet dat blijven onderhouden. Daarnaast zijn er inspanningen nodig naar het onderwijs toe om de allochtone meisjes sterker te maken om belangrijke
beslissingen bewust te kunnen maken. Hiervoor is een goede informatie en inlichtingen broodnodig! Ook op dat vlak kan men veel
beter doen dan de huidige situatie vandaag. Als het erop aan komt de vrouwen in te schakelen in het werkveld, dan moet men ook
de lasten voor deze vrouwen in rekening brengen (dat geldt voor elke vrouw). Kinderopvang is vandaag te schaars en daar moet
men zeker veel meer in investeren. De bedrijven of beter gezegd de werkgevers in het algemeen moeten gesensibiliseerd worden
dat allochtone vrouwen wel goede werkkrachten zijn mits ze een eerlijke kans krijgen. Vaak is men pas achteraf tevreden van een
allochtone vrouw als werknemer en dat zou niet mogen zijn.
Het beleid moet zich toespitsen op meer gelijke kansen creëren op zowel arbeidsvlak als onderwijsvlak. Eenieder moet eenzelfde
kans krijgen om gebruik te maken van het bestaande aanbod van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Waar men zeker werk van moet
maken is de toegankelijkheid van beiden. De weg naar moet opengebroken worden voor allochtone vrouwen. Investeren in informatiesessies, begeleiding in het onderwijs of de arbeidsmarkt, empowerment zouden deze vrouwen al een heel eind verder kunnen
helpen.
Het beleid moet ook aandacht hebben voor het dichter bij elkaar brengen van de verschillende gemeenschappen. Meer multiculturele activiteiten organiseren zou een drempelverlagend effect kunnen hebben om elkaar te leren kennen. Het samenleven moet
aangeleerd worden, anders blijft men naast elkaar leven met alle onaangename gevolgen van dien. In dit proces kunnen rolmodellen een spilfiguur zijn. Die mensen kunnen helpen in het tot stand brengen van een dergelijk beleid en deze ook verkondigen bij de
brede bevolking.
De stakeholders stellen dat men vooreerst de diversiteit binnen deze groep vrouwen dient te erkennen en dit moet vertalen naar
alle initiatieven voor de doelgroep.
Het maatschappelijk middenveld, namelijk de zelforganisaties en de vrouwenverenigingen, werd steeds ondersteund vanuit de
lokale overheden. Het emancipatorisch karakter van deze groepen, net omwille van het feit dat ze vanuit de groep zelf ontstaan,
kan niet ontkend worden. Het feit dat deze groep nog steeds een aanzienlijk zwakke positie kent in onze samenleving betekent dat
dergelijke initiatieven onvoldoende blijken om dit te wijzigen. Ze zouden actief en intensief moeten aangevuld worden vanuit de
verschillende instanties en lokale overheden. Dit met nieuwe initiatieven, gericht op de verschillende domeinen (onderwijs, werk en
sociaal leven). Het is echter essentieel om aan te sluiten bij de leefwereld en de behoeften van de vrouwen. Dit laatste moet tevens
het vertrekpunt zijn. Er moet gekeken worden naar de behoeften en de noden van de doelgroep om efficiënte en zinvolle initiatieven
te ontwikkelen. Langs de andere kant moet er ruimte zijn om de negatieve elementen te benoemen en de ongelijkheden niet zomaar
te culturaliseren.
Voor de scholen mogen programma’s ontwikkeld worden waarbij er aandacht is voor de specifieke situatie (bicultuur, anderstaligheid, …) om moeilijkheden te detecteren en preventief te werk te gaan. Het aanreiken van opvoedingsondersteuning en rolmodellen
zijn voorbeelden van initiatieven waarbij men nieuwe perspectieven creëert en op langere termijn een mentaliteitswijziging teweeg
brengt. Op werkgebied zouden de faciliteiten mogen uitgebreid worden en aangepast aan de noden van de doelgroep. Dit verlaagt
de drempel om buitenshuis te gaan werken. En maakt de combinatie gezin en werk net een stukje eenvoudiger.
De overheid zou zich tevens moeten richten op de gehele samenleving met een grote sensibiliseringscampagne, waarbij diversiteit
wordt toegelicht. Dit om vooroordelen weg te werken en het beeld van allochtonen te wijzigen door net de verschillen in achtergrond
positief te belichten.
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De DIVA denktank heeft op korte tijd met een beperkt aantal bijeenkomsten een indrukwekkend resultaat neergezet. Echter, het project liet niet toe een volledig beleidsplan op te stellen voor het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen. Wel slaagde het project erin een
overkoepelende beleidsvisie te formuleren en per beleidsdomein een aantal aanbevelingen te doen met daaraan gelinkt concrete
pistes om ze in de komende legislatuur te realiseren.
Een belangrijke vaststelling is dat de denktank als beleidsinstrument een groot potentieel heeft. De participatieve methodiek die als
rode draad fungeerde tijdens het project functioneert uitstekend en liet toe om het tot nu toe onontgonnen potentieel van Diverse
Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst om te zetten in concrete beleidsaanbevelingen.

4.1 Dromen, durven en doen!
Dromen
De denktank vertrok bij het begin van het denkproces over de toekomstvisie voor gelijke kansen vanuit een krachtige droom. Een
droom over een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich verantwoordelijk acht voor elkaars welzijn. Een
samenleving waar iedereen – ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing, gender etc. – gelijke kansen krijgt om de eigen
vrij gekozen levensweg te bewandelen in onderlinge solidariteit en met respect voor elkaars keuzes en met respect vanwege de
samenleving voor deze keuzes. In deze duurzame samenleving is het constructief denken vanuit diversiteit op alle vlakken en op alle
niveaus een evidentie en een erkende meerwaarde.
Durven
De eerste krachtige daad die de denktank stelde, was het in vraag stellen van het label ‘allochtone’ vrouwen. De beeldvorming die
momenteel zowel de publieke opinie als het beleid overheerst als het gaat over ‘allochtone’ vrouwen is bijzonder problematisch. De
denktank wou van in het begin een andere toon zetten en een trendbreuk inluiden. De titel die de denktank koos voor het project,
‘Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst’ of kortweg DIVA’s, wil komaf maken met het heersende negatieve beeld
van de hulpbehoevende, afhankelijke vrouwen die geen aansluiting vinden bij de Vlaamse samenleving. De DIVA’s willen echt gezien en gehoord worden voor wat ze waard zijn: sterke, passionele vrouwen met een krachtige droom en toekomstvisie voor deze
samenleving.
Doen
Vrouwen van een andere afkomst moeten gezien worden als actieve partner van het beleid (en minder als lijdend voorwerp). De
vijftien vrouwen van het DIVA project hebben aangetoond dat vrouwen van een andere afkomst beschikken over een belangrijke
reserve aan kracht en doorzettingsvermogen. Tot nu toe werd die onvoldoende ingezet. Los van moeilijke omstandigheden hebben
ze door hun veerkracht een bewonderenswaardig traject afgelegd. Hun passie en overtuiging om een positie te willen innemen die
hen toelaat het verschil te maken voor de hele groep, illustreert de potentiële meerwaarde van vrouwen van een andere afkomst,
voor het gelijkekansenbeleid en de samenleving in het algemeen.

4.2 De basisbeginselen van een constructief gelijkekansenbeleid
Wat zijn de basisbeginselen van een constructief gelijkekansenbeleid dat wil bijdragen tot de realisatie van de toekomstdroom? De
DIVA’s formuleerden het als volgt:

4.2.1 Interculturaliteit is een voordeel
De aanwezigheid van meerdere culturen in onze samenleving is een voordeel en een belangrijke bron van vernieuwing. Interculturaliteit is nu al een dagelijkse realiteit die we moeten inzetten als motor voor onze gezamenlijke toekomst. Interculturaliteit betekent
niet dat culturen verwateren of hun eigenheid verliezen. Culturen die met respect voor elkaars eigenheid in interactie gaan, creëren
een nieuw perspectief en zullen sterker staan in de moderne kosmopolitische wereldorde.

4.2.2 Valoriseer en ontwikkel talenten
Vrouwen van een andere afkomst hebben talenten en wij willen ook in de eerste plaats benaderd worden vanuit deze talenten! Wij
leven in verschillende maar gelijkwaardige culturen en leren bruggen bouwen. Onze diversiteit als individu en als groep zijn een toegevoegde waarde voor deze samenleving, een bron van inspiratie en kracht voor het individu, de groep en de gehele samenleving.
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4.2.3. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Iedereen heeft het recht op het maken van eigen keuzes en het recht op erkenning door de samenleving en de eigen omgeving
van deze keuzes. Om een echte keuzevrijheid te hebben, moeten we ook alle keuzemogelijkheden kennen en weten dat onze keuzes door de samenleving aanvaard zullen worden. Als we in alle vrijheid onze eigen keuzes kunnen maken, kunnen we er de volle
verantwoordelijkheid voor nemen en dan kunnen we ook de verantwoordelijkheid die we als individu hebben naar de samenleving
constructief invullen.

4.2.4 Gelijkheid en eigenheid
Het beleid moet oog hebben voor de sociale ongelijkheden tussen groepen en streven naar een zo groot mogelijke gelijkheid tussen
al die groepen. Maar het beleid moet ook oog hebben voor de individuele verschillen binnen die groepen en vertrekken vanuit de
eigenheid van elk individu. Alleen zo kan het beleid een zo groot mogelijke ruimte scheppen voor elk individu om de eigenheid als
positief te beleven en bewust in de samenleving te staan.

4.2.5 Deelnemen en meebepalen
Participatie is een tweerichtingsverkeer: een gelijkekansenbeleid dat de participatie van alle lagen en groepen van de bevolking optimaal wil realiseren, schept ruimte voor al die mensen om betrokken te zijn en in de publieke arena te staan én zorgt ervoor dat al
die groepen het beleid ook kunnen meebepalen.

4.2.6 Duurzaamheid en solidariteit
Een duurzame samenleving valoriseert onze multiculturaliteit. Ze schept kansen voor iedereen en de condities waarin die kansen
ook gegrepen kunnen worden. Maar niet iedereen zal in staat zijn deze kansen te grijpen, voor hen moet er een vangnet worden
voorzien en daarnaast moet ook de onderlinge solidariteit gevaloriseerd en ondersteund worden.

4.2.7 Gezondheid en welbevinden
Een duurzame samenleving heeft naast het creëren van welvaart, ook oog voor het welzijn van iedereen die deel uitmaakt van de
samenleving. Dit welzijn vertaalt zich in een goede geestelijke en fysieke gezondheid. De gezondheidzorg en het hoger onderwijs
moeten oog hebben voor diversiteit en een zo hoog mogelijke toegankelijkheid nastreven voor alle lagen van de bevolking met
respect voor hun culturele en sociale diversiteit. Maar een duurzame samenleving moet ook het vertrouwen van het individu in de
samenleving en de verbondenheid van het individu met deze samenleving op alle niveaus nastreven en mogelijk maken; pas dan zal
elk individu in deze samenleving niet alleen gezond, maar ook ‘thuis’ zijn.

4.2.8 Erken de kracht van levensbeschouwing
Als vrouwen van een andere afkomst putten we motivatie en levensmoed uit onze respectieve levensbeschouwingen. Onze levensbeschouwingen zijn geen hinderpaal voor onze deelname aan deze samenleving. Integendeel, ze zijn voor ons een belangrijke bron
van inspiratie en zingeving.

4.3 Beleidsaanbevelingen en concrete werkpistes voor de toekomst
De DIVA denktank kwam tot de conclusie dat Vlaanderen op beleidsniveau wat betreft personen van een andere afkomst dringend
toe is aan een paradigmashift. De diversiteit die zij toevoegen aan onze samenleving heeft een belangrijke sociale en economische
meerwaarde: diversiteit mag niet langer als een last gezien worden. Diversiteit kan Vlaanderen een concurrentiëel voordeel opleveren als ze leert er constructief mee om te gaan.
Om deze paradigmashift een breed draagvlak te geven in Vlaanderen zal niets meer of minder nodig zijn dan het herdenken van de
concepten integratie en inburgering. Het zijn niet alleen immigranten die in onze samenleving een inburgeringcursus nodig hebben.
Burgerschapsvorming is nodig voor iedereen! De geschiedenis van de migratie, de meerwaarde hiervan voor onze samenleving en de
cruciale rol die deze diversiteit zal spelen in de toekomst, moet door iedereen gekend en erkend worden.
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Bi-cultureel leiderschap speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Bi-culturele leiders zijn de leiders en de bruggenbouwers van de
toekomst. De opkomst van een figuur als Barack Obama is daar een schitterend voorbeeld van. Dat potentieel aan bi-cultureel leiderschap is ook aanwezig in de DIVA denktank.
Met dit in gedachten doet de denktank volgende aanbevelingen per beleidsdomein. Verder geven de DIVA’s ter voorbeeld ook een
aantal mogelijke concrete actiepistes mee per beleidsdomein. Deze pistes zijn enkel een indicatie van de richting waarin wordt gedacht. Om een sluitend actieplan per beleidsdomein te maken met de denktank is er meer tijd nodig.
Algemeen

Een belangrijke taak voor de komende legislatuur is het opstellen van een Masterplan voor Vlaanderen 2020, de gekleurde
samenleving van morgen. Dit masterplan moet de basis vormen van een grondige mentaliteitswijziging bij alle Vlamingen. Dit plan wordt idealiter gelinkt aan het initiatief Vlaanderen In Actie 2020.

De denktank stelt een aantal voorbeeldpistes voor die in het plan kunnen worden opgenomen:
• Meer en structureel verankerde DIVA projecten waardoor het beleid op participatieve manier vorm kan krijgen en er een
belangrijke reserve aan rolmodellen van personen van een andere afkomst zal ontstaan;
• Wit is ook een kleur en burgerschapsvorming is nodig voor iedereen! Via sensibiliseringscampagnes kan men benadrukken
dat we allemaal meervoudige rollen spelen en dus eigenlijk niet fundamenteel van elkaar verschillen. Er kan een gratis brochure worden verspreid waar alle verschillende etniën van België worden in gepresenteerd, inclusief de Belgische.
• Versterk positieve beeldvorming door meer Farouks, Velis en Sandrines op TV te brengen en bezorg journalisten een charter
met concrete tips rond de correcte behandeling van deze thematiek. De openbare omroep kan een reeks portretten maken
van personen van een andere afkomst die hun migratie- en integratiegeschiedenis vertellen;
• ‘1 allochtoon voor 3 senioren!’ Organiseer een sensibiliseringscampagne die de nadruk legt op intergenerationele en interculturele solidariteit;
• Organiseer ‘Big brother/big sister’ projecten: breng kinderen uit kansengroepen over een langere periode regelmatig in
contact met een peter/meter figuur, een rolmodel uit de eigen of een andere gemeenschap;
• Maak eens en voor altijd duidelijk dat uitingen van levensbeschouwing nooit een uitsluitingscriterium kunnen zijn, op geen
enkel maatschappelijk vlak. De denktank stelt voor om het zogenaamde ‘neutraliteitsbeginsel’ van de openbare diensten te
herbekijken en in een echt actief pluralistisch perspectief te plaatsen.
Onderwijs
Het onderwijs in Vlaanderen slaagt er ondanks haar internationaal hoog aangeschreven kwaliteitsniveau niet in om het potentieel
van kinderen van een andere afkomst te ontwikkelen. Daarom stelt de denktank dat we een Totaal Ander Onderwijs nodig hebben
dat alle studieniveaus toegankelijker en efficiënter maakt voor personen van een andere afkomst. Dit vertaalt zich naar een talentbenadering, waar we vertrekken van het competentiemodel dat zich in de eerste plaats richt naar de kracht van de leerlingen. Het
uitgangspunt moet m.a.w. de potentiële excellentie van de leerling zijn, in plaats van te vertrekken van het idee dat deze leerling
‘at risk’ is. Bi- of multi-culturaliteit moet gezien worden als een meerwaarde. Zo zullen de vooroordelen die nu ervoor zorgen dat
meisjes en jongens van een andere afkomst bijna systematisch onder hun capaciteiten worden georiënteerd, veel minder een rol
kunnen spelen. Aandacht voor taal is hierbij van cruciaal belang en dit op een dubbele manier: er moet inderdaad geïnvesteerd
worden in het aanleren van het Nederlands. Maar meertaligheid op zich moet ook als een verrijking en een potentieel voordeel voor
de leerling en voor het onderwijs worden gezien in een multiculturele samenleving en wereld. Het valoriseren van meertaligheid - in
de vorm van het fysiek en mentaal een plaats geven in het onderwijs - kan perfect gecombineerd worden met maximaal inzetten op
het aanleren van het Nederlands. Ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet meer aandacht krijgen.
Daartoe formuleerde de denktank volgende concrete voorbeeldpistes:
• Zorg voor meer aandacht voor de bi-culturele identiteitsvorming van jongeren van een andere afkomst, valoriseer en gebruik
hun bi-culturele identiteit waar mogelijk en integreer hun geschiedenis in het curriculum;
• Onderneem de nodige actie opdat de samenstelling van het leerkrachtenkops beter de samenstelling van de bevolking
weerspiegelt en integreer de nodige modules in hun opleiding over de migratie geschiedenis, de verschillende culturen en
tradities waarmee ze in aanraking zullen komen en ontwikkel bij hen de nodige competenties rond interculturele communicatie;
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• Integreer migratiegeschiedenis en de meerwaarde van bi- en multiculturaliteit in het curriculum van de leerlingen van het
lager en middelbaar onderwijs;
• Installeer een studiewinkel in elke stad, waar loopbaanbegeleiding ter beschikking wordt gesteld voor iedereen maar met
speciale aandacht voor personen van een andere afkomst; waar iedereen met vragen over onderwijs terecht kan, waar studiemogelijkheden kunnen verkend worden en informatie over beurzen beschikbaar is;
• Organiseer jobdays op school met relevante rolmodellen voor jongeren vanaf het lager onderwijs. Rolmodellen kunnen
tijdens het jaar regelmatig komen spreken om kinderen te inspireren.
Tewerkstelling en opleiding
Arbeidsmarktactoren – zowel werkgevers als werknemers, maar ook toeleiders, uitzendbureaus en opleiders – en dus ook beleidsactoren, moeten veel meer vertrekken vanuit de potentiële competenties en specifieke ervaringen en parcours van vrouwen en
mannen van een andere afkomst. Voor de nieuwkomers betekent dit zeker meer aandacht voor het erkennen van elders verworven
competenties en ervaring. De negatieve beeldvorming over vrouwen en mannen van een andere afkomst nu zorgt voor een zeer
gereduceerd aanbod aan opleidingen en tewerkstellingen voor deze mensen. Dit moet doorbroken worden met een brede sensibilisatie en de nodige informering en opleiding van deze arbeidsmarktactoren, vooral van diegenen die rechtstreeks met de doelgroep
in contact komen. Even belangrijk is het dat de samenstelling van deze eerstelijns arbeidsactoren diverser wordt en veel meer de
diversiteit van hun publiek gaat weerspiegelen. De overheid als werkgever moet op dit vlak als een rolmodel fungeren, op alle beleidsdomeinen, en actief uit de doelgroep rekruteren. Rekruteringen en sollicitatieprocedures moeten veel meer cultuur-gevoelig
worden door enerzijds meertaligheid en multi-culturaliteit als criteria om de diversiteit van potentiële kandidaten te valoriseren en
anderzijds onbewuste uitsluitingmechanismes op basis van vooroordelen te identificeren en te remediëren.
Daartoe formuleerde de denktank volgende concrete voorbeeldpistes:
• Zorg ervoor dat elders verworven competenties en ervaringen van sollicitanten op CV worden vermeld en door selectieprocedures en jury’s in rekening worden gebracht: vb. ‘alleenstaande moeder van 3 kinderen’, ‘oudste zus van 8’, ‘huishoudelijke en moederschapservaring’…
• Versoepel het systeem voor de erkenning van buitenlandse diploma’s en/of voorzie uitzonderingen voor de kansengroep
van vrouwen van een andere afkomst, zeker voor functies bij de overheid;
• Installeer quota voor vrouwelijke en mannelijke ambtenaren van een andere afkomst in plaats van vrijblijvende streefcijfers,
en dit voor alle niveaus en types functies;
• Organiseer samen met de VDAB jobbeurzen op kleine schaal, bijvoorbeeld bij verenigingen en organisaties van personen
van een andere afkomst;
• Zorg ervoor dat personen tewerkgesteld in artikel 60 op hun niveau en naargelang hun competenties worden tewerkgesteld,
zodat ze zich gevaloriseerd weten en zodat de werkervaring ook relevant is voor de rest van hun loopbaan;
• Zorg voor goed opgeleide eerstelijns toeleiders, opleiders en begeleiders van werkzoekenden die de meerwaarde van diversiteit hebben geïntegreerd in hun dagelijkse handelen en die de competenties van de werkzoekende maximaal weten te
valoriseren op de arbeidsmarkt.
Vlaanderen heeft verder slimme bedrijven nodig die een weerspiegeling zijn van de samenleving. Werkgevers moeten meer oog
krijgen voor de ‘business case’ van diversiteit en de belangrijke rol die diversiteit speelt in een duurzame economie.
Daartoe formuleerde de denktank volgende concrete voorbeeldpistes:
• Sensibiliseer werkgevers maar ook werknemers, zodat zij diversiteit als een kans en opportuniteit gaan beschouwen in
plaats van een probleem. Diversiteit brengt geld op!
• Sensibiliseer werkgevers en werknemers rond het potentieel van bi-culturele leiders voor hun bedrijf in de geglobaliseerde
economie;
• Versterk initiatieven zoals de bezoeken van diversiteitsvertegenwoordigers die bedrijven actief gaan opzoeken en mobiliseren voor het versterken van hun diversiteitsaanpak;
• Organiseer een diversiteitslabel dat minder vrijblijvend is dan de huidige diversiteitsplannen;
• Zorg ervoor dat uiterlijke tekenen van levensbeschouwing zoals de hoofddoek, geen aanleiding kunnen geven tot discriminatie op de arbeidsmarkt.
Zorg en gezondheid
De zorg en gezondheidssector moet over het algemeen meer aandacht schenken aan alle aspecten van de gezondheidszorg van
vrouwen van een andere afkomst, inclusief hun psychologische evenwicht en hun geestelijk welzijn. Empowerment van vrouwen
van een ander afkomst moet meer aandacht krijgen: enerzijds moeten vrouwen die zelf keuzes maken beter opgevangen en onder-
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steund worden om hun keuzes leefbaar te maken (vb. echtscheidingen). Anderzijds moet er meer ruimte geschapen worden voor de
andere vrouwen, die niet op eigen kracht bepaalde keuzes kunnen maken, om zich te empoweren. Taal- en cultuurbarrières moeten
geïdentificeerd worden en geremedieerd, zodat essentiële informatie werkelijk beschikbaar en toegankelijk wordt. Alle preventie-,
sensibiliserings- en informatiecampagnes en alle zorgvoorzieningen moeten getoetst worden op hun cultuurgevoeligheid. Nieuwkomers hebben zeer specifieke noden die te maken hebben met cultuurshock en acculturatie, die een grote impact op hen hebben
en waar veel meer aandacht voor moet komen. Zolang het personeel in zorgvoorzieningen niet even divers is als de klanten, moeten
er veel meer mogelijkheden tot vertalen en tolken komen. Maar kwalitatief cross-cultural werken is meer dan technisch vertalen.
Alle gezondheidsactoren moeten gevormd worden rond algemene communicatie vaardigheden, met een specifiek luik rond interculturele communicatie.
Daartoe formuleerde de denktank volgende concrete voorbeeldpistes:
• Installeer ‘Slimme zorghuizen’, instellingen die op maat zorg verstrekken aan vrouwen van een andere afkomst en die in hun
dienstverlening rekening houden met de culturele en levensbeschouwelijke aspecten van hun patiënten;
• Bied in deze slimme zorginstellingen een dienst geestelijke gezondheid aan in de verschillende talen en doe dit samen met
migratie experten;
• Breid het aanbod aan opvoedingsondersteuning uit en maak het specifiek voor gezinnen die in twee of meer culturen functioneren. Het is daarbij belangrijk om er vanuit te gaan dat het niet zozeer gaat om deze ouders te leren opvoeden, maar wel
om hen met ervaringsdeskundigen te ondersteunen bij het opvoeden in de context van meerdere culturen;
• Organiseer in alle grote medische voorzieningen een aanbod aan tolken;
• Integreer de kennis over specifieke noden van bi-culturele personen en gezinnen in het curriculum van sociale scholen en
alle medische en paramedische opleidingen, zeker in die van de geestelijke gezondheidszorg en integreer modules over
interculturele en communicatieve vaardigheden in het lespakket.
• Zorg ervoor dat kinderopvang flexibeler wordt en integreer de bestaande goede praktijken rond cultuurgevoelig werken in de
kinderopvang uit naar het hele aanbod.
Sociaal leven
Het beleid moet werk maken van een toegankelijker en breder aanbod van socio-culturele en socio-professionele activiteiten, dat
aangepast is aan de specifieke noden en behoeften van vrouwen van een andere afkomst, enerzijds door bestaande basiswerkingen
beter te ondersteunen en anderzijds door het aanpassen van het reguliere aanbod. Vrouwen van een andere afkomst engageren
zich op andere manieren en via andere kanalen. Kleinschalige, informele socio-culturele aanbieders, basiswerkingen en zelforganisaties moeten meer aandacht krijgen en meer en meer structurele ondersteuning krijgen. Op deze wijze krijgen deze multi- en
cross-cultural initiatieven een kans om te professionaliseren. Bestaande subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele initiatieven
moeten toegankelijker worden en beter bekend gemaakt. In dit kader is het belangrijk dat er door het beleid meer wordt aangestuurd
op uitwisseling en onderlinge bevruchting van de ondersteunde initiatieven zodat het stepping stones worden om linken te leggen
naar andere bevolkingsgroepen.
Een aantal concrete voorbeeldpistes van de denktank in dit verband zijn:
• Organiseer en ondersteun netwerken van vrouwen van een andere afkomst;
• Ondersteun de bestaande initiatieven die jeugdbewegingen toegankelijker willen maken voor een divers publiek en breid
deze aanpak uit naar het hele aanbod;
• Integreer ervaringsdeskundigen in het onthaalbeleid voor nieuwkomers;
• Ondersteun en organiseer informele samenkomsten met vrouwen van een andere afkomst over actuele maatschappelijke
thema’s en alle aspecten gelinkt aan opvoeding, zodat de leefwereld van de kinderen dichter bij de leefwereld van de ouders
komt.
Met deze eerste aanzet tot aanbevelingen hopen de DIVA’s dat er in de loop van 2009 de dialoog rond gelijke kansen met de betrokken beleidsmakers kan verdergezet worden.
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Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan
een betere samenleving
www.kbs-frb.be
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting in dienst van de samenleving. We
willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De
Stichting steunt jaarlijks zo’n 2.000 organisaties en individuen die zich engageren voor een betere samenleving.
Onze actiedomeinen de komende jaren zijn: armoede & sociale rechtvaardigheid, gezondheid, democratie in België,
democratie in de Balkan, erfgoed, filantropie, migratie, ontwikkeling, leiderschap, lokaal engagement, partnerschap
of uitzonderlijke ondersteuning. De Stichting werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
We werken met een jaarbudget van 48 miljoen euro. Naast ons eigen kapitaal en de belangrijke dotatie van de Nationale Loterij, zijn er de Fondsen van individuen, verenigingen en bedrijven. De Koning Boudewijnstichting ontvangt
ook giften en legaten.
De Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting tekent de krachtlijnen uit en zorgt voor een transparant
beleid. Voor de realisatie doet ze een beroep op een 50-tal medewerkers. De Stichting werkt vanuit Brussel en is
actief op Belgisch, Europees en internationaal niveau. In België heeft de Stichting zowel lokale, regionale als federale
projecten lopen.
Om onze doelstelling te realiseren, combineren we verschillende werkmethodes. We steunen projecten van derden
of lanceren eigen acties, bieden een forum voor debat en reflectie, en stimuleren filantropie. De resultaten van onze
projecten en acties worden verspreid via diverse mediakanalen. De Koning Boudewijnstichting werkt samen met
overheden, verenigingen, ngo’s, onderzoekscentra, bedrijven en andere stichtingen. We hebben een strategisch
samenwerkingsverband met het European Policy Centre, een denktank in Brussel.

Meer info over onze projecten, evenementen en publicaties vindt u op www.kbs-frb.be. Een e-news houdt u op de
hoogte. Met vragen kunt u terecht op info@kbs-frb.be of 070-233 728
Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, B-1000 Brussel
02-511 18 40, fax 02-511 52 21
Giften op onze rekening 000-0000004-04 (IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1) zijn fiscaal aftrekbaar
vanaf 30 euro.

Diverse Inspirerende Vrouwen van een Andere Afkomst
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