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Verslag van Brussel Samen Leven vzw in het kader van het project 
gefinancierd door het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, 2011 

 

“Waardering van knowhow, competenties en talenten van 

migrantenvrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel” 
  

INLEIDING 

      De gehechtheid van Brussel Samen Leven aan universele waarden 

      Twee trajecten uit de Maghreb en Italië, die elkaar in België kruisen 

1. CONTEXT EN METHODOLOGIE 

  

1.1 De context 

- De evolutie van het integratiebeleid door het Vlaams Gewest sinds 1960 

- Het Franstalig beleid: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië 

- Zomer 2012: De beginselen vastgesteld voor de uitvoering van het onthaaltraject door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest 

  

1.2  De methodologie gebruikt voor de uitvoering van het actie-onderzoek: 

  

2. DE PARADOX VAN DE 101 PORTRETTEN VAN GETALENTEERDE MIGRANTENVROUWEN DIE 

IN MEERDERHEID GECONFRONTEERD WORDEN MET BESTAANSONZEKERHEID 

2.1 De rijkdom en diversiteit van vrouwen 

2.2 De school, beroeps-en vormingsloopbanen 

2.3 De bronnen van inkomst 

2.4 De gevolgen van een laag inkomen voor vrouwen 

2.5 Ervaringen van discriminatie verteld door vrouwen 

2.6 Een kritische noodzaak: de dynamiek van informatie versterken 

2.7 De reproductie van discriminatie tegen allochtone meisjes  

  

3. STRUCTURELE BELEMMERINGEN 

3.1 De cruciale punten van verbeteringen aanbevolen door vrouwen 

3.2 Toegang tot de talenkennis van het gastland: een ontoereikend aanbod. Onze voorstellen 

3.3 Welke erkenning is er voor buitenlandse diploma’s en studies? 

3.4 Onze voorstellen 

3.5 De voorstellen van CIRE, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers 

  

4. DE ERKENNING VAN KNOWHOW, COMPETENTIES EN TALENTEN VAN 

MIGRANTENVROUWEN: WAARDEVOLLE POTENTIËLEN, FACTOREN VAN ECONOMISCHE, 

PROFESSIONELE EN SOCIALE INSCHAKELING  

  

4.1 Talrijke, diverse en waardevolle wetenswaardigheden  

4.2 Noodzaak voor het ontwerpen en implementeren van een middel tot herwaardering 

4.3 Ons voorstel op een essentieel aspect: de opleiding en training van de operatoren in 

begeleiding en beroepsinchakeling 

4.5 Onze andere voorstellen 

     

Conclusie en vooruitzichten 
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INLEIDING 

  

De gehechtheid van Brussel Samen Leven aan universele waarden 

  

De vzw Brussel Samen Leven is toegewijd aan respect voor de menselijke waardigheid. Ze 

bevordert gelijke rechten, gelijke kansen, bestrijding van discriminatie, en werkt aan de 

versterking van de sociale en culturele banden, de ontwikkeling van een goede samenleving, 

voor de professionele en sociale integratie van mensen in precaire situaties, inclusief 

migrantenvrouwen. 

In de statuten van de vzw staan vermeld als prioriteiten de waardering van de knowhow van 

migrantenvrouwen met het oog op het verhogen  van hun zichtbaarheid, de toelichting van 

bepaalde oorzaken van deze onderwaardering en middelen te zoeken die de vrouwen toelaten 

om werk te vinden. 

  

Het project van actie-onderzoek, voorgesteld aan het FIM, over de waardering van de 

knowhow, competenties en talenten van migrantenvrouwen en allochtone vrouwen in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel steunt op de concrete gevallen van een honderdtal vrouwen, 

en beschouwt deze waardering als fundamenteel. De waardering van de knowhow van 

migrantenvrouwen kan een toegangskaart zijn naar een professionele inschakeling en naar 

burgerschap, en bijdragen aan de wederzijdse verrijking in de maatschappij van het gastland 

door culturele diversiteit. 

Erop wijzend dat migrantenvrouwen vaak worden beschouwd als laaggeschoold terwijl ze rijk 

zijn aan vele competenties te vaak genegeerd door verschillende instanties. 

 

Een van de doelstellingen van de studie was het verkennen van de verschillende gebieden die 

betrekking hebben met een algemene onderwaardering van migrantenvrouwen, die al te vaak 

worden beschouwd als ondergekwalificeerd, infra-gekwalificeerd, en soms overgekwalificeerd 

en uiteindelijk gediskwalificeerd! 

 

Dit actie-onderzoek heeft ook tot doel het aanwijzen van knowhow, talenten en competenties 

van migrantenvrouwen en hun waardering, met het oog op hun inschakeling in de 

arbeidsmarkt en een uitweg uit hun culturele, sociale en professionele uitsluiting. 

 

Twee trajecten uit de Maghreb en Italië, die elkaar in België kruisen 

 

Laat mezelf even voorstellen: mijn naam is Latifa Gadouche, achtste in een gezin van negen 

kinderen, van Algerijnse afkomst, geboren in Marokko. Mijn vader, vertaler-tolk, was een 

democraat en mijn moeder, patriot, was nauw betrokken in de Algerijnse vrouwenbeweging 

tijdens de Algerijnse bevrijdingsoorlog, en tevens Decaan van de Algerijnse Rode Halve Maan. 

Ik wil u ook hier vertellen over een belangrijk stukje van het leven van mijn grootmoeder, in 

verband met de waardering van de knowhow van vrouwen, onderwerp van dit verslag. 

Een greep uit het leven, te plaatsen in de ruwe context van de Franse koloniale Algerije. Een 

context van plundering van vermogen, grond, huizen, fabrieken en van culturele desintegratie 

van immateriële goederen en ambachten. Van mannen onder dwang gerekruteerd als 

kanonnenvoer tijdens de twee wereldoorlogen, een tank van kneedbaar arbeidskracht uitgebuit 

in periodes van economisch herstel in de Franse koloniale metropool. 

De vrouwen in mijn familie (mijn grootmoeder aan vaderskant en haar zusters) werden 

beroofd van hun familiale bezittingen. Ze waren zeer vroeg weduwen, en hebben hard gewerkt 

door zoetigheden te bakken die dan door anderen verkocht werden. Net als vele andere 

Algerijnse vrouwen deden ze dit om te zorgen dat wezen neven en nichten, die hun jonge 

vaders en broers verloren aan de oorlogen in verre Europese landen, overleefden. 

Op deze manier kon mijn grootmoeder (aan vaderskant) instaan voor de behoeften van haar 

twee zoons, die ze aangemoedigd heeft om hogere studies te volgen, alsook van haar nichtjes 

en neefjes  die allen vroeg wees waren. 1 van die nichtjes was mijn moeder. 

Een knowhow die veel gezinnen heeft gered. 

Moeder van twee kinderen, hertrouwd, advocaat en bemiddelaar in burgerlijke en 

handelszaken, ik verzeker de algemene coördinatie van het project, ontwerp van dit verslag 

gewijd aan de waardering van de knowhow van migrantenvrouwen uit verschillende 

achtergronden. 
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Het onderwerp van dit actie-onderzoek is me sinds meer dan dertig jaar nauw aan het hart. 

Het is gerijpt gedurende een lange periode, in een aaneenschakeling van professionele 

contacten en associatieve engagement, zij aan zij met migrantenvrouwen in Europa op 

conferenties (waarvan één mede georganiseerd in het Europees Parlement), tijdens 

conferenties en andere evenementen, en ook, in het bijzonder, in mijn beroeps-en 

verenigingsleven in Frankrijk en België. 

Men zou kunnen zeggen dat het idee voor het project in Marseille begon, waar ik als juridische 

consulente in een oriëntatie-en informatiecentrum voor vrouwen werkte. Daar werd ik 

geconfronteerd met de zeer moeilijke toestand van veel migrantenvrouwen. 

Ik herinner een actie, geleid in de jaren '80 in Belsunce, een volkswijk van Marseille, door een 

opvoedster-animatrice voor sommige van die vrouwen, getiteld "Tegen het juridische vacuüm 

van niet-geregulariseerde noch uitwezen vrouwen". Dit was de paradox van de toestand van 

vrouwen die geen geïndividualiseerde rechten hadden en, wanneer hun echtgenoot overleed of 

als ze scheidden, zich in een onregelmatige situatie bevonden omdat ze door hun man niet 

aangegeven waren, maar onverwijderbaar waren omdat moeders van kinderen geboren in 

Frankrijk. 

Ik herinner me veel vrouwen, werklozen of onder hun niveau tewerkgesteld. Ik herinner 

vrouwen in de getto’s van de noordelijke wijken van Marseille. Moedige, dappere vrouwen, die 

ondanks alles stand hielden. 

Dit onderzoek vindt ook zijn wortels in België, in het Europees Parlement waar ik als 

consulente in een parlementaire groep werkte voor de duur van een legislatuur. Het betrof 

kwesties van gender met betrekking tot immigratie, voornamelijk de vordering van het 

stemrecht voor immigranten, één van de belangrijkste democratische eisen vervat in het 

verslag van Djida Tazdait, Franse afgevaardigde van Algerijnse afkomst in het Europees 

Parlement. Een ander anker voor dit project bevindt zich in een prioritaire actiezone, de Sint-

Antoniuswijk in Vorst, armste wijk in Brussel, waar ik coördinator was van de Vrouwenhuis en 

geconfronteerd werd met de precaire situatie van de meeste vrouwen.                     

Velen van de vrouwen die ik in Vorst heb ontmoet nemen nog steeds regelmatig contact op 

met mij. Ze vroegen me vaak tijdens verschillende activiteiten, zoals tijdens de institutionele 

ombudsdienst die ik had ontwikkeld, ook open voor mannen en gezinnen: "Je kent ons, je kent 

hen, zeg het hen!" 

  

Dus ik zeg het. Ik verzamelde hun woorden, hun situaties, waar ze op hoopten, hun projecten. 

Nu zeg ik dat ik hoop dat op een dag, in de naaste toekomst, die vrouwen het zelf kunnen 

vertellen, gehoord en geluisterd zullen worden. 

  

Helaas heb ik dertig jaar lang altijd dezelfde discriminatie, uitsluiting en onzekerheid 

vastgesteld. Veel van die migrantenvrouwen worden aan hun lot overgelaten. Dezelfde 

vaststelling, helaas, voor veel allochtone kinderen.           

  

Aan hun lot overgelaten voor het leren van de talen van het gastland.     Het gebrek aan 

passende structuren en leermethodes is al lang een terugkerend probleem. 

Hoe kan iemand een land begrijpen en zich oriënteren zonder de taal te verstaan? 

Hoe kan ze een volwaardige burger zijn zonder de taal te kennen?        

  

Aan hun lot overgelaten ook voor de kennis van informatie over het gastland, de waarden, 

instellingen, rechten en plichten, de culturele, politieke, economische geschiedenis. 

  

Aan hun lot overgelaten door hun uitsluiting van het economische leven en de professionele 

inschakeling. 

                                                                                                                                          

Aan hun lot overgelaten door de onderwaardering, op verschillende niveaus, van hun 

knowhow, zonder rekening te houden met hun competenties en talenten. 

  

Discriminaties worden regelmatig aan de kaak gesteld door vele wetenschappelijke studies van 

advocaten en verdedigers van de mensenrechten. 

                                                                                                                                        

Ja, ik ben gevoelig voor dit soort situaties en, laten we dat duidelijk zeggen, al die vormen van 

uitsluiting zijn een belediging voor de menselijke waardigheid. 
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Ik wil de situatie nochtans niet donkerder schetsen dan nodig. Gelukkig is het aan het 

veranderen, zij het langzaam , maar op een positieve manier. 

Wat er m.i. fundamenteel veranderd is als gevolg van de mobilisatie van democraten tegen de 

schendingen van de mensenrechten, is het burgerlijke bewustzijn en de bewustwording van de 

beleidsmakers, die tegenwoordig meer gevoelig voor uitsluiting en discriminatie. Dit komt 

duidelijk tot uiting, met name in de regelgeving die ingesteld is op het gebied van gelijke 

kansen. 

  

Dit liet ook het ontstaan van dit project toe over de waardering van knowhow, competenties 

en talenten van migrantenvrouwen. 

  

Migrantenvrouwen hebben geweldige talenten, een oeroude knowhow, competenties die 

wachten om te ontluiken en zich uit te drukken, ook op economisch gebied. 

Het is tijd om die waardevolle knowhow te erkennen, geërfd van hun voorouders, zorgvuldig 

doorgegeven van generatie op generatie, die overzee naar ons in België zijn gekomen. 

  

Het is duidelijk dat alle spelers op het terrein met dezelfde problemen geconfronteerd zijn, 

zowel in de erkenning van kennis en competenties van migrantenvrouwen als in de 

oplossingen die zijn aangeboden in hun zoektocht naar werk en impasses waarin deze vrouwen 

zich bevinden.                                                             

  

In het huidige debat over het inburgerings-of onthaaltraject, is ons actie-onderzoek ook 

relevant omdat het niet alleen betrekking op de kwestie van de erkenning en validering van 

competenties van migrantenvrouwen heeft. Ook op het gebrek aan structuren voor informatie, 

begeleiding, cursussen Frans en Nederlands, moeilijkheden bij de aanvraag voor 

gelijkschakeling van diploma's, discriminatie, vorming van professionele hulpverleners, het 

secundair onderwijs, toegang tot burgerschap, enz. 

  

Ik beschouw dit actie-onderzoek als een plicht van democratische waakzaamheid. 

  

Een gedachte van een vrouw in de veertig, analfabeet, die ik in Henegouwen interviewde heeft 

me bijzonderlijk geraakt: "Het weten, de kennis, is als licht." 

  

Dit toont het belang van de strijd voor toegang tot kennis voor iedereen, vrouwen en mannen! 

  

Onder de leden van Brussel Samen Leven vzw is Lina D'Amico, socioloog, dochter van een 

Italiaanse mijner van de Limburgse mijnstreek, in het Vlaams Gewest, geboren in Heusden-

Zolder, waar ze in haar buurt, op school en in haar professionele debuut in haar stad, zij aan 

zij stond met andere kinderen van immigranten van andere afkomsten, voornamelijk Turks, 

waarvan ze de taal met haar speelkameraadjes leerde en hun land bezocht. 

Gevoelig voor de problemen van anderen, leek het me nuttig om haar te betrekken in het 

project om haar ervaring te delen en om het Vlaamse deel van het onderzoek te waarborgen. 

  

Hier is wat ze vertelt: 

Ik ben Lina D'Amico, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Heusden, opgegroeid in de 

mijnwijk Lindeman te Heusden-Zolder in Limburg. Mijn vader is na een kort verblijf en 

werkperiode in België in 1947, terug gekomen uit het Zuid-Italiaanse Basilicata in 1951 met 

een mijncontract op zak. 

Dit contract maakte deel uit van het Protocol dat tussen de Belgische en Italiaanse regeringen 

werden afgesloten op 20 juni 1946. België engageerde zich om aan Italië maandelijks 

minstens 2500 ton steenkool per maand te verkopen in ruil van 1000 Italiaanse mijnwerkers 

die in de Belgische steenkoolmijnen werken. 

Mijn moeder en mijn oudste broer die pas negen maand oud was, hebben mijn vader in 

november 1952 vervoegd via een speciale trein die voor de gezinnen van de Italiaanse 

mijnwerkers werd voorzien. 

Mijn vader heeft acht jaar in de steenkoolmijn gewerkt, voordat hij ernstig ziek werd. 

Waarschijnlijk was de overgang van het zonnige landelijke leven met zuivere lucht naar een 

stoffige ondergrond, helemaal niet geschikt voor hem. 
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Mijn moeder heeft alleen maar de mogelijkheid gehad om drie jaar naar het lager onderwijs te 

gaan in haar dorp Pietragalla in de provincie Potenza. Nadien moest zij haar moeder helpen om 

te zorgen voor haar vier broers. 

Niettemin, heeft het verlangen om te leren, haar nooit verlaten. Zodra er op de Lindeman 

Nederlandse les werd georganiseerd door vrijwilligers, was zij bij de eerste cursisten om zich in 

te schrijven. Zij heeft nadien tijdens heel haar leven, de cursus Nederlands gevolgd bij de vzw 

Basiseducatie. Zij wilde de taal van haar gastland zo goed mogelijk aanleren om zich overal 

zelfstandig te kunnen uitdrukken. 

Zij was op de Lindeman actief in de Italiaanse vrouwengroep 'Donne Unite' en in de 

wijkcomité. Zij was tevens lid van de Ouderenraad van Heusden-Zolder. 

Zij had goede contacten met haar buren van alle nationaliteiten: Turkse, Congolese, Poolse.... 

Zij werd uitgenodigd op de huwelijksfeesten van hun kinderen. 

De Italiaanse bewoners van de Lindeman zijn afkomstig uit verschillende regio's van Italë, van 

het Noorden tot het Zuiden. De vrouwen bakten samen regionale specialiteiten tijdens de 

feestdagen zoals Pasen en Kerst en wisselden hun gerechten uit. 

Tijdens de jaren zestig zorgde mijn moeder voor de kinderen van haar buurvrouwen terwijl zij 

in de fabrieken werkten. Zij werd zo de voorloopster van de actuele onthaalmoeder. 

Ze breide thuis tevens kledingstukken voor vele kinderen met de breimachine die haar 

echtgenoot haar kocht met de eerste salaris die hij als mijnwerker verdiend had. Deze 

activiteiten lieten haar toe haar inkomsten aan te vullen en tegelijkertijd aanwezig te zijn in 

haar gezin, gezien de langdurige ziekenhuisopname van mijn vader, 

Ik was de jongste van drie kinderen. Ik groeide op in een wijk waar tot en met vandaag 99% 

van de bevolking een migratieachtergrond heeft. 

Tijdens de jaren vijftig woonden er vooral Italianen en Polen in de wijk, aangevuld met een 

aantal Joegoslaven, Oekraïners en Duitsers die met hen gehuwd waren. 

Tijdens de jaren zestig, ten gevolge van het mijndrama in Marcinelle en de onderbreking van 

de Italo-Belgische conventie, kwamen de eerste Turkse mijnwerkers en na een aantal jaren 

volgden hun families. Samen met de Italianen waren en zijn zij de twee grootste 

bevolkingsgroepen in de wijk Lindeman. 

Tijdens mijn jeugd was ik zeer geïnteresseerd in alle culturen die vertegenwoordigd waren in 

de wijk. De belangstelling was zo groot dat ik de Turkse taal heb geleerd, eerst met met mijn 

buren, dan in de avondles en daarna heb ik deze taal zelfs als vak gekozen in de Faculteit 

Sociologie aan de Universiteit La Sapienza van Rome. 

Families van verschillende nationaliteiten leven op de Lindeman al zestig jaar lang in harmonie 

samen. Oorspronkelijk was de gemene noemer van alle inwoners 'de steenkoolmijn'. 

De steenkoolmijn van Zolder sloot op 30 september 1992, als allerlaatste Belgische mijn, de 

deuren. 

Een historisch moment! 

De tuinwijk Lindeman werd speciaal voor het onthaal van de buitenlandse mijnwerkers en hun 

gezinnen gebouwd door de NV Société Générale, eigenaar van de Kempische Steenkoolmijnen. 

Volgens de bewoners werd de wijk tot en met de jaren zeventig zeer goed onderhouden. 

Nadien werden de huizen verkocht aan de Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen, erkend 

door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en een aantal woningen werden ook 

verkocht aan de geïnteresseerde kandidaat-kopers wonende in de wijk als huurders. 

De nieuwe maatschappij heeft de huizen volgens de bewoners helemaal niet onderhouden 

totdat ze in een totaal slechte staat bevonden. De huurders hebben tegen deze situatie acties 

ondernomen t.o.z. van de Kantonnale Bouwmaatschappij. 

Tijdens die periode, was ik als 18-jarige actief als vrijwilligster in mijn wijk Lindeman samen 

met mijn leeftijdsgenoten. In het begin werden we ondersteund door leden van de beweging 

Wereldscholen. Zij leerden ons methodieken aan om onze situatie in handen te nemen, deze te 

analyseren en de problemen van onze wijk op te lossen. We ontwikkelden initiatieven zoals 

animatie voor kinderen en jongeren, daar er voor hen geen activiteiten waren voorzien in de 

wijk. 

 

 

Wij hebben op basis van een enquête, de structurele noden van de bewoners van de wijk 

onderzocht. 

De bewoners hebben vooral gewezen op een aantal structurele tekorten. Zij hadden nood aan 

telefooncabines, openbaar vervoer, onderhouden sociale woningen en organisatie van vrije 

tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. 
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Tijdens de daaropvolgende zes jaren hebben we gericht gewerkt aan de prioriteiten van de 

bewoners. We hebben zeer goede resultaten bekomen. We kregen een telefooncabine, twee 

bushaltes, een openbare bus die in onze wijk kwam en een lokaal om kinderactiviteiten te 

organiseren. 

Jammer genoeg hebben de bewoners lang moeten wachten voordat de Kantonnale 

Bouwmaatschappij tussen kwam met een volledige en globale renovatieplan zonder overleg en 

met een belangrijke huurverhoging als gevolg. Daar de niet-Belgen geen stemrecht hadden, 

waren de gemeentelijke politiekers ook helemaal niet geïnteresseerd in deze wijk waar de 

meerderheid van de bewoners buitenlanders waren. 

Dank zij deze ervaringen en verschillende vormingen die ik in de sociale sector en op 

professioneel niveau heb gevolgd, had ik een grote wens om mijn studies te hervatten. Ik 

schreef mij in de faculteit van sociologie in de Universiteit van Rome. Dat liet me toe om een 

discipline te studeren die mij interesseerde en tegelijkertijd om mij te verdiepen in de 

Italiaanse taal en cultuur die deel uitmaakt van mijn opvoeding en roots. 

Ondertussen hebben de bewoners van de Lindeman zich verder ingezet voor de ontwikkeling 

van hun wijk. De gemeente van Heusden-Zolder heeft meerdere initiatieven ontwikkeld in de 

wijk zoals kinderactiviteiten en een bijzondere aandacht voor nieuwkomers en sociale cohesie 

De meerderheid van de immigranten die in Limburg aangekomen waren met een 

terugkeerproject naar hun herkomstland, zijn zich in feite definitief gevestigd in dit 

steenkoolmijnenland. 

Vanaf midden jaren tachtig heb ik mij verder ingezet voor het immigratiethema vanuit mijn 

verschillende functies. Eerst in het Europees Parlement als assistente van Jef Ulburghs, 

priester in Heusden-Zolder, met het initiatief rond het gemeentelijk stemrecht voor 

immigranten. Daarna als coördinator van het Provinciaal Integratiecentrum van Vlaams-

Brabant waar de Vlaamse decreten van etnisch-culturele minderheden in de praktijk werden 

omgezet en de immigrant als een permanente bewoner werd beschouwd en nadien startte ook 

het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers. Vervolgens door het coördineren van de vzw Bru-

taal, een Brussels netwerk van Nederlandse taalstimulering, die via conversatietafels alle 

cursisten Nederlands de mogelijkheid gaf om de Nederlandse taal  te oefenen met 

Nederlandstalige vrijwilligers. Tenslotte als adviseur in socio-professionele inschakeling in de 

OCMW van Ouderghem waar ik in contact gekomen ben met de migrantenvrouwen, hun vele 

vaardigheden., hun wensen en hun waarden. 

Dat de immigranten, belgen van buitenlandse origine en hun nakomelingen die hier geboren 

zijn, een grotere moeilijkheid hebben dan de autochtonen op de arbeidsmarkt, werd reeds 

door verschillende wetenschappelijke studies bewezen en bevestigd. 

Mijn professionele engagementen in de politieke, sociale, integratie-, taal- en 

tewerkstellingssector en mijn sociale inzet als vrijwilligster hebben mij gemotiveerd om deel te 

nemen aan dit actie-onderzoek met als doelstelling, voorstellen te formuleren die ertoe 

bijdragen de know-how, de talenten en competenties van migrantenvrouwen, buitenlanders, 

belgen met een immigratie-oorsprong, en hun nakomelingen die hier geboren zijn, te 

waarderen. Deze waardering zal hen de deur openen tot  een zeer verdiende plaats op de 

tewerkstellingsmarkt, zodat ook België van deze enorme talentenrijkdom kan genieten. 

 

Het is dus verrijkt van onze respectievelijke ervaring en deskundigheid dat we met dit actie-

onderzoek begonnen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel besproken. 

 

Dit liet ons toe om verder te gaan in het ontmoeten van migrantenvrouwen, de omgeving te 

verkennen rond de centrale vraag van de waardering om, in een werkgroep versterkt door 

twee consulenten Elisabeth Franken, een socioloog, deskundige in genderverhoudingen, 

gendergelijkheid, gelijkheid en discriminatie en Anne-Françoise Theunissen, licentiaat in 

economisch en sociaal beleid, deskundige op het gebied van tewerkstelling, opleiding en 

onderwijs op Belgsch en Europees niveau, de situatie te verdiepen, analyseren, overwegen en 

voorstellen te ontwikkelen op verschillende niveaus, ook institutioneel en juridisch.               

  

We hebben verschillende gebieden onderzocht die betrokken zijn door wat kan worden 

genoemd een globale devaluatie van migrantenvrouwen die al te vaak worden beschouwd als 

ongekwalificeerd, ondergekwalificeerd, en soms overgekwalificeerd en uiteindelijk 

gediskwalificeerd! 
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Sommige leidraden voorgesteld door Elisabeth Franken en Anne-Françoise Theunissen: 

"Een prelude op onze studie ... 

Enkele leidraden om een aantal aspecten van de studie te verwoorden ... 

We nemen een bewuste standpunt aan waarbij we kiezen voor een aantal indicaties, 

bewijsstukken of troeven. We zijn van mening dat het merendeel van de geïnterviewde 

vrouwen waarden hebben die dringend noodzakelijk zijn om over na te denken en om op 

economisch vlak naar te handelen, vandaag en in de komende jaren. Economie is "de 

huishoudkunde" (zie de Griekse etymologie van het woord: 'οικονομια'). Daarom zijn er in hun 

knowhow en hun manier van (over)leven, talenten die installeerbaar zijn in onze economie. 

  

De uitdagingen waarmee we geconfronteerd zijn, zijn deel van een wereld die geabsorbeerd is 

in een ontspoord kapitalisme, waarvan de maateenheid niet de mens is, maar de opbrengst 

van het geld, gestuwd met extreme abstractie. Geld is gedematerialiseerd en op dit manier dat 

we bijna we onbewust de aandelenindices horen op en neer gaan, terwijl een levenskwaliteit 

(goed of slecht) voor iedereen opgeschort wordt. 

  

Economisten zoals Arnsperger of Cassiers betrekken de totalitarisme van het BBP als een 

indicator van levenskwaliteit. Hun onderzoek is in dezelfde lijn met degenen die proberen om 

nieuwe indicatoren te bouwen om het welzijn van de individuen EN de maatschappij te 

"meten", door zich bewust af te wijken van de ultra-liberale praktijken die de belangen van de 

individuen/personen in tegenstelling zetten tot die van de maatschappij/gemeenschap. 

  

Mensen die zelf alles hebben verlaten om naar ons land te komen, gelovend in een gastvrij 

land (degenen die we "nieuwkomers" noemen), zien zichzelf als marginaal, zelfs als 

ongewenst. Dergelijke ervaring, wanneer ze voortduurt, distilleert in hen een diepgaande 

twijfel over hun capaciteit en/of legitimiteit om anders te leven dan in transit tussen twee 

werelden, ontworteld uit hun roots en ongeschikt voor hun zo of te vreemd omgeving. Het 

veranderen van omgeving zelf, brengt met zich een sociale desintegratie. Van "wij" naar 

"men", van een naam tot anonimiteit, van collectief naar individueel. En voor degenen die op 

dit moment worstelen als dochters of kleindochters van immigranten, zijn ze enigszins 

gestigmatiseerd. Ze zijn het levende bewijs dat zelfs na een lange tijd te hebben geleefd in een 

zogenoemd gastland, deze gezinnen stagneren of achteruitgaan. 

  

Onze interesse voor "101 vrouwen" vereist van onze kant een bias: ze zijn "onderwerp" van 

onze studie (en niet subject) en daarom nemen we hun partij. Wij verdedigen hen door hen 

aan te nemen als centra van belang van ons onderzoek en van de Belgische gemeenschap. 

  

De recente studie van de Immigrant Citizens Survey [1] , die voorzien is van een bijdrage van 

de "GERME-ULB", sluit dit deel af("Een blik op de Belgische resultaten") met een technisch 

samengevat fiche, een aanbevolen procedure over details die in de gekozen kader gebracht 

moeten worden en de beperkingen waarmee we bij een dergelijke concrete aanpak moeten, 

mutatis mutandis - rekening houden. 

  

Onze steekproef van 101 mensen is heel anders dan de GERM (bestaande uit 1027 

individuen). Niet alleen omdat het kleiner is, uitsluitend uit vrouwen samengesteld is (de 

andere, gemengd, telde een meerderheid van mannen), maar ook vanwege onze 

betrokkenheid bij deze vrouwen. Ondanks het nummer, dat het recht van iedere vrouw aan 

anonimiteit beschermt (aftrekkend van het risico van ongewenste markeringen), hebben deze 

vrouwen voor ons een gezicht. Ze zijn onze zusters. 

  

In dit type "actie-onderzoek", is het niet wenselijk dat de groep "neutraliteit" vervoert, maar 

"betrokkenheid", wat ten minste evenveel nauwkeurigheid eist. 

 

 1 Accessible sur le site de la Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be 

 
 
 
 
 

 

http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn1
http://www.kbs-frb.be/
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Natuurlijk zullen we suggesties en zelfs aanbevelingen reeds opgenomen door andere studies 

[2] voortzetten, maar wij raden ook enorm aan om mogelijkheden te ontwikkelen in het kader 

van levenslang leren (dit laatste is een proces dat consistentie en ontwikkeling combineert, 

ondersteund door een gestructureerde en multidisciplinaire beoordeling) [3] . 
  

Het accentueren van de knowhow onthulde voor meerdere vrouwen dat ze een potentieel 

hadden die nog moest groeien en, voor sommigen, te delen is. 

De belangen die zich voordoen zijn gemeenschappelijk voor hen als voor ieder van ons: 

"welvaart heroverwegen" [4] met "de smaak voor de andere" [5] .Van een individualisme die 

mensen isoleert naar een collectieve voortgang die tijd kost, maar die niemand aan de kant 

van de weg laat staan. 

  

Enkele leidraden in de analyse van de gesprekken [6] 
  

1. Studies over immigranten 

  

Gepubliceerd in 2011, heeft de studie getiteld "Immigrant citizens survey" als doel de bepaling 

van de motieven voor tevredenheid van allochtone groepen, over hun ervaringen, de toegang 

en uitoefening van hun rechten, nationaliteit, gezinshereniging, tewerkstelling en politieke 

participatie. Uitgevoerd in België met een steekproef van 1027 mensen in Antwerpen, Luik en 

Brussel, met de wetenschappelijke ondersteuning van de "Germe" (ULB), wordt de studie 

afgesloten met conclusies voornamelijk gericht op tewerkstelling, talen, burgerlijke en politieke 

participatie, gezinshereniging, langdurig verblijf en burgerschap. Het actie-onderzoek van de 

VZW "Samen Leven", opgenomen in het FIM-programma, uitgevoerd op een monster van 

kleinere schaal, werd niettemin in de drie gewesten van het land verzameld. Het signaleert en 

verlengt een aantal conclusies getrokken door het deel van de studie uitgevoerd in België, in 

het bijzonder over tewerkstelling en talenkennis. 

Anderzijds kunnen onze waarnemingen de bevindingen verrijken van deze studie, 

wetenschappelijk ondersteund door de "Germe", en leiden tot de voortzetting van dit werk, dat 

naar een groter respect voor de kennis en competenties van migrantenvrouwen streeft. Enkele 

aanvullende opmerkingen waarop we ons aandacht richten zijn de participatie van vrouwen in 

het sociale en culturele leven, en de knowhow die ze waarschijnlijk in het land van verblijf 

gebruiken, vaak in een gemeenschappelijke omgeving. 

Beperkt tot een jaar, heeft het studieproject over de knowhow van migrantenvrouwen, hun 

studies en opleidingen, en hun valorisatie in het moeilijke traject naar de arbeidsmarkt, ons 

aangemoedigd om tijd te nemen om verschillende verenigingen en overheidsinstellingen die 

met migrantenvrouwen werken, te consulteren. Aan het eind van die contacten, de enquêtes 

uitgevoerd tussen december 2011 en 15 mei 2012, en aan de hand van een betrekkelijk grote 

vragenlijst, stellen we ons in staat om de situatie van de vrouwen te onderzoeken door 

kruisingen tussen verschillende aspecten van hun antwoorden vast te stellen. 

  

Waarnaar verwijst de analyse van "Brussel samen leven" [7] ? 

De analytische werkschema in bijlage geldt systematisch voor een aantal vergelijkingen. Wat is 

er te vinden in de volgende banden? 

 

 
1 De la bibliographie consultable en annexe, nous citerons notamment : 

Dévoiler ses compétences, partager son avoir-faire . Compétences et savoir-faire de femmes migrantes et issues de l’immigration . Recherche-action 
financée par le FIPI 2004. Formeville ASBL, Bruxelles, 2006.( Aïda ALLOUACHE, Chargée de recherche ; supervision : Nouria OUALI, GEM-

ULB). 
Maria MIGUEL-SIERRA,(coordination), Le Livre blanc de la femme migrante, La voix des femmes, 2008. (contributions : Isabel CARLES, GEM-

ULB ; Christine KULAKOWSKI, Directrice du CBAI). 
Le genre : la clé de la participation et de la co-production citoyenne. Rapport annuel 2011 de FLORA, ASBL. 
Voir aussi les documents produits au sein des projets de femmes migrantes et issues de l’immigration accompagnés par VIE FEMININE, ASBL. 
1

 On pourrait esquisser quelques éventuelles petites unités de « production x consommation » qu’on imaginerait au départ des savoir faire et/ou 

expériences professionnels + des modules de formation « sur mesure » pour compléter ou articuler entre elles des compétences utiles/utilisables. 

Certains économistes parlent de « capabilités » - voir détails dans telle et telle contribution au volume « Redéfinir la prospérité » et dont on citera des 

arguments. 
1 CASSIERS, Isabelle et alii, Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public, éditions de l’Aube, 2011. 
1 LASIDA, Elena, Le goût de l’autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, éditions Albin Michel, 2011. 
1 Annexe 1 « Etude relative à l’enquête » 
1 

http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn2
http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn3
http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn4
http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn5
http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn6
http://translate.google.com/toolkit/content?did=00cta7o006iamvjsdqm8&rid=1390&hl=nl#_ftn7
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Onderwijs en tewerkstelling 

Zijn onderwijsniveau en loopbaankeuzes gunstige factoren in het zoeken naar werk voor 

migrantenvrouwen in België? Geven ze toegang tot beroepsopleiding? 

Voor: 

Vrouwen die tenminste secundair onderwijs voltooid hebben en vrouwen die in het hoger 

onderwijs en/of de universiteit in hun land van herkomst gestudeerd hebben 

Vrouwen die het lager of secundair onderwijs in het land van herkomst niet afgerond hebben 

Vrouwen die het basisonderwijs afgerond hebben 

Vrouwen die met basisonderwijs begonnen zijn 

Vrouwen die in hun land van herkomst niet geschoold zijn. 

Vrouwen die al hun studies in België voltooid hebben 

Deze vrouwen hebben zeer verschillende loopbanen in verband met hun studieniveau en hun 

integratie in de sociale en culturele netwerken. 

  

Familie en tewerkstelling 

De informatie verzameld in de antwoorden van de vrouwen ten aanzien van het gezin zijn 

verbonden met hun deelname aan diverse vormen van het sociale en culturele leven, hun 

integratie in deze netwerken en in de arbeidsmarkt. Hun gezinssituatie kan onthullend zijn. 

  

Talen en tewerkstelling 

We gaan akkoord met de conclusies van de studie "Immigrant citizens survey" over de 

talenkennis van de meeste migrantenvrouwen: "In het algemeen spreken immigranten meer 

talen dan de inwoners van hun land van verblijf "en overigens, "Informatie vinden over de 

leermogelijkheden kan moeilijker zijn voor immigranten dan voor de algemene bevolking. Een 

groot aantal immigranten heeft deelgenomen aan taal-of inburgeringscursussen." 

  

Integratie met sociale en culturele netwerken en deelname aan vormen van 

maatschappelijk leven  

Is er een relatie tussen de redenen waarom men in een land komt en de kans om zich in alle 

soorten netwerken te integreren? 

De knowhow 

Is er een relatie tussen de vormen van knowhow van de vrouwen en hun socio-economische 

integratie? 

Wat zijn de banden tussen knowhow (type, natuur ...) en het zoeken naar werk? 

Kan knowhow toegang geven tot een alternatieve vorm van economische activiteit? 

En daarna? 

Het is duidelijk dat de meeste hypothesen uit die analyse een grondige en systematische 

behandeling verdienen. Elke hypothese dringt aan om dit actie-onderzoek verder te voeren in 

netwerken, in de vorm van experimenten of monografie ... " 

 

  

1. CONTEXT EN METHODOLOGIE 

1.1 De context waarin het actie-onderzoek ontstaan is: 

In een tijd van hervormingen van de instellingen in België stellen we ons de vraag welke 

aspecten gemeenschappelijk zijn en verschillend voor migrantenvrouwen volgens het 

immigratiebeleid van de verschillende Gemeenschappen en Gewesten? Dit is wat we proberen 

te begrijpen in ons onderzoek. 

 

Maar eerst ter herinnering: 

De evolutie van het onthaal van nieuwkomers en de integratie van immigranten in Vlaanderen 

  

We merken dat er in de afgelopen 60 jaar een verandering plaatsvindt in het Vlaamse beleid 

ten opzichte van immigranten. 
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Tijdens de jaren 1960 was er het gastarbeidersbeleid.  In het Limburg ontstond er de eerste 

Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders in 1965 en bestond tot 1991. 

Het leren van de taal voor volwassen immigranten was geen prioriteit omdat er voor de eerste 

golven van migranten uit de jaren '50 en '60 geen project van langdurig verblijf was. 

Daarna is deze dienst uitgegroeid tot het Provinciale Integratiecentrum. In alle Vlaamse 

provincies werden Integratiecentra gecreëerd. 

  

De term “gastarbeider” werd gewijzigd in “immigrant”, dan “allochtoon” en vervolgens 

“inburgeraar” om de migranten in de maatschappij te integreren. Is het omdat hun project van 

beperkte duur uitgegroeid is tot één van onbeperkte duur en omdat hun droom van terugkeer 

verzonken is? Is het omdat het gastland vastgesteld heeft dat de samenleving met 

immigranten uitgegroeid is tot een project van lange termijn in de maatschappij? 

Het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft vormgegeven aan het "burgerschap van de Europese 

Unie". Het vooruitzicht op burgerschap werd vervolgens gebruikt in het integratiebeleid t.o.v. 

immigranten. 

Het migratiebeleid is verschoven van assimilatie tot integratie. 

  

Het Inburgeringsdecreet van 28 april 1998, gewijzigd op 30 april 2009, is de basis van het 

tegenwoordige Vlaamse inburgeringsbeleid. 

Dit instrument valt onder een aanpak gebaseerd op drie pijlers: 

Het eerste deel heeft betrekking op het emancipatiebeleid, dat gericht is op een evenwichtige 

(proportionele) participatie van de Nieuwe Vlamingen en de doorreizigers.  

De tweede component is gebaseerd op de toegankelijkheid van de diensten voor iedereen, en 

meer specifiek voor de Nieuwe Vlamingen en de doorreizigers. 

De derde component is gericht op het samenleven in diversiteit. 

  

Dit integratiebeleid richt zich op alle burgers, inclusief migranten. 

In de maatschappij is iedereen verantwoordelijk voor het succes van deze co-existentie. De 

Vlaamse overheid wil de sociale cohesie tussen de burgers bevorderen en tegelijkertijd voor 

een menswaardige ondersteuning van mensen zonder wettig verblijf zorgen, in het bijzonder 

op het gebied van het recht op dringende medische hulp en op de leerplicht voor kinderen tot 

18 jaar. 

De Vlaamse regering verklaart zich in te zetten voor een maatschappij waarin alle burgers, 

ongeacht hun afkomst, op kunnen samenleven op basis van gelijkheid, en dat iedereen zich 

kan ontwikkelen en actief deelnemen, met respect voor individualiteit, democratische waarden 

en normen, en de wet. 

  

Het integratiebeleid wordt beschouwd als inclusief. Het maakt deel uit van een algemeen 

beleid met verschillende afdelingen en algemene maatregelen, en er wordt alleen indien nodig 

specifieke acties en maatregelen genomen. 

Sterker nog, in het kader van het horizontale beleid, zijn alle ministers verantwoordelijk, op 

hun niveau, voor de uitvoering van het integratie-en inburgeringsbeleid. De overheid bepaalt 

een geïntegreerd actieplan. Om de twee jaar wordt dat plan bijgewerkt. De overheid heeft een 

interministeriële commissie voor interculturele minderheden opgericht, samen met een 

coördinerende minister en drie organisaties: Kruispunt Migratie en Integratie, 

Minderhedenforum en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) die de rol van 

observator spelen. Deze commissie beoordeelt de uitvoering van het geïntegreerde actieplan 

om de zes maanden. 

  

Om het programma van het besluit van 30 april 2009 te bereiken werden er integratiecentra 

opgericht op regionaal, provinciaal en lokaal niveau, alsook acht onthaalbureaus voor 

nieuwkomers, negen sociale vertalingbureaus (inclusief een centraal steunpunt voor sociale 

vertaling), het Minderhedenforum en de Vlaamse commissie voor doorreizigers . 

  

Opmerkelijk is de erkenning van het Sociaal Vertaalbureau als een Centrum dat het certificaat 

van bekwaamheid tot sociale vertaler bezorgt en de kwaliteit van de vertalingen evalueert. 

  

 

Het Minderhedenforum is erkend sinds 1999 door het decreet van 1998, op basis van het 

gewijzigde decreet van 2009, als een participatieve organisatie. De Vlaamse overheid 
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beschouwt het heel belangrijk om doelgroepen te betrekken bij het integratiebeleid en heeft 

besloten om een organisatie die zich voordoet als participatieve forum voor 

doelgroepsverenigingen te herkennen. 

  

Het inburgeringsbeleid, ingesteld door het decreet van 28 februari 2003, gewijzigd bij het 

besluit van 14 juli 2006, 1 februari 2008 en 17 februari 2012 richt zich op immigranten die zich 

definitief in België vestigen en in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 

Al degenen die behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid hebben recht op een 

inburgeringstraject, met inbegrip van EU-burgers met een verblijfsvergunning in België, 

asielzoekers die meer dan 4 maanden in België verblijven, Belgen die in het buitenland 

geboren zijn en van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is. 

In het Vlaams Gewest worden niet-EU-burgers die recent een definitief verblijf gekregen 

hebben, en vertegenwoordigers van kerken en religieuze gemeenschappen erkend door de 

Vlaamse overheid, verplicht om een inburgeringstraject te volgen. 

Het inburgeringscontract bevat het inburgeringstraject van de nieuwkomer of de inburgeraar. 

Dit traject bestaat in een primair en een secundair traject. 

In het primair traject is er een cursus Nederlands als Tweede Taal (niveau Breakthrough) van 

het Europese referentiekader, gegeven door de Centra voor Volwassen Onderwijs, de Centra 

voor Basiseducatie en de Universitaire Centra voor Talenonderwijs, allen erkend door de 

Vlaamse Gemeenschap. Dit traject bestaat ook in een cursus maatschappelijke oriëntatie over 

de Vlaamse en Belgische maatschappij in de taal van de persoon of in een contacttaal, 

georganiseerd door het Onthaalbureau voor Nieuwkomers, de loopbaanbegeleiding met een 

professioneel of een educatief perspectief (i.s.m. VDAB en ACTIRIS), maatschappelijke 

participatie, en individuele begeleiding van de nieuwkomer of de inburgeraar. 

  

Tijdens het secundaire inburgeringstraject kunnen de inburgeraars hun keuze voor werk of 

opleiding, gemaakt tijdens het primaire inburgeringstraject, concretiseren. 

Zo kan de inburgeraar een beroepsopleiding of een opleiding bedrijfsbeheer volgen. Hij/zij kan 

ook extra cursussen Nederlands als Tweede taal volgen en verder studeren. In tegenstelling 

tot het primaire traject wordt het secundaire traject niet door het onthaalbureau 

georganiseerd, maar door reguliere structuren. 

  

Het onthaalbureau oriënteert anderstalige minderjarige nieuwkomers naar het 

onthaalonderwijs ingericht door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de leerplicht. 

Enerzijds ontvangen nieuwkomers leerlingen in de lagere school gedeeltelijk gescheiden 

taalcursussen en gezamenlijk andere cursussen samen met de andere leerlingen in de klas. 

Anderzijds volgen leerlingen van het secundair onderwijs een jaar immersie in het Nederlands 

en worden ze het daaropvolgende jaar in het reguliere onderwijs opgenomen. 

Op 15 juli 2011 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota goedgekeurd m.b.t. de 

hervorming van de integratie-en inburgeringssector.  

Zodoende heeft op 20 juli 2012 de Vlaamse Regering een principe-goedkeuring gegeven voor 

het ontwerp van decreet waarop de mening van verschillende instellingen en van de Raad van 

State gevraagd wordt. 

De doelstelling van dit project is de integratie van alle uitvoerende actoren van het 

inburgeringsbeleid, een betere afstemming tussen de actoren in het inburgeringsproces en een 

verhoging van de efficiëntie van dit programma. 

We blijven bezorgd, en het is legitiem, over de toename van het extreemrechts en een 

discours dat immigranten als zondebok stigmatiseert. Zal deze populistische druk geen invloed 

hebben op het integratiebeleid uitgevoerd in Vlaanderen? 

Aan de Franstalige kant is elk beleid verschillend, zelfs complexer: 

Het is vooral via de sociale cohesie dat de Franse Gemeenschapscommissie voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (COCOF) een beleid opstelt om tegen discriminatie en sociale uitsluiting 

te strijden. Dit doet men door de ontwikkeling van een politiek van sociale integratie, 

interculturaliteit en socioculturele diversiteit. 
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Zo stelt de COCOF programma's op die door de gemeenten en de non-profit organisaties op 

het gebied van sociale cohesie uitgevoerd worden in de achtergestelde buurten. 

 

Voor wat het Waals Gewest betreft, verschilt volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

haar beleid op dit gebied in zoverre dat het "een onderscheiding maakt tussen de strijd tegen 

de uitsluiting enerzijds en anderzijds het beleid uitgevoerd in het kader van het onthaal en de 

integratie van personen van vreemde afkomst of nationaliteit. Niettegenstaande streeft de 

regio naar de ontwikkeling van de nodige complementariteit en synergie tussen de 

actieprogramma's en de actoren op het terrein," met een belangrijke rol weggelegd voor de 6 

regionale integratiecentra. 

Wat de laatste tijd onze aandacht trok is de vaststelling dat, sinds juli 2012, er een 

toenadering is van Franstalige kant naar de praktijken aan Nederlandstalige kant m.b.t. de 

onthaal-en integratietrajecten van nieuwkomers. 

Zo is de Waalse regering van plan om een onthaal-en inburgeringstraject te creëren, 

gereserveerd voor nieuwkomers die minder dan 3 jaar in België wonen, met een 

verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden. Dit traject bestaat uit 4 stappen: 

- Een onthaal via een lokaal bureau 

- Cursussen Frans 

- Een module inburgering 

- Een socioprofessionele oriëntatie 

Het debat is niet afgesloten binnen de Waalse regering op de vraag of de cursus vrijwillig of 

verplicht zal zijn. 

Charles Picqué, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft op 9 juli 2012 

de doelstellingen van het onthaaltraject toegelicht. Hij wil het onderdeel Frans of Nederlands 

leren verplicht maken. Zijn doelstellingen zijn: 

- Faciliteren van bureaucratie 

- Basiskennis verwerven over de werking van de Belgische samenleving 

- Deelnemen aan het sociale, maatschappelijke en culturele leven 

- Frans of Nederlands leren 

Charles Picqué stelt dat "de taal, vooral in een stad, de beste manier is om de terugtrekking 

van gemeenschappen te voorkomen. Het gebrek aan een gemeenschappelijke basis in 

taalkennis kan een handicap zijn in de uitdaging om goed samen te leven." 

We zullen later terugkeren op een discussie die we onlangs hadden met Philippe Sterckx, 

Adviseur Maatschappelijke Samenhang voor de Minister-President van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de kwestie van onthaaltraject. 

Want in het huidige debat over het integratie-of onthaaltraject, is ons actie-onderzoek ook 

relevant omdat het niet alleen het vraagstuk van de erkenning en de validering van de 

knowhow van migrantenvrouwen aanpakt, maar ook punten aanhaalt als het gebrek aan 

structuren voor informatie, begeleiding, cursussen Frans en Nederlands, moeilijkheden bij de 

aanvraag voor gelijkschakeling van diploma's, discriminatie, de opleiding van professionele 

hulpverleners, het secundair onderwijs, de toegang tot burgerschap en in het bijzonder de 

voorstellen van vrouwen over deze onderwerpen. 
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1.2 Gehanteerde methodologie voor de uitvoering van het onderzoek 

Het is dus verrijkt aan onze respectievelijke ervaringen en competenties dat we met dit actie-

onderzoek, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel begonnen zijn. 

Dit liet ons toe om migrantenvrouwen verder te ontmoeten, om de omgeving rond de centrale 

vraag van de waardering te verkennen. Ons doel was om in een werkgroep, versterkt door 

twee consulenten, Elisabeth Franken, socioloog, deskundige in genderverhoudingen, 

gendergelijkheid en non-discriminatie, en Anne-Françoise Theunissen, licentiaat in economisch 

en sociaal beleid, deskundige op het gebied van tewerkstelling, opleiding en onderwijs op 

Belgisch en Europees niveau, de situatie te verdiepen, analyseren, overwegen en voorstellen te 

ontwikkelen op verschillende niveaus, in het bijzonder institutioneel en juridisch. 

We hebben vruchtbare samenwerkingen en contacten ontwikkeld, die het onderzoek verrijkt 

hebben. Bij dezen een dankwoord aan alle betrokken organisaties en personen: 

  

Aan de Franstalige kant, in Henegouwen en in Brussel, NGO's en vzw's: "CIRE", "Vie 

Féminine" met inbegrip van hun "Maisons Mosaïques" van Etterbeek en Laken, het Arabisch 

Cultureel Centrum, "la Voix des Femmes", die in 2008 "Le Livre blanc de la femme migrante" 

(het Witboek van Migrantenvrouwen) heeft gepubliceerd, "La Zaïroise et ses Soeurs", "Ïle 

d'Espoir", TRK vzw ("Trajets pour la Reconstruction du Kasaï"), RVDAGE/VL (Raad van 

Afrikaanse Gemeenschappen in Europa - Afdeling Vlaanderen), "Collectif des Femmes 

Africaines du Hainaut", "Groupe d'Information aux Immigrés et Réfugiés de Belgique" (GIRB), 

Feza vzw, Russisch Huis, "Centre Féminin d'Action Permanente", Trav'elles, de dienst "Plan de 

Cohésion Sociale" van de gemeente Fontaine-L'Evêque, "Centre Régional d'Intégration" van 

Charleroi, en hun socio-juridische permanentie voor vreemdelingenrecht, "Objectif Emploi" van 

Aiseau-Presles (die een geweldige deskundigheid in begeleiding, ondersteuning en 

socioprofessionele inschakeling ontwikkeld heeft), het Territoriaal Pact voor de 

werkgelegenheid in het Brussels Gewest, de dienst "Médiation Interculturelle et Sociale" van 

de Stad Charleroi, Mevr. Afaf Hemamou, Schepen voor de Gelijkheid Man-Vrouw in 

Schaarbeek, Mevr. Catherine Moureaux, Brusselse Kamerlid , "Maison des Femmes" van 

Schaarbeek, Dhr. Jean-Pierre Grandjean, deskundige in leermethodes van talen, "Maison de la 

Francité", Mevr. Monica De Coninck, Minister van Werk (aanwezig was op onze conferentie van 

9 maart 2012 over de toegang tot werk voor migrantenvrouwen), samen met "Mouvement des 

Femmes 29 rue Blanche", "Amazone", "Institut Interuniversitaire d'Action Sociale” uit 

Marcinelle, "Commission for Educational Exchange between United States of America, Belgium 

and Luxembourg", "Technofutur Industrie" in Gosselies, "Fondation Saint Vincent de Paul" van 

Fontaine-l'Evêque, en "Centre de Perfectionnement pour Employés" van de provincies 

Henegouwen/Namen (CPE). 

  

Ten aanzien van contacten en samenwerkingen aan Nederlandstalige kant: 

VLAANDEREN 

Limburg, Heusden-Zolder: Welzijnsdienst en Lokale Economie, Lokale Integratiedienst 

Heusden-Zolder, Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw, afdeling Heusden-Zolder, 

Vlaams-Brabant, Leuven: Provinciale Integratiedienst Vlaams-Brabant - Dienst Welzijn en 

Gezondheid van de Provincie Vlaams-Brabant, Lokale Integratiedienst Leuven. Onthaalbureau 

Inburgering Vlaams-Brabant, Wonen en Werken vzw. 

Nederlandstalig Brussel, Minderhedenforum - Tewerkstellingsproject 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Project Vluchtelingen@work 

Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers 

Vzw Chambery, sociale economie projecten 

Vzw Groot-eiland - Heksenketel project - sociale economie projecten  

JES vzw (Jeugd en Stad) - Oriëntatie en Opleiding 

NARIC-Vlaanderen - National Academic Recognition Information Center - Vlaanderen 

Vlaamse Gemeenschap, Dienst Cultuur 

In al die instellingen zijn er mensen die verantwoordelijk, betrokken en gemotiveerd zijn. 

Onder deze instellingen, waarvan sommige een publiek van migrantenvrouwen ontvangen, 

hebben we de mogelijkheid gekregen om vrouwen te ontmoeten. Hierbij zijn ze allemaal van 

harte bedankt. 

  

We hebben ook deelgenomen aan conferenties en seminaries met betrekking tot ons 

onderzoek: 

mailto:Vluchtelingen@work
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Op 27 oktober 2011, een dag Info HR "Meer diversiteit op het terrein", mede georganiseerd 

door het Brussel Kunstoverleg (BKO) en "Réseau d'Art à Bruxelles", (RAB) in samenwerking 

met het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid / Actiris 

22 november 2011, « Les Migrations et les grands bouleversements de l'Europe et du Monde. 

Leçon inaugurale» (Migratie en omwentelingen in Europa en in de Wereld. Oratie), 

georganiseerd in het Brussels Parlement door "Centre de Culture Européen". 

29 februari 2012, een conferentie mede georganiseerd in Flagey door Actiris en de Gemeente 

Elsene, Move4jobs. 

8 mei 2012, een seminarie van het Europees Integratiefonds, die plaatsnam op de zetel van de 

Federatie Wallonië-Brussel, over de instrumenten voor het onthaal van 

nieuwkomers                                                                                                                      

            

  

We waren ook uitgenodigd om een voordracht te geven op het symposium mede 

georganiseerd op 22 juni 2012 te Beez (Namen) door de IWEPS (Institut wallon de 

l´Évaluation, de la Prospective et de la Statistique) en de ULG (Université Libre de Liège)   

De contacten gelegd op die verschillende gelegenheden waren ook vruchtbaar. 

  

De prioritaire Actiezones zijn opgelijst en gedefinieerd door het Impulsfonds voor 

Migrantenbeleid. We hebben gekozen om te werken in Henegouwen, 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg en Vlaams-Brabant. Later zullen we meer in detail 

gaan op de woonplaatsen van de vrouwen die we interviewden. 

  

We hebben een vragenlijst ontwikkeld die de vertrouwelijkheid van de identiteit van de 

geïnterviewde vrouwen waarborgt. Ze bestudeerde de belangrijkste aspecten van de 

levenswegen van migrantenvrouwen van hun land van herkomst naar hun gastland België. 

Deze vragenlijst van twintig pagina's kaart de essentiële aspecten in het leven van 

migrantenvrouwen, maar evenzeer belangrijke elementen in de analyse betreffen de leeftijd, 

het jaar en de manier van aankomen in België, waardoor het concept van feminisering van de 

immigratie bevestigd wordt. Steeds meer vrouwen komen uit zichzelf en niet meer alleen via 

gezinshereniging. Andere belangrijke criteriums i.k.v. onze studie zijn: landelijke of stedelijke 

herkomst, aantal kinderen, onderwijsniveau, identificatie van hun knowhow, professionele 

loopbaan, kennis van de officiële talen in België, van de instellingen, rechten, cultuur, politiek, 

aardrijkskunde, sociale omgeving, geschiedenis, discriminatie, begeleiding bij het zoeken naar 

werk, en de aanbevelingen door de vrouwen zelf. 

  

Een vraag die we niet hadden voorzien en waarop veel vrouwen spontaan nadruk gelegd 

hebben: hun gezondheidstoestand, een thema die hen zorgen baart. 

Dit teken van vertrouwen van de vrouwen heeft ons diep geraakt. 

Deze belangrijke kwestie van de gezondheid van vrouwen vraagt om een specifieke 

diepgaande studie, zoals aanbevolen door het verslag van de 11de Internationale Meeting - 

Vrouwen en Gezondheid, hier besproken door Mevr. Ntambwe Modi, voorzitster van 

RVDAGE/VL-SVAV: 

"Met betrekking tot de gezondheid van migrantenvrouwen is het noodzakelijk om rekening te 

houden met hun knowhow, talenten en de behoeften die zij signaleren op het gebied van 

seksuele en reproductieve rechten, geestelijke gezondheid, om er maar een paar te noemen. 

Een van de eerste grote werken die uitgevoerd moeten worden, zal een gelijkaardig actie-

onderzoek uitgevoerd door de vereniging Brussel Samen Leven zijn. Om daarbij te helpen 

kunnen er een aantal aanbevelingen op de 11de Internationale Meeting Vrouwen en 

Gezondheid van September 2011 in Brussel bestudeerd worden voor een betere opname van 

de specifieke gezondheidstoestand van migrantenvrouwen. Een aantal pistes voor deze 

analyse: 

 

De toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg voor nieuwkomers,  

De eenoudergezinnen met een hoog risico van verarming, die hun toegang tot een kwalitatieve 

zorg zien verminderen 

De geestelijke gezondheid, die nog steeds te weinig bestudeerd wordt voor deze groep 

De erkenning van competenties en talenten op het gebied van gezondheidszorg specifiek voor 

migrantenvrouwen.  
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Een systematisering van dit onderzoek is van essentieel belang voor een zichtbaarheid, een 

erkenning van competenties en de uitvoering van het gezondheids-en tewerkstellingsbeleid die 

effectief rekening houden met de bijdragen van vrouwen van de diaspora. 

Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met rvdage@gmail.com  

 Alles samen genomen hebben we een totaal van 101 vrouwen ontmoet, inclusief de 

migrantenvrouwen die we al kenden en die bij het project betrokken waren. Dit door middel 

van een representatieve steekproef, op vrijwillige basis, bij duizenden migrantenvrouwen die 

deelnemen aan activiteiten en diensten van de verschillende verenigingen. Natuurlijk met de 

samenwerking van verschillende vzw's en verschillende gemeentelijke, provinciale en 

gewestelijke diensten 

Voorafgaandelijk hebben we het project van ons onderzoek voorgesteld aan de vrouwen, 

tijdens een cursus of andere activiteit, of tijdens een individueel gesprek. 

We namen de tijd om een gedeelde vertrouwensrelatie te bouwen. 

  

We ontmoetten de vrouwen in verschillende omstandigheden, telkens in een individueel 

gesprek. 

In eerste instantie dachten we dat elk interview ongeveer een uur en half zou duren. Al snel 

beseften we dat het meer tijd zou vergen en dat de meeste vrouwen ervoor meer tijd wilden 

besteden omdat ze zoveel hadden te vertellen. 

Soms duurden enkele interviews tot vier uur lang, de tijd telde niet meer ... 

De fase voor interviews duurde van november 2011 tot mei 2012. 

  

Methodologie van de interviews: 

Latifa Gadouche interviewde 51 vrouwen. Talen: Frans, Arabisch, Engels 

 

In Brussel: 

 

Een van de vrouwen vroeg om in een café van haar keuze geïnterviewd te worden. 

 

Voor 6 vrouwen, sommigen ontmoet via de vzw's RVDAGE en TDK, vond het gesprek plaats in 

het kantoor van Brussel Samen Leven. 

 

Drie vrouwen werden geïnterviewd in de zetels van twee verenigingen, het Russisch Huis en 

het Arabisch Cultureel Centrum. 

 

9 vrouwen geïnterviewd in hun huizen, veel via de NGO "Vie Féminine", vzw Feza, en Russisch 

Huis vzw. 

 

Een vrouw werd geïnterviewd op haar werkplek. 

 

In Charleroi: 

 

De interviews vonden plaats in het lokaal waar het Departement van Sociale en Interculturele 

Bemiddeling cursussen Frans organiseert voor een dozijn vrouwen. 

 

In een café van haar keuze voor één vrouw. 

 

In het kantoor van "Collectif des Femmes Africaines du Hainaut" voor één vrouw 

 

In Aiseau-Presles: 

 

3 vrouwen werden ontvangen in de lokalen van "Objectif Emploi". 

 

In Fontaine-L'Evêque: 

 

Drie vrouwen werden geïnterviewd in de lokalen van de "Fondation Saint Vincent de Paul" 

7 vrouwen werden geïnterviewd bij hen thuis, via de dienst van Sociale Cohesie van de Stad 

Fontaine-L'Evêque. 
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Montigny-sur-Sambre: 

Een vrouw in de zetel van de "Groupe d'Information aux Immigrés et Réfugiés en Belgique" 

 

Manage: 

Een vrouw in de zetel van de vereniging "Ile d'Espoir" 

 

Lina D'Amico interviewde 50 vrouwen. Talen: Nederlands, Engels, Frans, Turks, Italiaans. 

 

Vlaanderen 

 

Voor Heusden-Zolder, Limburg 

 

Lina D'Amico werd vergezeld door Hatice Murat, een medewerkster van Turkse afkomst van 

het Gemeentelijk Integratiecentrum van de Dienst Welzijn en Sociale Economie, met wie ze in 

de buurt Lindeman woonde en vrijwillige activiteiten ondernam in de jaren 1970. 

 

10 van de 15 interviews werden uitgevoerd in het Zebrahuis, een huis van de gemeente, 

geïntegreerd in wijken van Heusden waar er een heleboel allochtone burgers wonen en waar 

de gemeentelijke medewerkers met jongeren, immigranten en partnerverenigingen werken, 

zoals de vereniging Inburgering vzw, Stebo vzw, die met dezelfde doelgroep werken. 

 

5 interviews werden uitgevoerd bij de vrouwen, omdat ze zich niet konden verplaatsen of 

omdat ze enkel 's avonds beschikbaar waren. 

 

In Leuven, Vlaams Brabant, interviews gehouden in: 

 

8 in de gebouwen van het Provinciaal Integratiecentrum van Vlaams-Brabant 

5 bij de vereniging Wonen en Werken, in één van de vergaderzalen. 

thuis, want ze werkten tijdens de dag en zich niet naar een kantoor konden verplaatsen. 

  

Nadat we de vrouwen in Vlaanderen, Brussel en Henegouwen gedurende een aantal maanden 

ondervraagd hadden, we verschillende diensten, vzw's, verantwoordelijken voor de uitvoering 

van instrumenten van beleidsbesluiten ontmoet hadden en we een conferentie georganiseerd 

hadden in maart 2012 over de toegang tot de arbeidsmarkt voor migrantenvrouwen, 

analyseerden we de elementen verzameld voor dit rapport. Deze elementen omvatten ook 

onze voorstellen en de aanbevelingen van migrantenvrouwen zelf. Dit verslag wordt uiteraard 

symbolisch gepubliceerd, voor de voltooiing van de studie, tijdens de conferentie, 

georganiseerd door Brussel Samen Leven in het Huis van Afgevaardigden op 19 september 

2012. Ze behandelt drie centrale thema's: de toestand van migrantenvrouwen en de 

gelijkheid van kansen, de talenkennis van het gastland en de equivalentie van diploma's en 

studies van het land van herkomst, troeven van de inschakeling, de erkenning van de 

knowhow en ervaringen, en factoren van economische en sociale integratie. 

We organiseerden ook op 09 maart 2012, midden het actie-onderzoek, een conferentie-

debat in het Arabisch Cultureel Centrum, over de toegang tot de arbeidsmarkt voor 

migrantenvrouwen. Deelneemsters: 

Mevrouw Monica De Coninck, Federale Minister van Werk, 

Mevrouw Maria Miguel Sierra, directrice van "La Voix des Femmes vzw", die "Het witboek van 

migrantenvrouwen' en het werk van de vzw "La Voix des Femmes" kwam voorstellen. 

Mevr. Laurence Beff, Consulente in diversiteit voor het Territoriaal Pact voor de 

werkgelegenheid in het Brussels Gewest: "Diversiteitsbeleid in het Brussels Gewest, 

voorstelling van het kader en van de instrumenten t.a.v. Brusselse werkgevers op het gebied 

van diversiteitsmanagement en gelijke kansen" 

Moderator: Catherine van Zeeland, voorzitster van Brussel Samen Leven vzw  

  

Vervolgens kwam een evaluatie, samen met de vrouwen die de cursussen Frans bijwonen, 

georganiseerd door het Departement van Sociale en interculturele bemiddeling van de stad 

Charleroi. 
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Ook in het kader van ons onderzoek vindt een tweede conferentie plaats op 19 September 

2012, is de eindmeet van ons werk. Ze wordt georganiseerd in het Federaal Parlement, een 

belangrijke symbolische plek, om beroep te doen op de politieke wereld over de drie aspecten 

van dit actie-onderzoek: de identificatie van de toestanden van vrouwen en gelijkheid van 

kansen, kennis van de talen van het gastland en de gelijkschakeling van diploma's en studies 

van het land van herkomst, troeven voor een geslaagde inschakeling, de erkenning van 

knowhow en ervaringen, factoren van economische en sociale integratie. 

 

Van zodra de fase van gegevensverzameling van de verschillende componenten afgerond was, 

hebben we individuele synthesefiches opgesteld, waarvan we de verzamelde informatie 

behandelden en de tabellen ontwikkelden, voorgesteld in de onderstaande pagina's. 

De derde component van de individuele synthesefiches bevat een sectie getiteld "positieve 

factoren en het potentieel naar tewerkstelling". Het betreft een hoofdstuk over de 

belemmeringen en een hoofdstuk gewijd aan voorstellen van persoonlijke, juridische en 

institutionele orde. Met voorstellen op persoonlijke vlak, bedoelen we voorstellen die we op 

maat gemaakt hebben voor elk van de geïnterviewde vrouwen. 

 

  

 

 

2. DE PARADOX VAN DE 101 PORTRETTEN VAN GETALENTEERDE MIGRANTENVROUWEN IN 

MEERDERHEID GECONFRONTEERD MET BESTAANSONZEKERHEID 

2.1 De rijkdom en diversiteit van de vrouwen 

De onderstaande tabellen geven de leeftijd van aankomst en het aantal vrouwen in België 

geboren, nationaliteiten, naturalisaties, de feminisering van immigratie, de leer-en 

opleidingstrajecten en beroepservaringen 

 

 

  

  

LEEFTIJD VAN AANKOMST  IN BELGIË 

 

  HENEGOUWEN  VLAANDEREN FR. BRUSSEL  NL. BRUSSEL 

0_5  5  3  2   

6_12    3  1   

13_18  1    3  3 

19_25  5  6  5  2 

26_30  6  9  4   

31_40  4  8  5  2 

41_50  5  2  5  1 

51_60  1  1  1   

61 EN MEER         

 

 

 

GEBOREN IN BELGIË       

HENEGOUWEN  VLAANDEREN  Fr;  BRUSSEL  
 

3  1  3  
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     34 NATIONALITEITEN         

                      

  

FR. 

BRUSSE

L     

NL. 

BRUSSEL   Henegouwen   VLAANDEREN   TOTAAL 

  Latifa LINA   Latifa LINA           

MAROKKO 3 4       7   3   - 17 

ALGERIJE 2     1   10       13 

CONGO 2 1     3 1       7 

ETHIOPIË 2             1   3 

RWANDA           2   1   3 

TURKIJE 1       1 2   12   16 

ARMENIË         1 2       3 

RUSSISCHE 

INGOESJETIË           2       2 

GUINEA 1       1         2 

LIBANON           1       1 

ROEMENIË           1       1 

CHINA       1           1 

IRAN           1       1 

KAMEROEN           1   1   2 

NICARAGUA       1           1 

RUSLAND 3             1   4 

GHANA       1 1         2 

MACEDONIË 1                 1 

BRITISH 1             1   2 

CUBA 1                 1 

PERU   1               1 

BANGLADESH   1           1   2 

UGANDA   1               1 

IRAK               2   2 

ALBANIË               2   2 

ZUID-AFRIKA         1         1 

NIGERIA         1         1 

VIETNAM               1   1 

ERITREA               1   1 

WIT-RUSLAND               1   1 

EGYPTE               1   1 

TIBET               1   1 

TOGO         1         1 

ZIMBABWE         1         1 

SYRIË         1         1 

                      

  - 17 8   4 12 + 30   + 30   101 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                     



 
19 

 

 

 

 

 

Naturalisatie 
                        

  FR. BRUSSEL   
NL 
BRUSSEL   Henegouwen   VLAANDEREN   TOTAAL   

  Latifa LINA   Latifa LINA             

MAROKKO 1 
ITAL 3 
+1       2 +1 ITALIË   2   8 +2 ITAL OP 17 

ALGERIJE 
1 +1 
FRANKRIJK     1   

7 + 1 
FRANKRIJK       2 9 NL OP 13 

CONGO 2 1     2 1       6 OVER 7 

ETHIOPIË                   0 ON 2 

RWANDA           2   1   3 OP 3 

TURKIJE 1       1 1   8   11. OP 16 

ARMENIË           1       1 OP 3 

RUSSISCHE 
INGOESJETIE           2       2 SUR2 

GUINEA                   0 ON 2 

LIBANON                   0 OP 1 

ROEMENIË                   0 OP 1 

CHINA       1           1 OP 1 

IRAN           1       1 OP 1 

KAMEROEN           1   1   2 ON 2 

NICARAGUA       1           1 OP 1 

RUSLAND                   0 OP 4 

GHANA                   0 ON 2 

MACEDONIË 1                 1 OP 1 

BRITISH                   0 OP 1 

CUBA 1                 1 OP 1 

PERU                   0 OP 1 

BANGLADESH    1           1   2 ON 2 

UGANDA   1               1 OP 1 

IRAK               2   2 ON 2 

ALBANIË               1   1 OP 1 

ZUID-AFRIKA                   0 OP 1 

NIGERIA                   0 OP 1 

VIETNAM               1   1 OP 1 

ERITREA                   0 OP 1 

WIT-RUSLAND               1   1 OP 1 

EGYPTE                   0 OP 1 

TIBET                   0 OP 1 

TOGO                   0 OP 1 

ZIMBABWE                   0 OP 1 

SYRIË         1         1 OP 1 

  7 + 1 FR 
6 +1 
ITAL   3 4 18+1FR+1IT-   20   58 B   

                    + 2 ITAL   

                    + 2 FR   

                    62 EU-   

                    
+ 1 Roemeense al 
EU 
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VERVROUWELIJKING VAN DE IMMIGRATIE      

           

  FR. BRUSSEL   NL. BRUSSEL HENEGOUWEN   VLAANDEREN TOTAAL  

MAROCCO 5     1   6 
op 
17 

ALGERIJE 1     1   2 
op  
13 

CONGO     1 1 polit. vlucht..   2 op 7  

ETHIOPIË 1 cland 10 jaar       1 2 op 2 

RWANDA      1 polit. Vlucht.  1 2 op 3 

TURKIJE          
op 
16 

ARMENIE      1   1 op 3 

RUSSISSCHE 
INGUSH      

2  

wv 1 polit. 
vlucht   2 op 2 

GUINEA 1 polit. vluchtel.        1 op 2 

LIBANON      
1 polit. 

Vluchtel.   1 
    op 
1 

ROEMENIË          
    op 
1 

CHINA     1 studente    1 op 1 

IRAN          op 1 

KAMEROEN        1 1 

    op 

2 

NICARAGUA          op 1 

RUSLAND 
  

2=    1  polit. 
vlucht 

  1 studente        2 op 4 

GHANA          op 2 

MACEDONIË          op 1 

COLOMBIË 1        1 op 1 

CUBA 1        1 op 1 

PERU 1        1 op 1 

BENGLADESH                        1 1 op 2 

UGANDA 1        1 op 1 

IRAK          op 2 

ALBANIË        1 1 op 1 

ZUID-
AFRICA     1    1 op 1 

NIGERIA     1    1 op1 

VIETNAM        1 1 op1 

ERITREA        1 1 op1 

WIT-

RUSLAND        1 1 op 1 

EGYPTE          
    
op1 

TIBET          op 1 

TOGO          op1 

ZIMBABWE     1    1 op1 

SYRIË     1    1 op1 

 TOTAAL 14    6 8  8 36  
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De prioritaire actiezones waar Latifa Gadouche 40 van de 51 migrantenvrouwen ontmoet 

heeft: 

 

Brussel-Stad/Marollen (zone 2), Sint-Gillis (zone 5), Etterbeek (zone 7), Vorst (zone 5), 

Brussel-Stad/Laken (zone 2), Sint-Joost-Ten-Node (zone 3), Charleroi (zone 9), Montigny-sur-

Sambre (zone 9), Mont-sur-Marchienne (zone 10), Gilly (zone 10), Pont-de-Loup (zone 51), 

Chatelet (zone 17), Dampremy (zone 10), Fontaine-L'Evêque (zone 51), Jumet (zone 10), 

Manage (zone 33), Couillet (zone 9), Aiseau-Presles (zone 50) 

 

De 11 andere vrouwen, die buiten de prioritaire actiezones in Brussel wonen: 4 van hen leven 

in Brussel in een zorgwekkende toestand, hetzij door een slechte huisvesting, ofwel als gevolg 

van geringe inkomsten (ten laste van hun echtgenoot die zelf weinig inkomen heeft). 

 

De prioritaire actiezones waar Lina D'Amico 49 op 50 migrantenvrouwen ontmoet heeft zijn 

(hiervan woont één in Brussel buiten de prioritaire actiezone , maar met slechte huisvesting. 

 

Brussel: Molenbeek-Koekelberg (zone 4), Anderlecht (zone 6), Elsene-Etterbeek (zone 7) 

 

Vlaanderen: 

 

Limburg: Beringen (zone 15), Heusden-Zolder (zone 25) 

Vlaams-Brabant: Leuven (zone 29). 
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 2.2 De school- en opleidingstrajecten en de professionele loopbanen:  Deze tabellen spreken voor   

zich. Ze laten ons toe om de puinhoop te meten waarmee deze vrouwen geconfronteerd zijn.  

 

 
LAND   GEEN   LAGER    SECUNDAIR   UNIVERSITAIR 
    ONDERWIJS   ONDERWIJS   ONDERWIJS   ONDERWIJS 

        Aantal jaren   Aantal jaren   HOGE SCHOLEN 

            Diplômes    

         Marocco       5 jaren   2 jaren   Neen 

Algerië       5 jaren   2 jaren   Neen 

Congo       6 jaren   Optie verpleegkunde   Neen 

België                 

Ethiopië       5 jaren   7 jaren   Neen 

Botswana               Universiteit optie Bibliothekaris 

Engeland               Guil Holle Universiteit 

VS               Universiteit 

België                 

Algerije       5 jaren   7 années geen diploma   Conservatorium optie theater 

België               ULB Littérature, ciné, TV 

Marocco       5 jaren   7 jaren + bac   Ecole Normale Supre 

Marocco/België       6 jaren  België   7 jaren BSO kleding/stylisme    Neen 

Rwanda       6 jaren   6 jaren BSO   Neen 

België                 

Marocco       5 jaren   7 jaren geen diploma   Technisch Automatisatie Instituut 

België                 

Marocco       5 jaren   7 jaren ASO    Provinciale Instituut Bologna 

Italië/België                 

Ethiopië       6 jaren   Neen   Neen 

Turkije   Geen   Neen   Neen   Neen 

Armenië       Russisch Systeem   10 jaren lager+secundair   Neen 

België                 

Algerije       6 jaren   Neen   Neen 

België                 

Russisch Ingoesjië       Russisch systeem   10 jaren lager +secundair   Neen 

Algérije   Geen   Neen   Neen   Neen 

Turkije       5 jaren 3u/dag   Neen   Neen 

Marocco   Geen   Neen   Neen   Neen 

Marocco   Geen   Neen is 33 jaar oud !   Neen   Neen 

Guinea       2 jaren – gestopt door besnijdenis!   Neen    Neen 

België                 

Libanon       6 jaren   4 jaren getuigschrift     

Roemenië       Roemeense systeem   12 jaren   Universiteit - Landbouwkunde 

Marocco       5 jaren   1 jaar – niet beëindigd     

Marocco       5 jaren    Zij is 19 jaar oud !   
 China       6 jaren   6 jaren   Universiteit Biologie Milieu 

België               VUB Moléculaire Biologie 

                VUB Menselijke Ecologie 
Algérije/België       6 jaren   6 jaren ASO   ISFSC Volwassen Onderwijs 

            Dank zij haar moeder     

Iran       5 jaren   7 jaren     

België                 

Armenië       Russisch systeem   10 jaren lager+secundair   Neen 

Russisch Ingoesjië       Russisch systeem   10 jaren lager+secundair   Neen 
Algerije/België       6 jaren   2 jaren ASO + 4 jaren BSO    IPSMA Gespecialiseerde leerkracht 

Algerije   Aucune   Neen   Zij is 47 jaar oud, op 26 j aangekomen     
Algerije/België       6 jaren   3 jaren ASO+4 jaren BSO   Neen 

            
 

    

Kameroen       5 jaren   7 jaren + bac S   Univ Fac Wiskunde/Fisica optie beheer 

België                 

                  
Algerije/België       6 jaren   3 jaren ASO   Neen 

Algerije/België       6 jaren   4 jaren ASO   Neen 

                  
Congo/België       6 jaren   6 jaren ASO   Hoge school sociale politiek 

                Brussel stad 

Nicaragua/België       5 jaren Nicaragua   3 jaren ASO Nicar  2de+3de j. ASO Belg   Neen 

            4de verkoop+kantoor 5, 6,,,7de kantoor  BSO     

Rusland       Russisch systeem   10 jaren lager+secundair onderwijs   Universiteit Psycho-sociale optie 

Oostenrijk               Marketing Accademie optie 

                Ondernemingsbeheer 

België                 

Rusland       Russisch Systeem   10 jaren lager+secundair   Universiteit, 5 jaren Licentie 

België               La Cambre 

Ghana       6 jaren   6 jaren   Universiteit  

                  

                  

België               Hoge school Univ. Brusse l(HUB) 

Rwanda       6 jaren   7 jaren ASO     

België                 

Algerije   Geen   Neen   leeft 46 jaar in België, heeft 2 maanden 
alfabetisatie gevolgd samen met  andere 
niveau’s 

    

Congo       6 jaren   6 jaren ASO - handel     

België               Arbeids Universiteit  

Rusland       Russisch systeem   10 jaren LO.+ ASO   Universiteit Geneeskunde 

                  
Marocco/België       6 jaren   1 jaar ASO +     

            5 jaren kleding BSO     

Macedonië       8 jaren lager+BSO       Universiteit 

            Economie en boekhouding     

Colombië       6 jaren   6 jaren   Universiteit optie Theater 

                Volks hoge School teken en schilderkunst 

België               Academie voor Kunst en vormg.  St Joost 

Turkije       6 jaren   
2 jaren ASO+2 j. kleding +5j. Décoratieve 
kunst in BSO   St Luc institud 

Cuba       6 jaren   5 jaren   Hoge School 

België                 
Algerije/België       6 jaren   2 jaren ASO+4 jaren BSO verzorging     

Algerije/België       6 jaren   3 jaren     

 



 
23 

 

 

 

 
LAND   DIPLOMA   VORMINGEN   BEROEPSERVARING 
              

              

              

       

Marokko       Initiatie autorijschool   Instructrice autorijschool 7 jaren 

Algerije       3 maand initiatie naaien privé cursussen   Vrijwilligerswerk 

Congo             

België       3 jaren verplegingschool Brugman A3   Verpleegster 

Ethiopië             

Botswana   2 jaren Diploma bibliothecaire       Engeland 9 jaren en USA 7 jaren 

Engeland   2 jaren en 6 maanden diploma Graphic designer       Assistente bibliothecaire 

USA   3 jaren Dipl. Micro computer technology       België 6 maanden onderzoeksassistente 

België   3 jaren Attest graphic designer   Promotion sociale Evere   Journaliste 23 jaren +4 jaren Editiedir. 

Algerije   9 jaren Diploma en erediploma       . 

België   2 jaren Attest   3 jaren Ecole Van Lysebeth Docente Yoga   Co-directrice cultureel centrum +prof yoga 

Marokko   2 jaren dipl. literair Arabisch        Prof literair Arabisch 9 jaren + 18 maanden 
Marok/Belg   A2 Dipl HSO Kleding design       2 jaren docente alfa 

Rwanda   Dipl. handel en boekhouding secundair       Hulpboekhoudster en Kassierster 5 jaren 

België   Weet niet aan wie vragen voor equivalentie       Art 60, 5 maanden adm. werk 

Marokko   3 jaren Diploma ITA       1,5 jaar in een pub bedrijf  

België           Keukenhulp 3 jaren, schoonmaak 

Marokko   1 jaar diploma in Transport       Arbeidster 15 jaren Marokko + Italië 2 jaren au pair 

Italië/Belg.           België schoonmaak 

Ethiopië           Verkoop 7 jaren en werk in Restaurant 7 jaren 

Turkije       Nee   Nee 

Armenië       2 jaren kapper in sec. + 2 jaren boekhouding   Kapster 2 jaren+ militaire 2 jaren 

België           Vrijwilligerswerk in een rusthuis 

Algerije           Arbeidster 3 jaren 

België           Huishoudhulp + Toezichtster kinderen 

Rus. Ingoesjie       1 jaar opleiding naaien   Arbeidster 12 jaren atelier naaien 

Algerije       Nee   Nee 

Turkije       Nee   Nee 

Marokko       Nee   Nee 

Marokko       Nee   Nee 

Guinea       3 jaren opl. naaien + opl. schoonmaak 1 jaren   Arbeidster atelier naaien + kamermeisje 

België           Horeca +schoonm. Art. 60 +Dienstencheques 

Libanon       Nee   Nee 

Roemenië   Diploma       Manager assist., HR assist., receptioniste 

Marokko       2 jaren opleiding naaien   2 jaren arbeidster atelier naaien 

Marokko       Nee   Nee 

China   Bachelor       Lerares Engels 

België   3 jaren Master       Horeca/Kinderopvang/Schoonmaak/Verkoop 

    3 jaren Master gevorderde       Sinds 2011 verkoopster voltijds 
Alg/Belg   1ste jaar. communicatie studente       Receptioniste, schoonmaak, monitrice, 

    (ze is drietalig)       demonstratrice 

Iran           2 jaren werk in een crèche 

België       2 jaren opl. Naaien +2 jaren opl. Bakker   Vrijwilligerswerk maaltijden delen 

Armenië       Nee   Nee 

Rus. Ingoesjie       Opleiding verkoopster in Tsjetsjenië   Verkoopster +Arbeidster in voedselbedrijf 
Alg/Belg    ASO zonder kwalificatie!        Kassierster, schoonmaak, monitrice... 

Algerije       Nee   Nee 

Alg/Belg   HSO   3 jaren IFAPME dipl. reisagent+CEFORA   Interim verkoop, callcenter, commerciële 

        getuigschrift callcenter   vertegenwoordigster 

Kameroen   3 jaren Licentie informaticabeheer       Prof informatica 

België   Bachelor 3 jaren verpleegster       Verpleegster 3 jaren halftijds 

    2 jaren ULB Master in openbare gezondheid       Vrijwilligerswerk in vzw beroepsinschakeling 
Alg/Belg       1 jaren Ecole Industrielle optie Secretariaat   Schoonmaak, Arbeidster, Verkoopster, bakster 

Alg/Belg       2 jaren Ecole Indust Correspondentietechn.   Nee 

        /frans/ commercieel Secretariaat HSO     
Cong/Belg   Attest   Verschillende korte opl. ITECO, Gender   Manager ass. 5jaren, Analyste/beheerster 7jaren 

    3 jaren graduaat juridische wetenschappen       Interim in adm. 3 jaren 

Nicarag/Bel    HSO burautica/bedrijfsbeheer   Bedrijfsbeheer   Arbeidster, adm. werk,verkoop, kassierster,  

Rusland   Diploma 5 jaren+ Doctoraat 3 jaren       10 jaren sociaal onderneming 

Oostenrijk   Attest 2 jaren op 3       10 jaren USA rekruteringsagentschap 

            België 2 jaren prof Russisch. Vrijwilligster in vzw- 

België       1 jaar opleiding KMO cursus bedrijfsbeheer     

Rusland   5 jaren Licentie Germaanse filologie        Docente Engels, vertaling 

België   Licentie 5 jaren optie Graveerkunst   9 maanden opleiding in projectontwikkeling   Studentjob onthaal tentoonstelling. + soms vertaling 

Ghana   Bachelor in Handel + dipl. In Opv-       Interne auditeur /boekhoudster 10 jaren 

    oeding 4 jaren +Master Adm. Business        Commerciële agent klanten 2 jaren 

    en Financiën 2 jaren         

België   Master of Science Intal Busin. Mangmt 3 jaren       België : baby-sitting en schoonmaak 

Rwanda       Sociales studies dipl. soc. asste    Sociaal assist. 19 jaren, reclame media 4 jaren 

België       6 maanden opl. Schoonmaak+1 jaar opl. 

Verzorgende. 

    

Algerije       Nee   Nee 

Congo       Opl. 2 jaren Bedrijfsbeheer   directiesecretaris 2jaren + kassierster 1 jaar 

België       2 jaren informatica + opl. projectmanagement    Verantwoord. socio-culturele vzw na 4 jaren vrijwill. 

Rusland   6 jaren optie Therapie/Medische zaken+       Arts 1 jaar 

    1 jaar specialiteit therapie         
Marok/Belg           Terugkeer Marokko 2 jaren naaister en lerares  

            nooit werk gevonden in Belg. Ondanks zoeken 

Macedonië   6 maanden Franse literatuur        Nee 

            In afwachting van art. 60 

Colombia   2 jaren diploma   + verschillende kunstopleidingen   Inrichting creatieve parken +kunst. 13 jaren +lerares 

    2 jaren Diploma       België au pair +Vrijwilligerswerk +contracten  

België   Studente in 2de jaar/3       6 maanden artistieke activiteiten  
Turkije   1 jaar niet afgerond wegens trouwen   Opl.2jaren secretariaat+infografie   2 jaren secretariaat/infografiste                                      

Cuba   3jaren dipl. Technicus in psychiatrie       Assistente in psychiatrie 20 jaren 

België           Kamermeisje 2 jaren/Tandartsassist. 10jaren/ 

Vrijwilligster vzw Alg/Belg           Verzorgende 3/4 nacht + interim 

Algerije       Nee   Nee 
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LAND   GEEN   BASIS-   SECUNDAIR   UNIVERSITAIR 

    ONDERWIJS   ONDERWIJS   ONDERWIJS   ONDERWIJS 
        Aantal jaren   Aantal jaren   HOGESCHOLEN 

            Diploma    

                  

Marocco       5 jaren   5 jaren ASO   1 jaar Techn Haartooi 

Peru       6 jaren   5 jaren ASO - diploma   5 jaren Electronisch lngenieur 

Bangladesh       6 jaren   5° jaar BSO  Naad - 2012     

Uganda       6 jaren   6 jaren ASO diploma   HS Boekhouding- 3 jaren  

Irak       6 jaren   6 jaren TSO diploma   HS Administr.2 jaren diploma 

Albanië       8 jaren   ASO +Tandtechnicus  10 j – 2dipl.     

Marocco       5 jaren   7 jaren  ASO - diploma   Juridissche Wetensch 4 jaren 

Turkije       5°2x 6 jaren   3 jaen interculturele bemiddelaarster     

Zuid-Afrika       7 jaren   5 jaren ASO - diploma   Verpleegk – Vroedvrouw 

Turkije       5 jaren   6 jaren ASO diploma   Universiteit: 2 jaren  

Turkije       6 jaren   6 jaren BSO haartooi diploma     

Turque       7 jaren   Interculturele bemiddeling     

Turkse 

afkomst       6 jaren   4 jaren BSO haartooi - diploma     

Nigeria       6 jaren   LSO - getuigschrift     

Turkse 
afkomst       6 jaren   4 jaren snit en  naad – privé school     

Turkije       5 jaren   6 jaren TSO - diploma     

Turkije       5 jaren   6 ASO - diploma   Universiteit:  2 jaren 

Rwanda       8 jaren   TSO boekhouding diploma      HS 1°jaar Soc-Cult.Werk 

Marocco       6 jaren   EPFC  HSO directiesecretar.  diploma     

Turkije       5 jaren   3 jaren LSO diploma     

Turkije       5 jaren   6 jaren ASO diploma   Univ: Economie - Internationale Handel 

Ethiopië       6 jaren   6 jaren ASO Wetenschappen diploma     

Vietnam       5 jaren   7 jaren  ASO diploma   Apotheekwetenschappen doctoraat 

Irak       6 jaren   6 jaren ASO Wetenschappen diploma   Microbiologie 4 jaren  

Colombië       5 jaren   6 jaren ASO Handel - diploma   Industrieel Ingenieur 

Egypte       6 jaren   6 jaren  ASO - diploma   Univ Engelse Litter. Kunst 4 j  

Albanië       6 jaren   6 jaren  ASO pedagogie - diploma   Journalisme, presse et media 4j  

Marocco       6 jaren    6 jaren ASO  3° Wetensch.   Ziekenhuisverpleegster + sociale verpl 4j 

Congo       6 jaren   6 jaren  TSO 3° Apotheekassistente     

Wit-Rusland       9 jaren   3 jaren   TSO   Audio-Visuele. Kunsten St Lukas 4 j  

Bangladesh       10 jaren   2 jaren  ASO Wetenschappen diploma   Architectuur master + doctoraat 

Marocco       5 jaren   7 jaren ASO diploma     

Kameroen       6 jaren   3 jaren LSO getuigschrift     

Ethiopië       10 jaren   =LO + ASO diploma     

China       6 jaren   6 TSO Handel. diploma     

Turkije       6 jaren   3 jaren  LSO +CVO interc. Bem. HSO   Voedingsadviseur  

Congo       6 jaren   6 jaren  ASO Diploma   Informatica EPFC – Hoger onderwijs 

Turkije       5 jaren   4 jaren  BSO Manicure & Pedicure att.     

Togo       7 jaren         

Congo       6 jaren   1° ASO; 2°&3° BSO  getuigschrift     

Eritrea       5 jaren   3 jaren  LSO - getuigsschrift     

Marocco   

 

  
4 jaren 

Basiseducatie         

Guinea       5 jaren   1ste jaar alternerend ond. Hulpkok ‘12     

Congolese afk.       6 jaren 4Nl+2Fr   7°jaar BSO Binnenhuisdecoratie dipl.     

Ghana       6 jaren   3 jaren LKO Visuele Kunst getuigschr.     

Zimbabwe       7 jaren   6 jaren    Universiteit Politieke Wetenschappen 

Armenië       10 jaren   = LO+ASO diploma   Medisch Instituut: verpleegster  

Syrië       6 jaren   6 jaren ASO   Universiteit: hulpboekhoudster 

Rusland       10 jaren   = LO+ASO diploma   Mecnica Ingénieur  + financieel expert 
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Marocco   LSO        Italië :Welnesscentrum  - onthaal : 7 maanden 

Peru   2 Masters P + B       Peru Ielecommunicatie: directie onderzoek : 13 jaren 

Bangladesh             

Uganda   Bachelor   B. Socio-culturele animator: attest   Ug;:Leraar wiskunde en commercieel beheer: 3 jaren 

Irak   Diploma Bachel   VDAB informatica   Irak Administratieve bediende reisbureau : 7 jaren 

Albanië   Dipl. ASO+TSO       België Tandtechnicus: 3 jaren 

Marocco   ASO- diploma   B.: Vorming/stage: adm. + Nl taal   Mar. Juristenvereniging – juridisch advies : 2 jaren 

Turkije       België:Informatica   België:Arbeidster– seizoenarbeid fruit plukken: 17 j. 

Zuid-Afrika   Bachelor    Z-A: Basiscursus bouw   Z.A.Verpleegster en hoofdverpleegster ziekenh; 12 j. 

Turkije   Bachelor       Turkije Wetenschappel. labo onderzoek fabr.iek 2,5 j 

Turkije             

Turkse oorspr.       B.Intercultur. onderwijsbemiddel.   B.:Interculturele bemiddelaarster kleuteronderw: 3 j. 

Turkse oorspr.           België arbeidster: 4 jaren 

Nigeria       Schoonmaak  prof. Insch.project   België: Haarkapster en  schoonmaak 13 jaren 

Turkse oorspr.       hulpkokopleiding  Syntra   België : Arbeidster in tabaksfabriek : 24 jaren 

Turkije       Vorming voor leerkracht   Turkije: Hotelreceptioniste: 4 jaren 

Turkije   Bachelor       Turkije :Secretariaat ziekenhuis : 2 jaren 

Rwanda       VDAB  administratieve bediende   Rwanda: Zelfstandige winkeluitbaatster: 9 jaren 

Marocco       Vzw: informatica   B:Administratie  - verkoop.- publieke relaties: 9 j 

Turkije       Cursus: rijbewijs   Turkije familieboerderij: 4 jaren 

Turkije   Bachelor   Getuigschrift  Microsoft systeem   T.:Zaakvoerder bedrijf juwelen en archiefkasten : 6 j. 

Ethiopië       Formation Cuisine et nettoyage   Eth..bankbed. 1 jaar – zaakvoerder  comm. bedr. 4 j. 

Vietnam   Master 5 jaar       
 Irak   Master       Irak:Analyse en behandeling van afvalwater : 7 jaren 

Colombië   Master 5 jaar       Colombië: Assistente van  tropicaal onderzoek 10 j. 

Egypte   Licentie 4 jaar       Egypte: Airhostess: 7 jaren 

Albanië   Licence 4 jaar   Vorming bedrijfsbeheer   Albanië: journaliste: freelance -3 j. ; loondienst - 3 j. 

Marocco   Prof. Bachelor       Ziekenhuisverpleegster: 9 jaren 

Congo    TSO- diploma       Apotheekassistente: 15 jaren 

Wit-Rusland   Master       Albanië:Muziekgroep  8 j. -  Zooverzorgster 3 j 

Bangladesh   Master+Doctor.   VDAB-CVO computer aided   België: architecte junior: 2 jaren 

Marocco       Snit+naad Lokale Missie Schaarb.   B./Schoonmaa : 3 j.; waarvan 6 mnd als zelfstand. 

Kameroen       Huishoudhulp- Wonen en werken   België: Art 60 assistente  verzorgster: 1jaar 

Ethiopië       Huishoudhulp– Wonen en werken   Ethiopië Muziekgroep : 12 jaren; zangeres: 1 jaar 

China       Huishoudhulp –Wonen en werken   China: Verkoopster  5 jaren 

Turkije   Bachelor Prof.       België: Sociale tolk: 4 jaren 

Congo   Bachelor   Secretariaat: 1 jaar EPFC   België: PWA: 5 jaren: huistaakbegeleid. Schaarbeek, 

Turkije       Schoonmaakopleiding: 6 mnden   Turkije:Kapsalon :  manicure en pedicure: 9 jaren 

Togo       Ziekenhuisschoonmaak opleiding   Handel in kleding: 26 jaren 

Congo       Hulpkok opleiding   Onthaalhostess : Nationaal transportbureau : 5 jaren 

Eritrea       Huishoudhulp - Wonen en werken   Schoonmaak 3 jaren 

Marocco       

Huishoudhulp -Wonen enWerken 

Cursus snit+naad  1,5 jaar  (M)   Schoonmaakstage :  2 maanden 

Guinea           1 jaar stage hulpkok 

Congol. oorspr.       JES vzw: snack en tea-room opl.   Onthaal Walibi, telemarketing +stage  2 mnd horeca 

Ghana       JES vzw : snack en  tea-room opl   Stage 2 mnd horeca 

Zimbabwe   Master 3 jaar       Administratieve bediende  vzw EAT art 60 1,5 jaar 

Armenië   Prof Bachelor    Atelier Groot Eiland horecaopleid.   Verpleegster 17 jaren - art 60 horeca: lopende 

Syrië   Bachelor  2 jaar   Atelier Groot Eiland horecaopleid   Boekhoudster Bata: 5 jaren- art 60 horeca lopende 

Rusland   Master+post Mst       Ingenieur  metaalindustrie :7 jaren – Financies : 18 jr 

 

2.3 De inkomstenbronnen van deze vrouwen 

  

13 vrouwen werken voltijds. Maar voor welke soorten banen?  

  

2 vrouwen werken in Brussel onder hun niveau als verkoopster en schoonmaakster in 

dienstencheques terwijl ze allebei hoog opgeleid zijn in hun eigen land en in België een niveau 

Master hebben 

1 vrouw in DSP, 5 in "artikel 60", 1 vrouw die regelmatig nacht-en interimwerk en in het 

weekend doet, 1 vrouw in "APE" in Henegouwen, 1 vrouw als bediende in de socioculturele 

sector, waar haar evolutie geblokkeerd is door een seksistische en discriminerende 

hiërarchische chef, 2 vrouwen met een zelfstandige statuut 
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5 vrouwen werken deeltijds: 

Een vrouw, technicus in automatisering van opleiding, ondertewerkgesteld als schoonmaakster 

in dienstencheques 

Een vrouw, , literaire journalist en schrijfster, ondertewerkgesteld, werkt deeltijds in de 

socioculturele sector 

Een vrouw, schoonmaakster, ondertewerkgesteld terwijl ze in haar land van herkomst een 

diploma hoger secundair onderwijs heeft 

Een vrouw, ondertewerkgesteld, houdster van verschillende diploma's van het hoger onderwijs 

in België, vond slechts een deeltijdse functie van gezinshulp na twee jaar werkloosheid 

Een vrouw, ondertewerkgesteld, werkt halftijds als gezinshulp terwijl ze meertalig is, na een 

succesvolle middelbare school een opleiding als rijschool instructrice gevolgd heeft in haar land 

van herkomst en aanzienlijke ervaring heeft in de toerismesector. 

  

24 vrouwen krijgen een leefloon van het OCMW. 

Ter herinnering, in het geval van getrouwde en samenwonende vrouwen, is hun echtgenoot 

ten laste. 

  

14 vrouwen krijgen een volledige werkloosheidsuitkering 

  

9 vrouwen krijgen werkloosheidsuitkeringen als samenwonende 

  

3 vrouwen hebben geen inkomen. Het gaat om vrouwen in regularisatieprocedure, 

waarvan één zwanger. Deze vrouwen worden ondermijnd door de lengte van de 

regularisatieprocedures en door het feit dat er geen andere middelen zijn dan dringende 

medische hulp tijdens de procedure. 

  

In deze categorie moeten 29 vrouwen zonder eigen inkomen worden toegevoegd. Ze zijn 

ten laste van hun echtgenoot, werknemer, gehandicapt, werkloos, leefloner of gepensioneerd, 

of studenten ten laste van hun ouders. 

  

4 vrouwen hebben de volgende inkomens: 

2 hebben een handicap/ziektevergoeding 

1 als meewerkend echtgenote van een zelfstandige in Limburg 

1 vrouw is in tijdskrediet met motief zorg 

  

2.4 De gevolgen van lage inkomens voor vrouwen 

  

De precaire omstandigheden waarin de meerderheid van de ontmoete vrouwen zich bevindt, is 

zichtbaar in de antwoorden op de open vraag:  

"Wat hebt u niet kunnen doen met uw inkomen in de afgelopen jaren?" 

  

14 vrouwen op 30 in de Henegouwen gaven aan dat zij moeilijkheden hadden voor 

basisbehoeften met betrekking tot voedsel, verwarming, elektriciteit, medische zorg en 

schoolgeld. 

11 vrouwen op 41 in Brussel vermelden soortgelijke problemen. 

25 vrouwen bevinden zich in de volgende situaties: 

3 hebben schulden  

6 worden ondersteund door hun familie in België of in hun land van herkomst 

10 hebben geen activiteit of vrijetijdsbesteding vanwege een gebrek aan geld en leven zodanig 

opgesloten 

4 hoogopgeleide vrouwen ontbreken de middelen om hun competenties te ontwikkelen 

4 alleenstaande vrouwen delen hun problemen bij het kopen van een appartement, dat hen in 

staat stelt de hoge huren (de banken belemmeren) 

5 kunnen het band met hun land van herkomst niet handhaven door een gebrek aan financiële 

middelen om voor de reis te betalen 

  

19 vrouwen rapporteren moeilijkheden in verband met de materiële basisbehoeften van hun 

kinderen 
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Meerdere vrouwen vertelden ons dat ze hun diensten verhandelen om de huur te betalen, 

door bv. cursussen te geven 

  

Opmerkelijk is dat in Henegouwen, is het bezit van een rijbewijs en een auto in veel gevallen 

essentieel om een werk te zoeken of om te kunnen werken. Dit is een wens van 6 vrouwen 

waarvan de meerderheid alleenstaande moeders zijn. 

  

Enkel 1 vrouw op 15 in Vlaams-Brabant drukt dezelfde problemen uit voor basisbehoeften 

en geen in Limburg. 

Dit toont aan dat migrantenvrouwen in Vlaanderen minder geconfronteerd zijn met 

bestaansonzekerheid. 

 

Echter: 

Een vrouw uit Vlaams-Brabant was niet in staat om een volledige gelijkwaardigheid van haar 

master behaald in haar land van herkomst te behalen omdat de kost van het onderwijs om 

haar hogere studies in België te voltooien, te hoog is 

Hetzelfde geldt voor een andere vrouw uit het Limburg. 

Een vrouw in het Vlaams-Brabant verkeert in schulden. 

4 vrouwen uit Vlaams-Brabant kunnen door geldgebrek niet de socioculturele activiteiten doen 

die ze zouden willen 

3 vrouwen uit Vlaams-Brabant kunnen de band met hun land van herkomst niet handhaven 

door een gebrek aan financiële middelen voor de reiskosten. 2 van hen zijn, weeral, 

alleenstaande moeders 

3 vrouwen uit Vlaams-Brabant en Limburg rapporteren moeilijkheden wat de essentiële 

materiële behoeften van hun kinderen betreft 

Slechts 9 op 101 vrouwen gaven aan dat ze tevreden zijn over hun materiële 

levensomstandigheden. 

  

Wat is de situatie van die vrouwen die zich tevreden verklaren? 

Met uitzondering van één vrouw werkneemster en alleenstaande moeder met een kind, zijn de 

andere 8 zijn getrouwd, hebben ze comfortabele inkomens. 3 van hen zijn zelfstandigen of 

vrijwilligsters zeer actief in de socioculturele sfeer. 

  

2.5 Ervaringen van discriminatie ervaren door de vrouwen 

  

Op de vraag "Bent u ooit geconfronteerd geweest met een situatie van racisme, seksisme, 

discriminatie op basis van leeftijd, religie of emotionele keuze?" kwamen de volgende 

antwoorden: 

Op 101 ondervraagde vrouwen, antwoordden 66 ja en 35 nee. 

Op de vragen "Welke discriminatie?" en "in welke context?" gaf men deze antwoordden: 

  

- Indirect. Dit is een subtiel proces. 

- We moeten altijd bewijzen dat we bekwaam zijn. 

- We krijgen nooit antwoorden op sollicitatiebrieven. 

- Toen ze een foto wilde toevoegen, zoals gevraagd in het formulier, zei de rekruteerder dat 

het niet nodig was omdat ze de enige zwarte kandidate was. 

- Ik ben niet aangeworven omdat ik alleen woon met drie kleine kinderen, zelfs al heb ik geen 

enkel probleem voor kinderopvang. 

- Onjuist verloond voor trainingen die ze gegeven heeft, terwijl ze hoogopgeleid is 

- Universiteitsdocenten met discriminerende houding ten opzichte van studenten in Master 

afkomstig van ontwikkelingslanddelen in hun manier van lesgeven, alsof die studenten 

primitieven waren, met toelichtingen en informatie van een andere niveau dan gebruikelijk 

gegeven aan Westerlingen  

- Er is geen gelijkheid van kansen voor allochtone vrouwen. 

- Het hoofddoekverbod op school of op werk. 

- De lange duur van de asielprocedure. 

- Discriminerend ontslag in de publieke sector. 

- Haar kinderen werden gediscrimineerd in een sportclub. 

- Racistische opmerkingen in openbare plaatsen, supermarkt en bus. 
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- Ontslagen door een werkgever na 5 maanden arbeidsongeschiktheid, terwijl een andere 

werkneemster (wiens vader vakbondsvertegenwoordiger is) niet ontslagen werd na twee jaar 

arbeidsongeschiktheid. 

-  Onrechtmatig ontslag wegens een procedurefout bij ziekteverlof, die ze gevolgd had, maar 

de werkgever had een reden nodig om het personeel te beperken na een fusie tussen twee 

ziekenhuizen. Door een gebrek aan bewijs konden haar vakbond en het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en tegen Racisme haar niet verdedigen. Veel Marokkaanse 

verpleegkundigen werden ontslagen in dezelfde periode. Het is vaak moeilijk om 

discriminatie te bewijzen, zelfs als het waar is. 

- Een huisbaas zegt dat zijn appartement "al verhuurd" is na een afspraak. 

- Mensen hebben schrik van de islam. 

- In de school van haar kind is ze door niemand goed ontvangen, zowel het personeel als de 

directie. 

- Op haar werkplek, een restaurant, heeft ze niet hetzelfde recht als de anderen om een 

frisdrank van te krijgen. 

- Zij was de enige allochtone in een groep van 20 personen van de opleiding logistiek assistent 

in een ziekenhuis, in samenwerking met de VDAB, met normaalgezien een redelijke grote kans 

op tewerkstelling. Ondanks een positieve evaluatie, was ze de enige persoon in de groep die 

niet aangeworven werd in een knelpuntberoep. 

- Niet zelf ervaren, maar ze hoort in haar omgeving dat ze gediscrimineerd zijn op school en 

op restaurant. 

- Sommige klanten van de apotheek waar ze werkte wilden niet bediend worden door een 

zwarte vrouw. 

- In haar zoektocht naar werk kreeg ze niet eens de kans op een gesprek met werkgevers om 

te tonen dat ze een perfecte kennis had van het Nederlands, met taalcursussen en een Master 

behaald in het Nederlands. 

- Uitgebuit tijdens een stage als architecte, werd ze niet verzekerd en kreeg ze geen 

vergoeding voor haar reiskosten en geen steun van de werkgever. 

- De Belgische buren hebben inspecties gestuurd wegens geluiden van kinderen tijdens de dag. 

- Een Aziatische vrouw heeft racisme vastgesteld ten opzichte van Marokkanen. 

- Racisme gebeurt in het dagelijks leven, zelfs voor kleine banen wordt ze aan de kant gezet 

- Een regularisatieprocedure van 5 jaar. 

- Actiris heeft niet genoeg aandacht voor oudere vrouwen en vrouwen zonder diploma. 

- Schorsing van de werkloosheidsuitkering door de RVA omdat ze onvoldoende informatie 

kreeg over haar rechten en slecht begeleid werd door Actiris. 

- Racistisch gedrag en desinformatie door verschillende openbare instellingen over alle 

procedures voor gelijkwaardigheid van diploma, mogelijke opleiding om haar competenties te 

waarderen, bij het zoeken naar werk. 

- Gebrek aan objectieve criteria waardoor sommige subsidiërende besturen verenigingen 

verstikken omdat ze door hen als te onafhankelijk beschouwd worden.  

- Seksisme, racisme in instellingen voel je wel, met inbegrip van Actiris. 

- In het zoeken naar werk als gevolg van haar hoofddoek. 

- Een Afrikaanse vrouw werd niet aangenomen na een artikel 60 in een mutualiteit in 

Henegouwen, maar een andere persoon wel, waarschijnlijk begunstigd door een kennis. 

- Geconfronteerd met een racistische maatschappelijke werkster in Vlaanderen, die weigerde 

om in beroep te gaan tegen een geweigerde asielaanvraag. 

- Heeft via haar familie gehoord dat vrouwen met een hoofddoek geen werk vinden. 

- Oneerbiedig behandeld tijdens een bloedopname in een ziekenhuis in Charleroi. 

- Een Afrikaanse vrouw heeft nooit kunnen werken, ondanks haar ervaring als kamermeisje en 

een Activakaart. Een Marokkaanse vrouw, zonder ervaring, werd wel aangeworven, en ik, 

Afrikaanse vrouw, niet.  

- Een leugen van een buurtagent over haar kennis van het Frans, verhinderde haar 

nationaliteitsaanvraag. 

- De houding van het OCMW voor de toekenning van een sociale woning. 

- In het gemeentehuis van Charleroi, is er een medewerker die niet vriendelijk is tegen 

migranten. Hij riep tegen me aan en zei: "Ga terug naar je land!". 

- Rampzalig en inefficiënt onthaal, slechte organisatie in de gemeente Charleroi voor 

administratieve procedures. Geen volledige informatie wordt vanaf het begin gegeven, met 

een lijst van alle nodige documenten, met files en onmenselijke wachttijden als gevolg! 
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- Onrechtvaardig verdacht van diefstal in een supermarkt en kreeg niet eens een 

verontschuldiging nadat de waarheid uitkwam.  

- Slecht geïnformeerd op secundaire school. 

- Slecht geïnformeerd op school, stages, studentenjobs en in het zoeken naar werk. 

- Van een Afrikaanse vrouw werden haar kwalificaties en diploma's niet erkend, ze ervaarde 

gebrek aan vertrouwen van haar collega's, die haar handelingen in het ziekenhuis van 

Charleroi controleren. 

- Haar kinderen worden geïnspecteerd en geïntimideerd door de politie in Henegouwen. 

- Geen antwoord op haar zoektocht naar werk, ondanks diverse aanvullende opleidingen na 

haar HSO. 

- Heeft 77 keer gesolliciteerd en kreeg 2 antwoorden (negatief). 

- Discriminatie van rekruteerders in interimbureaus zelf. 

- Geen erkenning van haar artsdiploma. 

- In andere domeinen dan de kunstsector - meer respect voor een creatieve persoon. 

- In het beroepsonderwijs worden er geen algemene vakken gegeven en geen goede basis in 

het Nederlands en het Frans 

- Niemand had haar gezegd dat ze met haar diploma als technicus in psychiatrie als 

psychotherapeute kon werken 

- Geen directe discriminatie, maar ze heeft nooit werk gevonden in haar sector als 

automatiseringstechnicus, terwijl ze aanvaardde om eender welke job te doen, zoals 

schoonmaak 

- Overduidelijk gebrek aan informatie als asielzoekster 

 

  

2.6 Een kritische noodzaak: de dynamiek van informatie versterken 

Het is komt duidelijk uiting bij onze enquête dat er een gebrek aan informatie is. De 

meerderheid van de ondervraagde vrouwen in Brussel en Henegouwen ondervinden serieuze 

problemen om informatie te vinden. Inderdaad hebben wij aan vrouwen gevraagd over hun 

kennis van België qua instellingen, geografie en mobiliteit, cultuur, politiek, sociale omgeving, 

geschiedenis, algemene juridische informatie, informatie over persoonlijke rechten. We hebben 

ook gevraagd hoe zij zich informeren. 

De mensen naar wie ze meestal verwijzen in de eerste plaats zijn hun omgeving, advocaten, 

vrouwenverenigingen en maatschappelijke werkers. 

Toch kunnen we niet verwachten dat sociale diensten, waarvan bekend is dat ze vaak de 

middelen niet hebben om hun taken uit te voeren, dat ze een complete en efficiënte informatie 

geven, aangepast aan de behoeften van migranten, waaronder migrantenvrouwen. 

Opmerkelijk is dat een aantal vrouwen heeft uitgelegd dat ze niet voldoende geïnformeerd 

waren door advocaten, en eens de periode om een beroep in te dienen verstreek, ze zich in 

grote moeilijkheden bevonden. 

Vzw's spelen een vitale rol in het verstrekken van informatie en oriëntering. Hun rol moet 

versterkt worden, zowel in termen van human resources als financieel. 

De onderstaande tabellen spreken voor zich en weerspiegelen ook de verschillen tussen de 

situaties in Henegouwen, Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg. 
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Brussel  

38 vrouwen       

         

 

 

 

HOE ? 

Institu- 

ties 

Aar- 

drijks-

kunde 

Cul- 

tuur 

Poli- 

tiek 

Sociale 

Omge- 

ving 

Ge- 

schie- 

de- 

nis 

Alge- 

meen 

juri- 

disch 

Info 

Info 

per- 

soon-

lijk 

recht 

  

Zeer goed 3 13 11 6 11 4 1 1 

Goed 16 12 13 11 15 11 12 12 

Een beetje 10 9 11 13 7 11 11 15 

Nee/niets/z

eer weinig 

9 5 1 6 6 9 12 8 

         

Persoonl. 

onderzoek 

3 1  4 3  3 15 

Familie en         

omgeving 1  1 6 2 1  7 

Lokale 

missie 

       2 

Soc. Assist. 

OCMW 

       7 

Ziekenkas         

Vakbond        3 

Advocaat       1 11 

Internet    1    6 

vzw  5 4 9 1 13 3 2 16 

anderen 7 3 3 4 3 3 3 1 

B.O.N 1  1 3   1  

Cursus 

Vorming 

1        

School 2  3 1  8   

TV         

Média         

Actiris   2 4 1    

Gemeente 

CGKR 

 

 

    1  1 2 

         

Verschill. 

Admin. 

       2 

Dienst Bui- 

tenl. Stud. 

        

  

  

  

 

 

 

 



 
31 

 

 

 

 

Henegouwen  

30  vrouwen        

         

 

 

 

HOE ? 

Institu- 

ties 

Aar- 

drijks

-

kunde 

Cul- 

tuur 

Poli- 

tiek 

Sociale 

Omge- 

ving 

Ge- 

schie- 

denis 

Alge- 

meen 

juri- 

disch 

Info 

Info 

per- 

soon-

lijk 

recht 

  

Zeer 

goed 

                

Goed 3 4 4 4 8 1 2   

Een beetje 7 21 16 12 8 9 1 8 

Nee/niets/ 

Zeer weinig 19 4 9 12 14 20 26 21 

Pers. Opzoe- 

king 

3           1 13 

Familie 1             12 

Omgeving               2 

Forem               4 

Soc.assistent 

OCMW 

              3 

Ziekenfonds               1 

Vakbond               5 

Advocaat               6 

Internet 1   1         1 

Asbl                   

Andere 3   5           

Fr. cursus                 

School 4 1     3       

TV       2         

Gemeente                 

Versch. Admin.               4 

Test-aankoop               1 
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Limburg  

15 vrouwen       

         

         

  

 

Hoe ? 

Insti- 

tuties 

Aar- 

drijk

- 

skun

de 

Cul- 

tuur 

Poli- 

tiek 

Sociale 

Omgeving 

Histoi

re 

Algem 

Jurid. 

Info 

Info 

Pers. 

recht 

               

Zeer goed 3 3  1 11 1   

Goed 8 7 10 5 4 4 5 9 

Een beetje 2 5 5 9  10 5 5 

Nee/Niets/zeer 

weinig 

2      5 1 

Persoonl.         

Opzoeking 2        

Familie en         

omgeving 2 1 2 3 3 2 1 1 

VDAB         

Soc. Assist. 

OCMW 

  

1 

    

1 

Ziekenfonds     2   1 

Vakbond        3 

Advocaat        3 

Internet     1    

vzw 1  3  6    

Onthaalbureau 

Inburgering 

9  9 9 9 9 9  

Provinciaal 

Integratiecentrum 

   

1    1 

Gemeente         

Integratiedienst 1   1 5 1  6 

Verschill. Adm.   1     1 

Cursus Nederlands   1 2 2    

Verzekering        1 

Media 2  1 6 2 2   
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Vlaams-Brabant  

18 vrouwen 

         

         

  

 

HOE ? 

Insti- 

tuties 

Aar- 

drijk- 

Skun- 

de 

Cul- 

tuur 

Poli- 

tiek 

Sociale 

omge- 

ving 

Ge- 

schie- 

denis 

Alge- 

mene 

Juri- 

dische 

Info 

Pers. 

recht 

        Info  

Zeer goed  6 6 4 8 5   

Goed 9 4 6 9 7 8 6 8 

Een beetje 5 7 6 4 3 3 7 6 

Nee/niets/ 

Zeer weinig 

4 1  1  2 5 4 

Persoonlijke         

Opzoeking 2   4 4 1 1  

Familie +omg. 1  2 1 2 1  1 

Gemeente     5 1  1 

Sociale assist. 

OCMW     3   3 

Ziekefonds        2 

Vakbond        1 

Advocaat        6 

Internet   1 1 1 1  1 

vzw   1 2 11   7 

Onthaalbureau 

Inburgering 

5  5 5 5 5 5  

Cursus Nederl. 3   2 1 1   

Media 1  2 13  1   

Universiteit 1  1     2 

School     1 4   
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De verzamelde gegevens tonen de urgentie voor overheden om de dynamiek van informatie 

beschikbaar voor migrantenvrouwen te meten, wat hen zou toelaten om de tools voor een 

echte integratie te meten. Dit is onze belangrijkste voorstel op dit aspect van ons onderzoek. 

De gemeente moet een centrale rol spelen in dit proces. 

 

2.7 De reproductie van discriminatie tegen allochtone meisjes 

We bevraagden meisjes en jonge vrouwen geboren in België en anderen die op jonge leeftijd 

naar  België kwamen en hier zijn opgeleid. 

Weinigen hebben in het algemeen onderwijs gestudeerd, de overgrote meerderheid is in het 

beroepsonderwijs beland, helaas vaak in doodlopende richtingen. 

  

Ze zeggen heel duidelijk dat hun kansen alleen al op het vinden van een baan als studente op 

hetzelfde niveau als hun autochtone klasgenoten niet dezelfde zijn en dat de toegang tot de 

arbeidsmarkt ook moeilijker is voor hen. 

  

13 vrouwen hebben in de lagere en/of secundaire school in Franstalig België gestudeerd.  

Onder hen: 

Hebben slechts twee algemeen secundair onderwijs gevolgd, heeft één een graduaat in 

juridische wetenschappen behaald in stedelijke Brusselse school. Ze is 45 jaar oud en is een 

paar maanden werkloos na 12 jaar werkervaring in dezelfde multinationaal bedrijf. De andere 

vrouw heeft een Bachelor in verpleegkunde met een specialisatie in gemeenschapsgezondheid. 

Onder de 11 andere vrouwen: 

Een jonge vrouw, aangekomen op de leeftijd van 11 jaar, volgde twee jaar basisschool en een 

jaar beroepsonderwijs, eerste en tweede jaar in het algemeen onderwijs, dan 3 jaar in het 

beroepsonderwijs optie kantoor. Het laatste jaar heeft ze niet succesvol afgemaakt als gevolg 

van onvoldoende kennis van het Frans. Dan heeft ze, op 20-jarige leeftijd zelf voor 

volwassenenonderwijs gekozen, met 2 modules Frans, en volgt sinds haar 21ste een 5e jaar 

naaister in het beroepsonderwijs, om dan verder in de richting van design te studeren, haar 

passie. Dit dapper meisje heeft, volhardend ondanks de duidelijke tekortkomingen van het 

onderwijssysteem, geen specifieke ondersteuning gekregen als jonge nieuwkomer om de 

fundamentele basiskennis van het Frans te verwerven. Deze fouten hebben ernstige gevolgen 

voor haar verdere loopbaan. 

Een andere vrouw, geboren in België, heeft drie jaar algemeen secundair gevolgd en een 4e 

jaar beroepsonderwijs optie kleding die ze beëindigde om te trouwen. Na haar scheiding 

volgde ze opnieuw drie jaar volwassenenonderwijs en behaalde ze een HSO richting 

secretariaat. Vandaag is ze 40 jaar oud en is op zoek naar werk. 

Een speciaal geval: een 40-jarige vrouw, aangekomen op haar 18de, heeft na vier jaar 

algemeen secundair onderwijs in haar land van herkomst, twee jaar technisch onderwijs 

gevolgd in België en behaalde ze een diploma HSO als apotheekassistent. Na 15 jaar in 

hetzelfde bedrijf gewerkt te hebben wil ze een bedrijf opstarten en een cursus bedrijfsbeheer 

volgen. 

Een vrouw, geboren in België, volgde twee jaar algemeen secundair en 4 jaar beroeps en heeft 

een HSO. Ze is momenteel studente in het eerste jaar opvoedster. 

Een vrouw, geboren in België, heeft twee jaar algemeen secundair gevolgd en 4 jaar 

beroepsonderwijs als verzorgende. Ze heeft een vast contract als verzorgende ¾ 's nachts en 

werkt ook als interim. 

Een speciaal geval van een vrouw aangekomen op haar 18de in België: vandaag 40 jaar oud, 

ze heeft, na vier jaar algemeen secundair in haar land van herkomst, twee jaar technisch 

onderwijs gevolgd in België en behaalde een HSO als apotheekassistente. Na 15 jaar in 

hetzelfde bedrijf gewerkt te hebben, wil ze haar eigen bedrijf starten en een cursus 

bedrijfsbeheer volgen. 

  

Onder de geïnterviewde vrouwen in Vlaanderen: 
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7 vrouwen hebben in België geheel of gedeeltelijk basis-of secundair onderwijs gevolgd in 

Vlaanderen, waarvan: 

Een 46-jarige vrouw aangekomen op een 6-jarige leeftijd, heeft een jaar algemeen secundair 

gedaan en gestopt op de leeftijd van 13 om haar familie te helpen. 

Een 48-jarige vrouw, aangekomen op een 3-jarige leeftijd, heeft vier jaar beroepsonderwijs 

gevolgd met optie naaien en heeft een getuigschrift. 

5 vrouwen hebben 4 tot 6 jaar beroepsonderwijs gevolgd. 

Een 45-jarige vrouw, aangekomen op een 11-jarige leeftijd, heeft 6 jaar beroepsonderwijs 

naaien en voeding gevolgd. 

Een 48-jarige vrouw, aangekomen op een 8-jarige leeftijd, heeft 6 jaar kappersopleiding 

gevolgd. 

Een 47-jarige vrouw, geboren in België, heeft 2 jaar algemeen, 2 jaar technisch onderwijs met 

optie sociale werk, en dan 2 jaar beroepsonderwijs optie schoonmaak gevolgd. 

Een 43-jarige vrouw, aangekomen op een 2-jarige leeftijd, volgde twee jaar beroepsonderwijs, 

dan 4 jaar naaien in een privéschool maar bekwam geen getuigschrift, en heeft dus geen recht 

op werkloosheidsuitkering. 

Een 49-jarige vrouw, aangekomen op een 4-jarige leeftijd, heeft 5 jaar beroepsonderwijs 

huishoudkunde en naaien gevolgd. 

                          

Onze voorstellen voor een werkelijke gelijkheid van kansen: 

  

- Deze cyclus van quasi systematische oriëntatie van die kinderen naar het beroepsonderwijs 

afbreken, omdat men weet dat het moeilijkheden en beperkingen danig opstapelt. Zodanig dat 

de minister Marie-Dominique Simonet in mei 2012 haar tienpuntenplan heeft openbaar 

gemaakt over dit onderwijs, sterk geconfronteerd met mislukkingen tijdens de studies dat 

vaak veel jongeren leidt naar een impasse tijdens en na de studies. 

- Deze kinderen beter begeleiden en ondersteunen tijdens hun studies en hen voorbereiden 

voor competentietesten. 

- Ontmoetingen en uitwisselingen tussen "bruine" scholen en "witte" scholen bevorderen. 

- Versterken van de middelen voor ondersteuning, mentoring, begeleiding tijdens de studies 

door beroep te maken op bestaande structuren zoals CLB, schoolbemiddelaars, mentoring. 

- Speciale aandacht geven aan meisjes en de genderproblematiek effectiever aanpakken op 

school. 

- Ontwikkelen van cursussen en uitwisselingen over beschavingen en culturen. 

- Ontwikkelen van cursussen en uitwisselingen om van de problematiek van discriminatie een 

centraal thema te maken en bevorderen van de eerbiediging van de mensenrechten. 

- Ontwikkelen van klassen taalimmersie in het eerste jaar voor nieuwkomerkinderen op lager 

en secundair niveau. Ten minste één school per gemeente moet deze immersieklassen 

organiseren. Eenmaal dit jaar taalimmersie met succes voltooid kunnen de jongeren in een 

andere school gaan, gekozen door de ouders en de jongeren. 

- Zorgen voor een objectieve beoordeling van het schoolniveau van de jongeren bij aankomst 

in België en voor een betere erkenning van hun capaciteiten en een oriëntatie dat 

overeenkomt met hun werkelijke mogelijkheden. 

- Ondersteuning van allochtone kinderen om hen toegang tot het hoger onderwijs en 

universiteiten te geven. In dit verband herinneren wij aan dat de Koning Boudewijnstichting 

een pilootproject heeft ondersteund, met de opmerkelijke naam "Boost". 

- Het is essentieel om in het secundair onderwijs informatiesessies door de "SIEP" en andere 

professionelen uit de sector te organiseren voor een betere informatie en oriëntatie van 

jongeren naar het hoger onderwijs. De prijs van een evaluatiesessie door de "SIEP" mag geen 

belemmering zijn voor kansarme jongeren en moet worden ondersteund door de overheid. 

- Ondersteunen van alle initiatieven, met inbegrip van de Diversiteitsplan en andere 

hulpmiddelen, zodat de toegang tot werk, stages en studentenjobs voor jonge allochtonen, 

met bijzondere aandacht voor meisjes. Ter herinnering wordt er in het diversiteitsplan van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dat is ten minste een grote zwakte van dit plan, de kwestie 

van geslacht niet aangepakt. Dit moet zeer snel worden verholpen door alle structuren bewust 

te maken van het belang van gelijkheid van vrouwen / mannen, ook volgens de verschillende 

soorten banen. 

- Ondersteunen van ouders, in het bijzonder van de moeders, door hen meer te betrekken in 

het onderwijs van hun kinderen. Daarbij moeten bij voorkeur de scholen, ouderraden, lokale 

overheden, non-profit organisatie en alle instellingen betrokken zijn. Positieve ervaringen 
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werden uitgevoerd in deze richting. Het zou zeer nuttig zijn om informatie te verspreiden en de 

uitwisseling van goede praktijken op dit gebied te bevorderen. 

- Beter controleren van leerplicht tot 18 jaar, in het bijzonder voor meisjes. 

- Bevorderen van ontmoetingen en uitwisselingen tussen lagere en secundaire scholen, 

hogescholen, athenea, om sociale diversiteit en interculturaliteit te bevorderen 

 

 

3. STRUCTURELE BELEMMERINGEN 

  

Geconfronteerd met structurele belemmeringen hebben vrouwen een zeer positieve houding 

aangenomen en zich niet enkel beperkt tot het aangeven van wat er mis is omtrent het gebrek 

aan onderwijsvoorzieningen voor het Franstalig volwassenenonderwijs, of de niet-erkenning 

van studies, diploma's, opleidingen en ervaringen uit hun land van herkomst. 

  

3.1 De cruciale punten van verbeteringen aanbevolen door vrouwen 

 

In aanvulling op de aanbevelingen doorgegeven op het voorblad en in dit verslag, zijn 

migrantenvrouwen vragende partij om de officiële talen in België te leren en te beheersen. Zij 

beschouwen het als een essentieel hulpmiddel "om het land en de mensen te begrijpen, om de 

stappen te begrijpen" om te kunnen leven en werken. Zo stellen ze voor: 

            

- Verbetering van het aanbod van informatie en oriëntatie voor alle thema's met betrekking 

tot het burgerlijke leven voor alle recente of langdurige immigranten in Franstalig België 

- Het verbeteren van het aanbod van cursussen Frans, zowel kwantitatief, kwalitatief als 

praktisch voor volwassenen, aangepast aan de behoeften en het niveau van migrantenvrouwen 

in Franstalig België. 

- In het Vlaams Gewest, hoewel het aanbod aangepast is aan de behoeften, is er een vraag 

naar een betere coördinatie ter ondersteuning van de cursussen Nederlands, op alles 

niveaus. Het aanbod moet financieel toegankelijk gemaakt worden zodat alle vrouwen de taal 

perfect kunnen beheersen om een baan te krijgen in overeenstemming met ieders 

competenties. De mensen die niet beschikken over voldoende inkomen en die hun studies 

moet aanvullen voor een volledige gelijkwaardigheid van diploma moeten financieel 

ondersteund worden. 

- Om het onderwijs te bieden aan allochtone kinderen in overeenstemming met hun 

mogelijkheden en capaciteiten en hen niet systematisch te oriënteren naar het 

beroepsonderwijs. 

- Het aanbieden van een kwantitatief en kwalitatief opleidingsbeleid, aangepast aan de 

vereisten en behoeften, verlangens van vrouwen in achtergestelde buurten, zodat ze kunnen 

werken in overeenstemming met hun potentieel. Dit opleidingsbeleid regelmatig evalueren 

door de betrokken vrouwen te betrekken met het oog op een systematische verbetering. 

- De vereenvoudiging van de administratieve bureaucratie in alle stappen die migranten 

moeten ondergaan, zodat ze hun situatie in een kortere tijdspanne  kunnen regelen. 

- Het opnemen, erkennen en waarderen van de knowhow, competenties en talenten, 

voornamelijk via stages. 

- Een meer actieve rol van het OCMW in het zoeken van een artikel 60 en meer 

overeenkomsten met vzw's, met waarborgen voor een effectieve integratie in het arbeidsmarkt 

na een contract in artikel 60. 

- Het bestraffen van de werkgevers die discrimineren en het bevorderen van de gelijkheid 

van aanwerving voor alle burgers, op basis van objectieve criteria. 

- Het verbeteren van het tewerkstellingsbeleid t.o.v. migrantenvrouwen op het gebied van 

informatie, opvang en screening van hun echte potentieel qua knowhow en competenties en 

kwalitatieve werkaanbiedingen in overeenstemming met hun competenties. Specifieke 

aandacht voor randvoorwaarden. Voorstellen van concrete alternatieven, zoals het opstellen 

van ruimtes voor coöperatieven om het potentieel van migrantenvrouwen samen te brengen.  

- Vereenvoudiging van de procedure en ondersteuning voor de gelijkschakeling van 

diploma's buiten de Europese Unie, binnen een redelijke termijn, in Franstalig België. 
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3.2 Toegang tot de talenkennis van het gastland: een ontoereikend aanbod 

 

  

Onze voorstellen voor het leren van de talen 

 

  

- Er is een dringend nood aan meer middelen in termen van aantal leerkrachten, en locaties 

voor opleidingen, vooral in arme gebieden waar veel migrantenvrouwen vragende partij zijn. 

- In samenspraak met alle experten methodes ontwikkelen op maat van het doelpubliek, 

gebaseerd op hun opleidingsniveau en talenkennis. 

- Zich meer mobiliseren in de strijd tegen analfabetisme en laaggeletterdheid, met name door 

de uitvoering van specifieke programma's t.a.v. migrantenvrouwen, ongeacht hun leeftijd. 

- Het is noodzakelijk om een optimale coördinatie te ontwikkelen tussen alle operatoren van de 

opleidingen Frans als tweede taal en alfabetisering, inclusief migrantenvrouwenverenigingen, 

alsook de instellingen die migrantenvrouwen ontvangen. 

- Stimulering van de ontwikkeling van conversatietafels, met onder andere behulp van de 

deskundigheid overgenomen door vzw Bru-Taal en "Maison de la Francité". Deze aanbeveling 

voldoet aan de sterke vraag van migrantenvrouwen op dit terrein. 

- Implementeren van stages voor taaloefening rond belangrijke thema's zoals tewerkstelling en 

netwerken voor de toegang tot de arbeidsmarkt, de kennis van het gastland, zijn instellingen, 

cultuur, democratische waarden, plaatsen voor informatie en juridische, professionele en 

institutionele oriëntatie, de toegang tot de uitoefening van burgerschap, mobiliteit ... 

- Democratisering van het tarief van de modules bijscholing Nederlands. 

- Gebruik van de diensten van logopedisten en docenten om de uitspraak te verbeteren in het 

Frans en het Nederlands. 

- Middelen geven aan Actiris, Forem en VDAB zodat werkzoekenden de diensten van 

logopedisten of leerkrachten systematisch kunnen gebruiken om hun uitspraak in het Frans 

en/of het Nederlands te verbeteren.  

- In het Nederlandstalige systeem ligt de nadruk op het snel en gemakkelijk gebruik van het 

Nederlands in het dagelijks leven. Uitwisseling van goede praktijken tussen Nederlandstaligen 

en Franstaligen over de methoden van lesgeven en leren van Nederlands en Frans is meer dan 

gewenst. 

 

 

           

3.3 Welke erkenning is er voor buitenlandse diploma’s en studies? 

 

Het is duidelijk dat het een hindernisparcour is voor kandidaten die buiten de Europese Unie 

gestudeerd hebben om een gelijkschakeling van hun diploma te verkrijgen. 

Veel geïnterviewde vrouwen aan Franstalige kant werden verkeerd geïnformeerd of genegeerd 

in de erkenning voor hun studies, beroepservaringen, hun diploma's hoger onderwijs. Zo 

verloren ze essentiële troeven voor hun waardering en beroepsinschakeling, om uiteindelijk 

door de diensten beroepsinschakeling geörienteerd te worden naar opleidingen schoonmaak... 

Deze devaluatie dompelt migrantenvrouwen onder in bestaansonzekerheid door hen te 

beroven van een essentiële sociale en professionele integratie en een erkenning van hun 

competenties. 

Er zijn veel getuigenissen van hoogopgeleide vrouwen die we interviewden, waarvan noch de 

diploma's of ervaring erkend zijn: artsen, psychiatrische assistenten, biologen en anderen ... 

  

Wij zijn van mening dat er op dit gebied ook de waardigheid van mensen getroffen wordt. 

In dit verband heeft de minister van tewerkstelling, mevrouw Monica De Coninck, tijdens onze 

conferentie van 9 maart over de toegang tot tewerkstelling van migrantenvrouwen, erkend dat 

er een echt probleem is en dat buitenlandse diploma's niet goed gewaardeerd zijn. Mark 

Trullemans, coördinator van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, heeft het ook bevestigd tijdens een recentelijk gesprek. 
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Onze voorstellen: 

  

Elke kandidaat voor de gelijkschakeling van zijn/haar diploma's moet het recht hebben om 

gehoord en ontvangen te worden  door het comité voor equivalentie van de Franse 

Gemeenschap, die over  het verlenen van de gelijkschakeling zal beslissen. Een ernstige 

beslissing met bepalende gevolgen voor de toekomst van de kandidaten, aangezien dat Actiris 

geen rekening houdt met diploma's niet erkend door de commissie en deze personen als 

ongekwalificeerd beschouwen. 

  

Elke kandidaat heeft het recht om zijn/haar competenties te laten testen en indien nodig een 

stage van drie maanden tot een jaar te doen om een bepaald vak te kunnen versterken. 

  

Een betere integratie van de principes van de Bolognaverklaring voor de erkenning van 

beroepservaringen in het traject van diegenen die niet-EU land hebben gestudeerd of ervaring 

hebben opgedaan  

Hoe kan men de belangrijke verschillen van interpretatie verklaren tussen de NARIC van de 

Vlaamse Gemeenschap en de dienst van de Franse Gemeenschap voor equivalenties, 

gebaseerd op hetzelfde koninklijk besluit van 1971? 

Behalve het feit dat het indienen van een aanvraag bij NARIC gratis is, terwijl het tot 174 euro 

kost bij de Franse Gemeenschap, is de manier waarop het dossier behandeld wordt anders en 

gunstiger voor de kandidaat bij de NARIC en ontbreekt het vaak aan transparantie en 

objectiviteit voor wat de Commissie gelijkschakeling van de Franse Gemeenschap betreft. 

  

Een andere houding dan die van de Franse Gemeenschap voor de gelijkschakeling van diploma 

is mogelijk, zoals het geval is bij akoorden tussen de Verenigde Staten, België en Luxemburg. 

Dit vergemakkelijkt de gelijkschakeling van de diploma's voor houders van diploma's erkend in 

de drie landen. 

Hieronder nemen we over de voorstellen van "Ciré" (Coordination et Initiatives pour Réfugiés 

et Etrangers), wiens inzet t.a.v. immigranten bewonderenswaardig is. 

                 

3.4 De voorstellen van Ciré 

  

"De gelijkschakeling van diploma's is erg handig voor buitenlanders die in België willen werken 

of studeren om hun competenties te verbeteren of om hun professionele carrière te verrijken. 

Voor ons doelpubliek is dit essentieel. Inderdaad wonen vluchtelingen niet in het buitenland 

met een professionele doel en kunnen niet terugkeren als hun procedure mislukt. De 

gelijkwaardigheid is vaak een voorwaarde om hun competenties te kunnen gebruiken en 

ontwikkelen. Het niet erkennen van hun diploma's is een verspilling van menselijk potentieel 

en een duidelijke belemmering voor een betere integratie: 

 

Een toename van het personeel van de administratie gelijkschakeling van het hoger onderwijs. 

Dit om de kwaliteit en de missie van openbare dienstverlening te waarborgen. 

Jaarlijkse organisatie van informatiedagen door de administratie over de mogelijke 

doorverwijzende diensten. 

 

Verlaging van de kosten van 124 euro of 174 euro tot 5 euro voor de personen die in 

aanmerking komen voor leefloon, sociale hulp (financieel of materieel) of 

vervangingsinkomens. 

 

Een mechanisme op punt stellen om nodig geachte documenten bij te voegen bij het dossier. 

De thesis moet geen essentieel onderdeel zijn van het dossier als de buitenlandse studies het 

niet vereisen. 

 

Automatische erkenning van de gelijkschakeling bij de Vlaamse Gemeenschap van zodra de 

kosten van het inleiden van het dossier betaald zijn. 

 

Zorgen voor een werkelijke effectiviteit van de niveaubepalingen door het opzetten van een 

duidelijke procedure. 

 

Oprichting van een mechanisme voor niveaubepaling. 
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Specifieke procedure voor buitenlandse dossiers. 

 

Verminderen van de duur van de procedures. 

 

Afschaffing van de limieten in de equivalentie van niet-Europese diploma's. 

 

Afschaffing van tijdelijke equivalenties, gelinkt met de statuut van de mensen. 

Teruggeven van de niet-academische documenten gevraagd door de administratie 

(geboorteakte). Waarom moet het origineel absoluut bewaard worden (hetzelfde voor 

beëdigde vertalingen)? 

 

Oprichting van een standaardformulier om de motivatiebrief te vervangen en het gebrek van 

bepaalde documenten te verplaatsen door andere documenten.  

 

 

4. DE ERKENNING VAN KNOWHOW, COMPETENTIES EN TALENTEN VAN 

MIGRANTENVROUWEN: WAARDEVOLLE POTENTIËLEN, FACTOREN VAN ECONOMISCHE, 

PROFESSIONELE EN SOCIALE INSCHAKELING  

 

 

  

4.1 Talrijke, diverse en waardevolle wetenswaardigheden  

  

We hadden in de vragenlijst een niet-exhaustief lijst gepland van bijna twee dozijn 

onderwerpen: 

Landbouw, ambachten, culinaire kennis, kunsten, esthetische zorgen/welzijn/ lichaams-en 

haarverzorging, kledingskunsten en interieur design, maatschappelijk werk, 

gezondheid/personenzorg-en diensten, de organisatie van evenementen en ceremonies, sport, 

kennis over de bouw, vervoer, handel, animatie/onderwijs, kinderopvang, informatica, 

onderhoud/reiniging/logistiek en een hoofdstuk getiteld "Andere". 

We hebben zo veel competenties, talenten, en knowhow ontdekt bij deze vrouwen! 

Hier is het belangrijkste: de beheersing en kennis met betrekking tot de productie en het 

gebruik van producten zoals arganolie, shea butter, essentiële oliën of groene klei, 

wereldkeuken, publieke schrijfsters, vertellers, schrijfsters, vertaalsters, haute couture, 

beading, borduurwerk, organisatie van evenementen, baksters, arbeidsters in verschillende 

sectoren, reisbureauagenten, technici in verschillende disciplines, designers, projectmanagers, 

sociale vertaalsters, logistiek/transport, moleculair bioloog in milieu-biologie en menselijke 

ecologie, verpleegkundigen, artsen, verkoopsters, landbouwsters, informatici, toezichtster van 

bouwwerken, universiteitdocente in psychologie, artistieke activiteiten, en zoveel meer die we 

hebben vastgesteld.   

Een paar voorbeelden: een afgestudeerde van de beroemde school "La Cambre", een 

kunstenares gespecialiseerd in de ontwikkeling van creatieve en artistieke parken, een aantal 

van hen hebben prestigieuze prijzen ontvangen, zangeressen, business management, 

assistente in psychiatrie, rijschool-instructrice, bibliothecaris, grafisch ontwerpster, fotografie 

(één van hen won een fotowedstrijd), analyse van storingen in de werkorganisatie van een 

bedrijf, analyse van de criteria om de werkomgeving van een restaurant te verbeteren, 

specialiste in ergonomie, de bouw van traditionele hutten met klei, de bouw van ovens met 

lokale materialen, de bouw van houten-en tinnen huizen, animatie van creatieve workshops, 

lederwerk, ontwerp en fabricatie van leren schoenen en tassen, zeer creatieve gediplomeerde 

kokkin, symbiose tussen Afrikaanse en Belgische gerechten, kennis van het gebruik van 

paardenmelk, eetbare klei, duiven kweken, maken van lichaamsverzorgingsproducten, 

bloemkunst, gipskunst, Afrikaanse groenten kweken, verwerking van palmolie, creatieve 

workshops voor kinderen, productie van amandelolie, gedichten schrijven in het Afrikaans, 

Arabisch, Amharic, Russisch en nog zo veel andere competenties! 

Deze knowhow, competenties, talenten zijn helaas verre van erkend, gewaardeerd, 

geïntegreerd in de beroepsinschakeling en vrouwen die ze bezitten bevinden zich in onzekere 

toestanden. Het is een groot onrecht. 
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4.2 Noodzaak voor het ontwerpen en implementeren van een middel tot 

herwaardering van de knowhow, talenten, competenties en beroepservaring 

verworven door migrantenvrouwen in hun herkomstland 

 

 

Het is tijd om alternatieven in dit opzicht te ontwikkelen. Hier zijn onze gedachten en onze 

voorstellen. Een aantal van hen hebben betrekking op de opleiding en training van operatoren, 

consulenten en begeleid(st)ers in beroepsinschakeling, de andere heeft betrekking op het 

proces van identificatie van hun knowhow. 

  

4.2.1 Het is essentieel om consulenten verantwoordelijk voor het onthaal en de oriëntatie van 

werkzoekenden bewust te maken en te trainen 

We hebben vastgesteld via de interviews van de migrantenvrouwen dat er een kloof is tussen 

de competenties die ze hebben en de behandeling van hun dossier door de verschillende 

belanghebbenden op verschillende niveaus en in verschillende instellingen. 

Daarom dringen we aan op deze essentiële bewustmaking van de specifieke kenmerken van 

migrantenvrouwen, van interculturaliteit en van de waardering van al haar troeven als factoren 

van een werkelijke beroepsinschakeling. 

Alle belanghebbenden bij de identificatie van hun zeer uiteenlopende competenties hebben een 

rol te spelen. Deze bewustmaking/opleiding moet worden aangevuld met een regelmatig 

overleg tussen de vzw's met het doelpubliek van migrantenvrouwen, Actiris, Forem, VDAB, 

organisaties van socio-professionele inschakeling, OCMW's, integratiecentra, interculturele 

bemiddelingsdiensten,... 

  

Zeer positieve ervaringen werden uitgedokterd in verschillende instellingen, voornamelijk 

verenigingen, waar de waardering van knowhow een onderdeel is van een alternatief 

beroepsproject die de rol van vrouwen als actoren erkent. Voorbeelden van projecten zijn: "Vie 

Féminine", "La Voix des Femmes", "Ciré", Jes, Groot Eiland, en anderen. 

Opnieuw kan de uitwisseling van beste praktijken op dit vlak nuttig zijn en kan het beleid 

inspireren om nieuwe hulpmiddelen uit te voeren. 

Kort geleden hebben we de uitreiking van de getuigschriften van de opleiding ARCADA 

bijgewoond, een socioprofessionele opleiding voor asielzoekers, geboren uit een project van 

het Rode Kruis en geïnitieerd door "Ciré". We waren ontroerd door hun manier van herkennen 

en waarderen van de competenties en professionele wensen van deze jonge mensen. In 

bijlage hebben we één van die getuigschriften toegevoegd, waarvan het concept 

tegemoetkomt met het doel van ons actie-onderzoek. 

 

  

4.2.2 Over de identificatie van de zeer uiteenlopende kennissen van migrantenvrouwen 

bevelen wij aan 

  

- Het gebruik van open toegankelijke methoden voor de identificatie van de knowhow en 

competenties. Er voor zorgen, als we voor een systeem van x secties kiezen, om een zeer 

open rubriek te laten voor andere competenties waaraan de ontwerp(st)ers van de vragenlijst 

in eerste instantie niet gedacht hadden. 

  

- Waken over  het voeren van  een gesprek op een positieve, waarderende manier die de 

ondervraagde vrouw motiveert om na te denken over alles wat ze kan doen en het te uit te 

drukken. Dit vraagt tijd en empathie, luistervaardigheid, interculturele sensitiviteit. 

 

  

- De volgende stap is om te weten waar naartoe deze specifieke competenties te oriënteren. 

Naar welk type structuur, de sector, de sociale economie, coöperatieven, vzw's, nieuwe 

behoeften in onze samenleving. 
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Het is dus niet utopisch om in termen van nieuwe mogelijke beroepen mogelijk te denken, of 

de actualisering van oude ambachten, zoals het zeer nuttige beroep van publieke schrijver, of 

anderen die korte aanvullende opleidingen vereisen, bv in het aanleren van 

animatietechnieken, veiligheid of werkorganisatie in een professionele keuken, de waardering 

van culinaire kennis en wereldkeuken. 

  

Onder deze beroepen zijn: verzorgenden voor ouderen die in hun verblijfplaats willen blijven 

wonen, groene beroepen zoals ecotoerisme, parkwachtsters, met inbegrip van de 

pedagogische bewustmaking van deze vrouwen aan het milieu en het optimaliseren van hun 

verfijnde kennis van de agrarische wereld. Alles wat welzijn betreft en dat steeds aanwezig is 

in de wereld van vandaag, de beheersing en kennis van de productie en het gebruik van 

producten zoals arganolie, shea boter, essentiële oliën, groene klei, wereldkeuken, publieke 

schrijfsters, enz. 

 

Andere knowhow en competenties waarin de ontmoete migrantenvrouwen uitsteken kunnen 

snel worden geïntegreerd in het arbeidsmarkt. 

Dit alles vraagt om een open, fantasierijke en creatieve geest. 

  

We stellen ons meer vragen, waaronder de volgende: 

  

- Wie zal controleren of alles goed gaat voor die vrouwen in verband met hun knowhow, met 

de te bereiken doelstelling? 

Het lijkt ons belangrijk dat er voor de overeenstemmende opvolging van het hele dossier, een 

contactpersoon uit de verenigingswereld toegekend wordt, waaronder de SPI sector, die 

vrouwen ondersteunt in hun stappen en indien nodig de betrokken instellingen benadert als 

facilitator. Dit komt overeen met de vraag van veel ontmoete vrouwen. 

  

  

CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN: 

  

We hebben genoten van de ontmoeting van deze 101 migrantenvrouwen. We zijn vereerd van 

het vertrouwen dat ze in ons hebben laten zien. 

  

We hebben deuren geopend en we hebben niet alles onderzocht. We werpen een licht op basis 

van essentiële elementen gegeven door de betrokken vrouwen zelf. 

Verder onderzoek is nodig. 

Alternatieven bestaan om te reageren op de ontmoete noodsituaties. 

We stellen vragen, we hebben pistes geschetst, we passen toe de aanbevelingen van de 

vrouwen, we zullen doorgaan met het beleid te interpelleren voor de uitvoering van 

aanvullende maatregelen van de hulpmiddelen of soms van nieuwe maatregelen die behouden 

en ontwikkelen wat positief en constructief is voor de vrouwen. 

  

We hebben in al onze contacten met openbare instellingen op de hoogte van de toestand van 

migrantenvrouwen. 

We ontmoetten mensen die aandacht besteden aan dit proces en aan de aangeklaagde 

discriminaties, ook in de moeilijkheid voor migranten in het algemeen en migrantenvrouwen in 

het bijzonder voor de erkenning van diploma's, beroepservaring, competenties en knowhow. 

  

We zullen hen opnieuw ontmoeten om nog verder te gaan en onze voorstellen voor 

migrantenvrouwen binnen deze instanties uit te wisselen. 

 

We stellen voor, als antwoord op het duidelijke gebrek aan informatie - echte handicap in het 

traject van migrantenvrouwen - dat de toekomstige informatie-en oriëntatiecentra die zullen 

worden opgesteld in het kader van het project van onthaal-en integratietraject voor 

nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, ook beschikbaar 

wordt voor oudkomers. Dit was reeds het geval 3 jaar geleden in het Vlaams Gewest in het 

kader van de verbetering van het Inburgeringsbeleid, dat volgens de geïnterviewde vrouwen 

zeer positief is. 
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Andere zeer positieve vooruitzichten met "Technofutur Industrie" is de bereidheid om deel te 

nemen aan specifieke opleidingen voor migrantenvrouwen. Ook de wil tot samenwerking met 

het "Centre de Perfectionnement pour Employés des provinces Hainaut/Namur" (CPE) voor 

aanvullende opleidingen bv in een project rond wereldkeuken, over veiligheid, werkorganisatie, 

en meer is een pluspunt. 

  

Het herkennen en ontwikkelen van deze knowhow, competenties en talenten van 

migrantenvrouwen is in feite een kwestie van respect voor de menselijke waardigheid. 

Deze kostbare deskundigheid moet gewaardeerd worden om het te kunnen 

behouden en overdragen. 
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Andere aanbevelingen door migrantenvrouwen 

 
Rekruteerders 

moeten niet beoordelen 

op basis van een naam 

en moeten iedereen een kans geven 

met minstens één interview. 

In het secundair onderwijs, 

iedereen moet gelijk zijn: 

iemand die Khadija heet moet evenveel 

kansen krijgen 

als iemand die Caroline Vanden... heet.. 

Dikwijls denken de leraren 

in het Nederlandstalig onderwijs 

dat de ouders van migrantenkinderen 

niets begrijpen, tot wanneer ze plots 

ontdekken dat de ouders het toch begrijpen.  

 

 

Ik wil meer 

informatie over de rechten en 

procedures. 

Ik zou graag 

meer uren  

Franse cursus krijgen zodat ik later 

gemakkelijker 

werk kan vinden. 

Het systeem is te bureaucratisch 

en zeer zwaar 

in Charleroi. 

Veel mensen praten over 

corruptie in de gemeente 

van Charleroi, indien het sneller gaat voor 

Roemenen wanneer men geld geeft.  

  

We moeten in staat zijn om te werken zodat 

we zelfstandig kunnen zijn. 

Mensen kennen is belangrijk 

om informatie te krijgen. 

Ze zeggen dat mijn 

kennis van het Frans  

onvoldoende is om in mijn vakgebied 

te werken. Ik denk dat ik 

niet genoeg inspanning heb geleverd, 

ik moet mijn probleem zoeken 

en het corrigeren.  Als ik geen ander 

werk vind zal ik 

terug naar China gaan, 

dat ik 8 jaar geleden 

verlaten heb. Ik zou nieuwe dingen  

moeten leren. Het is 

moeilijk, maar het kan niet 

zo blijven.  Ik ben 

zeer teleurgesteld, ik heb diploma’s 

en ik vind niets. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

"Het is belangrijk 

om kinderopvang 

te organiseren 

om een opleiding 

te kunnen volgen. 

We hebben hulp nodig 

om een opleiding 

of werk 

te vinden.” 

  

Meer cursussen 

Frans om 

de taal te beheersen 

en beter 

te leven. 

Dagcursussen 

in plaats van 

avondcursussen 

voor volwassenen 

Betere informatie over 

gratis cursussen. Toen 

Ik een opleiding kinderopvang 

wilde volgen 

hebben ze 

150 euro per maand + 

de vervoerkosten van 

Charleroi tot Marchienne gevraagd! 

Noodzakelijk om 

informatieplaatsen 

te hebben 

  

    

    

      

    "Vooral nood om migranten 

    beter te informeren. 

     

    Beter op de hoogte zijn 

    van de procedures. Te 

      veel tijd- en  

"Het belangrijkste is 

kennis.  Wij, vrouwen 

met een hoofddoek, worden 

uitgesloten van kennis 

en van werk. Het is een 

groot onrecht. ' 

Verdere ontwikkeling van 

tewerkstelling rally’s 

(vaker en in de gemeentes) 

zodat wij 

informatie kunnen krijgen. 

Ontwikkelen van gratis 

juridische infoplaatsen. "We moeten 

de informatie altijd zelf zoeken en 

achterhalen! " 

De maatschappij geeft geen plaats 

aan slechtzienden. 

Naar 

de Post gaan bijvoorbeeld, is ellende 

voor hen " 

    energie verlies. Het maakt 

    ons ziek. 

    Mijn kinderen zijn  

    verward door de situatie 

    en willen België  

    niet verlaten.  

    Ze huilen allemaal. ' 

      

    "Ik wil Frans leren 

    om mezelf beter 

      te behelpen. 

  Er moeten   Er moeten  

  meer cursussen   meer vertalers en 

  Frans zijn om   Vertaalsters zijn. ' 

  goed te spreken en om     

 werk te vinden   "Vrouwen moeten 

 - Er moeten ook   een hulpmiddel 

 informatieplaatsen    hebben bij hun aankomst 

 zijn.   voor een betere  

     integratie. ' 

   - Laat     

Alleenstaande moeders 

moeten ondersteund worden 

voor goedkopere 

crèches. 

 vrouwen niet   

"Ik zou graag aan de slag gaan en een 

arbeidskaart krijgen 

 als instrument   en niet ten laste zijn 

 gebruikt worden   van het OCMW. 

 in de maatschappij.    
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- Er moeten informatieruimtes 

zijn voor minderheden 

en specifiek voor hun 

rechten. 

Deze informatie moet ook gedeeld worden met 

ambassades.  

Werkgevers informeren 

niet over de 

werkelijke rechten en handhaven 

die rechten niet, 

namelijk op het gebied van een 

arbeidsongeval. 

Er moet meer worden gedaan voor 

de emancipatie  

van de vrouwen 

door vrouwenverenigingen 

voor de gelijkheid 

van kansen meer te ondersteunen.  

  

- Tijdens opleidingen 

zou het zeer positief zijn 

om conversatie-en  

debatruimtes te organiseren, 

zelfs op school 

zou het zeer 

positief zijn. 

Dialoog met anderen 

 is belangrijk om  

te integreren, om uit zijn  

eigen gemeenschap te gaan. 

Bij ons hebben meisjes  

niet veel recht om te spreken. 

 Ik had geen vader, 

te vroeg gestorven, die 

de krant zou lezen en  

ons zijn mening zou geven. 

Ik zou meer keuze hebben als 

ik een goed niveau 

Frans had. 

 Na mijn 

beroepsstudies wist ik niet 

hoe werk te vinden.  Je 

schrijft je in bij de BGDA en 

je trekt je plan.  Algemeen 

onderwijs zonder genoeg 

Frans is moeilijk. 

Als ik het opnieuw kon doen,  

zou ik richting 

sociale studies gaan 

om verpleegster te worden. 

  

De mogelijkheid geven 

aan werkzoekenden 

om intensieve cursussen 

Nederlands (15 u 

per week) te volgen 

om een goede basis te hebben 

voor een goede baan. 

    

    

    

    

    

    

    

      

    Er moet een 

    coördinatie zijn van de 

    begeleiding van 

    het begin tot het einde 

    van het hele leerproces 

    van de taal, inclusief 

    van niveau 1.1 tot 

    4.2. taalcursisten 

      

    
Opvolgingsopleidingen 

bij de EFCF, 
meerdere dagen 

per jaar. 

    

      

Ondersteunen van de werkzoekenden 

om werk 

te vinden. 

Financiële steun 

geven aan 

leefloners, 

artikel-60ers en 

werkzoekenden 

om deel te nemen aan socio-culturele 

activiteiten. 

 De scheidingsprocedure 

moet versneld en verkort 

worden na 4 

burgerlijke straffen. 

    

      

    Asielzoekers 

    moeten beter 

    begrepen worden. 

    Er moet ervoor gezorgd worden dat 

    alles wat ze toevertrouwen 

    over hun moeilijkheden 

     in het herkomstland 

  Het ministerie van onderwijs-   niet tegen hen  

  moet allochtone vrouwen   gebruikt wordt.. 

  financieel     

  ondersteunen   - Bij de aankomst 

  om hun studies af te ronden   van hoogopgeleide 

  zodat ze een   migrantenvrouwen 

    Belgische gelijkschakeling van hun   moeten hun  

Specifieke aandacht 

geven aan het 

ondersteunen van 

allochtone vrouwen 

die veel opofferen 

om een diploma hoger onderwijs 

te krijgen. 

Ondersteunen van vrouwen 

die zelfstandig kinderen 

willen hebben. 

  studies gemaakt in het buitenland   Beroepservaringen en 

  in overeenstemming met het advies    vaardigheden 

  van hun dienst krijgen.    gescreend worden. 

      Talenten verwelkomen 

  Het huidige onthaalsysteem   in plaats van 

  voor nieuwkomers   in vraag te stellen. 

  is op punt.   Bestaande. potentiëlen 

  Een goede kinderopvang   stimuleren. 

  is voorzien   Taalcursussen 

  buiten de schooluren.   aanbieden 

  Geef meer vertrouwen   georiënteerd op 

  aan migranten.   de vakterminologie 

    Valideer hun kennis   met taalcursussen 

De mogelijkheid geven   zonder discriminatie.   en een stage 

aan vreemdelingen       bij de VDAB: inschrijving 

die in België   "Praktijk is aanbevolen   gebaseerd op bekwaamheid en ervaring. 

verblijven om het beroep   na de theorie om     

te leren dat ze   Frans te leren.   Ik ben Europese zonder hoofddoek, 

willen uitoefenen.   Praten met Belgen   mannen raken me aan, beledigen me. 

     en niet in de getto blijven"    
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De VDAB zou meer   Werkgevers   - Studenten die 

informatie op maat   die discrimineren   in Vlaanderen komen studeren 

van de werkzoekenden   moeten gestraft worden.   moeten gedwongen worden 

moeten geven.   Werkgevers moeten   om Nederlands 

Universiteiten zouden   hun werkneemsters evalueren   te leren 

informatie moeten geven   op basis van    vanaf het begin, zelfs 

aan studenten   de kwaliteit van   als ze cursussen 

over de tewerkstellings-   hun werk.   in het Engels volgen. 

mogelijkheden   DISCRIMINATIE   Allochtone vrouwen 

op hun niveau na   Verschillende Marokkaanse    moeten de kans krijgen 

de studies.   verpleegsters werden   om hun competenties  

    ontslagen.  De criteria die   te tonen. 

Dezelfde tewerkstellings-   gebruikt werden waren     

mogelijkheden geven    onduidelijk.  Het Centrum voor   Maak een communicatie- 

aan iedereen   Gelijkheid van kansen en   brug tussen de 

die in België woont.   de strijd tegen    werkzoekenden 

    Racisme en de vakbond   en het beleid. 

Alle personen die   konden hen niet      

in Vlaanderen komen,   verdedigen door een   Zorgen voor voldoende plaatsen 

toelaten   gebrek aan bewijs.   in crèches voor 

om de cursussen       vrouwen in opleiding 

maatschappelijke oriëntatie,   De mogelijkheid   De kans voorzien om  

de cursussen Nederlands-   geven om de 2   het Nederlands te oefenen 

en volwassenen-   landstalen te kennen.   na de cursus. 

Onderwijs te volgen en hen        De mogelijkheid om 

begeleiden en oriënteren   De toegang tot   kennis te maken 

in het algemene leven   werk voor sommige   met andere vrouwen om 

van nieuwkomer.   beroepen meer   over onze problemen  

    gemakkelijk maken door    te spreken 

Vlaanderen doet al   minder taalvaardigheid   en ze op te lossen. 

veel voor   te eisen van     

de migranten.   buitenlanders.     

Vlaanderen stimuleert hen om       Valideren van competenties en 

taalcursussen en   Vereenvoudiging van de procedures voor    kwalificaties door middel van een  

opleidingen   equivalentie van diploma en   praktische stage en theoretische proeven. 

te volgen   ondersteuning geven in   Conform met de evaluatie, 

    het opstellen van het dossier.   aanbieden van cursussen over 

Opstellen van opleidingen,   Bij ongelijkwaardigheid   onderwerpen die 

toegankelijk voor   moet men naar    niet positief beoordeeld zijn. 

hoog gekwalificeerde banen.   ervaringsbewijs oriënteren.     

        Verplichten om een cursus 

Niet te veel taalcriteria   Het OCMW moet mensen   Nederlands van 2 jaar en 

eisen voor   actief steunen   1 taalbad te volgen. 

praktische opdrachten.   in hun zoektocht   We moeten van het begin investeren 

    naar werk.   in meer intensieve taalcursussen. 

Alles bestaat al, iedereen         

moet zoeken naar wat er   De stijl van de openbare   Openbare selecties moeten 

voor zichzelf past.   administratie moet   enkel georganiseerd worden 

    minder bureaucratisch zijn.   als ze een werkelijke kans geven 

Volwassenenonderwijs op lokaal niveau        aan alle kandidaten. 

bevorderen voor de toegang   Blijven investeren in het     

van alle vrouwen.   onthaalbeleid en het leren   Recht op studiebeurzen, 

Werkzoekenden verplichten   van talen voor nieuwkomers.   ook voor kinderen 

om een opleiding te volgen   Alles is goed op het gebied van   van zelfstandigen. 

die nuttig is om een  gekwalificeerde job 

te vinden.   onthaal, individuele begeleiding     

    en taalcursussen.    
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Evaluatie van opleidingen    Maak opleidingen goedkoper.   Toegang bieden tot 

en studies. Implementeren   De mogelijkheid geven om als   opleidingen op een niveau dat 

van een systematisch    administratief bediende te werken   echt aangepast is aan 

evaluatiesysteem       werkzoekenden of leefloners 

    Financiële ondersteuning van niet-   om hun kansen op tewerkstelling  

OCMW’s moeten meer   geregulariseerden.   te vergroten en hun 

overeenkomsten maken met vzw’s   Ervoor zorgen dat alle kinderen   competenties uit te breiden. 

van de sociale en socio-culturele sector   de kans krijgen om studies   Hen daarna begeleiden 

om artikel-60ers te plaatsen en   te doen in overeenstemming met   naar werk op hun 

de mogelijkheid te geven om   hun capaciteiten in een onderwijs-    

Werkervaring op te doen en tegelijk   structuur erkend door de staat.   Een leermethode 

hogere sociale studies te volgen       van de Nederlandse taal 

in het volwassenenonderwijs.   Taalcursussen,   aanbieden op basis van Turkse taal 

    kinderopvang   voor Turkse burgers 

Mutualiteiten moeten meer   en vervoer naar de    

informatie geven over de rechten   cursus moeten gratis zijn   Helpen, aanmoedigen en vergemakkelijken 

van hun leden      van vrije en zelfstandige beroepen. 

         

Toekennen van een tijdelijke   Alle bestaande maatregelen    

arbeidskaart tijdens de administratieve 

procedure van verblijfsaanvraag.   zijn goed.   
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