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1 Inleiding  

Volgens Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, stijgen de cijfers rond discriminatie 

jaarlijks (Cijferverslag 2020, Unia: p. 11). In 2020 waren er alleen al 9466 meldingen over 

feiten rond mogelijke discriminatie. Deze dossiers gaan over verschillende aspecten m.b.t. 

de persoonlijke levenssfeer zoals seksuele geaardheid, religie en de zogenaamde ‘raciale 

criteria’ (i.e. huidskleur en afkomst). Volgens de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 

bepaalde vormen van racisme, ook wel de antidiscriminatiewet genoemd, is elke vorm van 

discriminatie strafbaar (Staatsblad, 2007).  De meerderheid (37,7%) van de meldingen in 

het onderzoek van Unia (Cijferverslag 2020, Unia: p. 24) gaat over discriminatie op basis van 

huidskleur en afkomst. Eveneens kunnen we uit het onderzoek concluderen dat er 

hoofdzakelijk wordt gediscrimineerd op het werk, bij het kopen van goederen en diensten 

en in de media.  

 

Het jaarverslag van Unia (Unia, 2020) bevestigt met klem dat mensen in onze samenleving 

aangeven in toenemende mate discriminatie te ondervinden bij de zoektocht naar werk en 

huisvesting. Onderstaande grafiek geeft een duidelijke stijging weer van het aantal dossiers 

sinds 2015.  

 

Grafiek 1: evolutie van het aantal dossiers per domein sinds 2015 (Unia, 2020) 
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In deze paper gaan wij het specifiek hebben over discriminatie van mensen met een 

migratieachtergrond die de Nederlandse taal beheersen. In het bijzonder willen we nagaan 

of en hoe ze discriminatie ervaren tijdens hun zoektocht naar werk en huisvesting. Dit in 

plaats van het oorspronkelijke idee om jonge nieuwkomers als onderzoeksdoelgroep te 

hanteren. We gaven de voorkeur aan deze nieuwe afbakening omwille van de mogelijk 

moeilijke communicatie door de afwezigheid van een tolk. Tijdens een focusgroep is het 

immers cruciaal om alles en iedereen goed te kunnen verstaan. Taalkennis is tevens 

belangrijk voor de interactie tussen de verschillende deelnemers van de focusgroep.  Indien 

er een te grote taalbarrière aanwezig zou zijn, zou dit zowel voor ons als voor de 

respondenten een moeilijk werkbare situatie worden.     

 

Het begrip mensen met een migratieachtergrond omschrijven we als “personen van wie ten 

minste één ouder in het buitenland is geboren” (Centraal Bureau voor de Statistiek, n.d.). 

Het zijn mensen die al dan niet het Nederlands machtig zijn. Veelal hebben deze mensen 

een niet-westers klinkende voor- en/of achternaam.  

 

Uit onderzoeken gevoerd naar discriminatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen en Gent door 

de Universiteit van Gent (Baert et al, 2021), blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn tussen 

zij die uitgenodigd worden voor een gesprek en zij die een negatieve respons ontvangen. 

Respectievelijk kregen mensen met een niet-Vlaams klinkende naam 16,6% en 14,1% keer 

minder een positieve reactie in vergelijking met diegene met een Vlaams klinkende naam. 

Een soortgelijk onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt van Brugge, door de Vrije 

Universiteit van Brussel, stelde dat in 15% van de huuradvertenties mensen met een 

migratieachtergrond (in casu: Syriërs en Polen) gediscrimineerd werden (Martiniello et al, 

2022: p. 8).  

 

Onze doelgroep ondervindt dus reeds moeilijkheden tijdens de eerste fasen van het 

werving - en/of selectieproces. Tijdens het werving- en/of selectieproces wordt de persoon 

beoordeeld door de interviewer die onderhevig kan zijn aan bias. Zo worden prestaties 

tijdens een interview niet enkel gekenmerkt door de kenmerken van de kandidaat, maar 

ook door die van de interviewer. Bijvoorbeeld wanneer de interviewer en de kandidaat 

dezelfde huidskleur hebben, zullen de scores van het interview hoger liggen dan wanneer 

beide van huidskleur verschillen (Lin et al. 1992).  
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Het onderwerp van deze paper betreft de ervaringen van personen met een 

migratieachtergrond met betrekking tot discriminatie tijdens hun zoektocht naar werk en 

huisvesting. Onder discriminatie verstaan we in dit onderzoek zowel directe als indirecte 

discriminatie. We baseren ons op artikel 16, paragraaf 1 en 2 van het Gelijkekansendecreet 

(art. 16 §1) (art. 16 §2). Er is sprake van directe discriminatie als “iemand minder gunstig 

wordt behandeld dan iemand anders in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden 

behandeld, op grond van één of meer, werkelijke of vermeende, eigen of bij associatie 

toegekende, beschermde kenmerken, tenzij die ongunstige behandeling objectief wordt 

gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel 

passend en noodzakelijk zijn.” De definitie van indirecte discriminatie luidt als volgt: "Er is 

sprake van indirecte discriminatie als een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 

handelswijze personen met een werkelijk of vermeend, eigen of bij associatie toegekend 

beschermd kenmerk in vergelijking met andere personen kan benadelen. Tenzij die bepaling, 

maatstaf of handelswijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de 

middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn of in het geval van 

indirect onderscheid op grond van een handicap aangetoond wordt dat geen redelijke 

aanpassingen getroffen kunnen worden.” 

 

Er is evenzeer een onderscheid tussen statistische discriminatie en discriminatie op basis 

van smaak. Beide vormen zijn strafbaar. Statistische discriminatie treedt op, op het moment 

dat mensen beslissingen moeten nemen en niet genoeg informatie hebben om de gevolgen 

van hun beslissingen in te schatten. Ze gebruiken enkel de informatie waarover ze 

beschikken. Verhuurders zullen bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond 

afwijzen vanwege hun perceptie dat mensen met een migratieachtergrond vaker een 

onstabiele baan hebben en daarom waarschijnlijk mogelijke wanbetalers zijn. Discriminatie 

op basis van smaak is gebaseerd op voorkeuren voor bepaalde groepen. In dat geval 

discrimineert de verhuurder op basis van de afkeur voor een bepaalde groep (zie hier: 

mensen met een migratieachtergrond). Wanneer verhuurders mensen met een allochtone 

achtergrond discrimineren die een stabiele, goed betaalde baan hebben, discrimineren ze 

waarschijnlijk op basis van smaak (Coenen et al., 2015: p. 56).  

  

Ondanks de vele reeds genoemde onderzoeken (Coenen et al., 2015) (Lin et al, 1992) (Baert 

et al, 2021) (Martiniello et al, 2022) die zijn uitgevoerd naar dit veelvoorkomend probleem, 

zijn er volgens ons toch enkele hiaten vast te stellen. Zo vonden we noch onderzoeken noch 

literatuur waarin er aandacht besteed werd aan de ervaring van mensen met een 
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migratieachtergrond. Deze paper wil deze groep meer betrekken bij het onderzoek en wil 

hun mening en visie hierin opnemen. Het is belangrijk om de samenleving bewuster te 

maken van de problematiek die heerst rond discriminatie. Het doel van ons onderzoek is 

om tot bijkomende inzichten te komen over dit onderwerp. Op basis van deze nieuw 

verworven inzichten kan het beleid nieuwe antwoorden formuleren om discriminatie 

verder te bestrijden. Ook willen we hiermee het fenomeen van discriminatie van mensen 

met een migratieachtergrond tijdens hun zoektocht naar werk en huisvesting beschrijven 

en in kaart brengen. Dit doen we aan de hand van exploratief en beschrijvend onderzoek. 

De problematiek rond discriminatie kunnen we plaatsen onder een maatschappelijk 

vraagstuk. Het is relevant dat we bijdragen aan de kennis over dit onderwerp om zo tot een 

oplossing of op z’n minst tot een verandering te komen voor dit maatschappelijke 

fenomeen.  

 

Op basis van onze probleemstelling zijn we tot volgende onderzoeksvraag en subvragen 

gekomen: Hoe wordt discriminatie bij de zoektocht naar huisvesting en werk ervaren door 

mensen met een migratieachtergrond? Hoe gaan mensen met een migratieachtergrond 

om met deze discriminatie? Wat zijn volgens hen bepalende factoren voor discriminatie ?  

 

2 State-of-the-art 

2.1 Cijfers 

Discriminatie op de arbeids- en huisvestingsmarkt is een onderwerp dat in de binnen- en 

buitenlandse literatuur talrijk wordt beschreven. De aandacht die dit probleem krijgt is 

ongetwijfeld terecht wanneer we de cijfers in overweging nemen. Tussen 2017 en 2020 

kwamen er bij Unia 1905 meldingen binnen over discriminatie omwille van raciale criteria 

in een arbeidscontext (Unia, 2021). Hierbij moet vermeld worden dat meldingen enkel het 

zichtbare deel van het probleem zijn, aangezien slechts een klein deel van de slachtoffers 

die discriminatie ervaren hierover een melding maakt (Nievers et al., 2010, p. 98). Ook het 

aantal dossiers rond discriminatie op het vlak van huisvesting stijgt (Anoniem, 2020).  In 

2020 maakten raciale criteria 37,7% uit van het aantal meldingen in verband met 

discriminatie voor alle domeinen (Unia, 2021).  

 

2.2 Ervaren van discriminatie 

Discriminatie op de woningmarkt houdt in dat een persoon een ongelijke behandeling 

ondervindt op basis van de etnische minderheid waartoe deze persoon behoort (Kayar, n.d.: 
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p. 8). Het Diversiteitsbarometer-project van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen 

(Unia) geeft aan dat bij elke stap van het verhuurproces een persoon kans maakt om 

discriminatie te ervaren. Bij het plaatsen van een advertentie, bij de contactname door een 

kandidaat-huurder, tijdens het huisbezoek door de kandidaat-huurder, en bij het tekenen 

en uitvoeren (en uiteindelijk verbreken) van het huurcontract kan discriminatie 

plaatsvinden (Unia, 2014: p. 235). Discriminatie tijdens het verhuurproces kan verschillende 

vormen aannemen. Zo worden kanalen voor advertenties geselecteerd en worden bij 

advertenties onrechtstreekse formuleringen gebruikt om niet-gewenste kandidaten te 

ontraden. Ook bij de contactname en het huisbezoek worden subtiele 

ontradingsstrategieën toegepast. Afspraken met ongewenste kandidaten worden niet of 

later gepland, of gewoonweg geannuleerd. Ongewenste kandidaten worden minder in de 

watten gelegd tijdens het huisbezoek, er wordt extra informatie opgevraagd of er worden 

extra voorwaarden opgelegd om de kandidaat huurders op die manier af te schrikken (Unia, 

2014: p. 235). 

 

Mensen met een migratieachtergrond ervaren discriminatie vooral bij de instroom op de 

arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos en zijn vaker aangewezen op tijdelijke banen dan 

autochtonen met dezelfde kenmerken (Nievers & Andriessen, 2010, p. 98). Discriminatie 

tijdens de zoektocht naar werk kan subtiele vormen aannemen. Zo kunnen werkgevers 

beweren dat de betrekking reeds is ingevuld of ze kunnen de vereisten voor een vacature  

verhogen om zo de kandidaat-werknemer te kunnen weren. Ze kunnen de voordelen en 

bezoldiging zodanig verminderen dat de vacature niet langer interessant is voor de 

kandidaat-werknemer waardoor deze zal afhaken. Daarnaast kan men bijzondere 

kledingvoorschriften opleggen waarvan men weet dat de werknemer ze niet kan en niet zal 

aanvaarden. Ook het voorstellen van onzekere contracten en het opleggen aan 

wervingsbureaus om enkel Belgen en autochtonen te selecteren behoren tot de meer 

subtiele vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt (Van de maele et al., 2005: p. 82).  

 

2.3 Discriminatiecriteria 

Over welke factoren een invloed hebben op mogelijke discriminatie is nog geen consensus 

bereikt. In de literatuur is er veel discussie over de invloed van taal op mogelijke 

discriminatie op de arbeids- en huisvestingsmarkt. In de discriminatiemonitor van niet-

westerse migranten op de arbeidsmarkt concludeerden onderzoekers dat een minder 

goede beheersing van de Nederlandse taal een kenmerk is waardoor niet-westerse 

migranten over het algemeen minder goed gekwalificeerd lijken dan autochtonen volgens 
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werkgevers (Nievers & Andriessen, 2010: p. 96). Daarentegen stellen Coenen en collega’s 

(2015: p. 8) in hun onderzoek naar de toegankelijkheid van de huurmarkt vast dat de kennis 

van het Nederlands niet beschermt tegen discriminatie. Mensen met een migratie 

achtergrond met een beperkte kennis van het Nederlands, maken volgens dit onderzoek 

evenveel kans om gediscrimineerd te worden dan mensen met een migratieachtergrond 

die het Nederlands machtig zijn.  

 

Naast taal als bepalende factor, bespreken onderzoekers nog andere factoren die een 

invloed kunnen hebben op discriminatie bij de zoektocht naar werk en huisvesting. Van der 

Bracht en Van de Putte (2013: p. 15) geven aan dat het hebben van een Arabisch-klinkende 

naam al voldoende is om bij één op acht van de verhuurders uit de boot te vallen. Uit de 

studie van Bosch, Carnero en Farré (2010: p. 18) blijkt dat een deel van de discriminatie ten 

opzichte van mogelijke huurders met een Marokkaanse naam te wijten is aan de associatie 

van een Marokkaanse naam met een lager vermogen tot betalen. Volgens het 

diversiteitsbarometer-project zouden mannen van niet-Belgische afkomst, alleenstaande 

moeders, en vooral mensen die een uitkering ontvangen (in het bijzonder een leefloon) 

vaker slachtoffer zijn van discriminatie (Unia, 2014: p. 235). Ook zouden mensen met een 

migratieachtergrond minder kans hebben op moeilijkheden bij het zoeken naar huisvesting 

wanneer zij in het land waar de zoektocht zich afspeelt, geboren zijn, dan wanneer zij enkele 

jaren geleden gemigreerd zijn (Lukes et al., 2019: p. 10). Een onderzoek naar vooroordelen 

op de Vlaamse arbeidsmarkt geeft aan dat tegenover personen met een 

migratieachtergrond er vooroordelen kunnen zijn aangaande hun competenties, attitudes 

en aanpassingen. Iedere persoon met een migratieachtergrond kan dus in aanraking komen 

met deze vooroordelen en mogelijke discriminatie. In welke mate men wordt 

geconfronteerd met bepaalde vooroordelen, wordt echter bepaald door vier 

identiteitskenmerken: de zichtbare migratieachtergrond van de persoon, de religie, het 

gender en de generatie waartoe de persoon met een migratieachtergrond behoort (Bogaers 

et al., 2018: p. 54-69). 

 

2.4 Omgaan met discriminatie 

Slachtoffers gaan op diverse manieren om met deze vorm van discriminatie. Veel mensen 

met een migratieachtergrond geven aan met hun gedrag de kans op discriminatie zo klein 

mogelijk te willen houden. In het onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vermelden onderzoekers dat mensen in hun zoekgedrag rekening 

houden met discriminatie, door bedrijven en sectoren te vermijden, waarvan ze weten of 
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vermoeden dat er op één of andere wijze discriminatie plaatsvindt. De arbeidsmarkt wordt 

hierdoor sterk vernauwd voor deze groep mensen. Ook starten mensen met een 

migratieachtergrond een eigen onderneming op wanneer ze het gevoel hebben geen 

toegang te krijgen tot een baan in loondienst. Een andere reactie volgens het onderzoek is 

om zich zo goed mogelijk aan te passen en zo op te gaan in de grote massa. Op die manier 

denkt met minder op te vallen en het slachtofferschap te kunnen vermijden. Tot slot geeft 

het onderzoek aan dat men zich extra inspant (bv. geen fouten maken) om discriminatie het 

hoofd te bieden (Nievers & Andriessen, 2010: p. 98-99). 

 

3 Methodologie 

3.1 Dataverzameling 

In dit onderzoek is enkel kwalitatief onderzoek uitgevoerd om op die manier antwoord te 

krijgen op de vraag hoe mensen met een migratieachtergrond omgaan met discriminatie 

tijdens hun zoektocht naar werk en huisvesting en wat hun ervaringen hierbij zijn. We kozen 

voor kwalitatief onderzoek omdat er wordt getoetst naar ervaringen van personen. Hier 

kan men geen degelijk inzicht in krijgen indien dit a.d.h.v. kwantitatief onderzoek zou 

worden gedaan. We hebben twee focusgroepen georganiseerd. Voorafgaand aan deze 

focusgroepen hebben we ons verdiept in literatuur (zie: probleemstelling en state-of-the-

art) om op die manier onze vragen zo goed mogelijk te kunnen formuleren. We hebben dus 

zowel primaire als secundaire data gehanteerd voor dit onderzoek. We kozen voor 

focusgroepen als onderzoeksmethode omdat deze methode een goed en waardevol beeld 

oplevert als het gaat over ervaringen van respondenten. Ook al kunnen de resultaten van 

deze focusgroepen niet veralgemeend worden naar de volledige populatie, ze leveren wel 

een meer gefundeerde kennis op over de percepties, motivaties en gevoelens van de 

participanten. 

 

Op basis van de literatuur (o.a. Coenen et al, 2015; Lukes et al, 2019)  en het 

onderzoeksopzet hebben we ons vragenprotocol opgesteld (zie bijlage 1). We maakten 

eveneens gebruik van elicitatietechnieken. Hierbij kunnen specifieke stimuli zoals een 

videofragment of krantenartikel aan de respondent gepresenteerd worden met als doel 

dieper in te gaan op de betekenis die de respondent aan een bepaald onderwerp geeft. Wij 

gebruikten krantenkoppen gevonden op de nieuwssite Het Laatste Nieuws die te maken 

hadden met discriminatie op basis van afkomst zowel op de huisvestingsmarkt als op de 

arbeidsmarkt (zie bijlage 2). We stelden hierbij de vraag of zij al eerder werden 
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gediscrimineerd tijdens hun zoektocht naar werk of een woning. We splitsten deze vraag 

op om verwarring te voorkomen.  

 

We maakten tevens gebruik van vignetten (i.e. hypothetische  situaties waarna gevraagd 

wordt naar hun reactie). Ook hier maakten we opnieuw een onderscheid tussen situaties 

met betrekking tot huisvesting en werk. We hebben gekozen voor vignetten om op die 

manier de meningen van de respondenten over de gekozen situaties te vergelijken en hen 

te stimuleren om in te gaan op elkaars ervaringen en visies.  

 
3.2 Onderzoeksverloop 

De eerste focusgroep vond plaats op 18 november 2021. Deze ging online door omwille van 

de toen van kracht zijnde coronamaatregelen. De focusgroep startte om 11u30 en duurde 

1 uur en 20 minuten. Onze respondenten bestonden zowel uit mannelijke als vrouwelijke 

toeleiders en intercultureel bemiddelaars die al enkele jaren in België woonden. De tweede 

focusgroep vond plaats op 23 november 2021. Deze focusgroep kon, rekening houdende 

met de coronamaatregelen, in het echt plaatsvinden. Hierdoor konden we beide manieren 

van afname ervaren. De tweede focusgroep ging door van 10u tot 11u in het klaslokaal van 

de respondenten. Deze respondenten waren zowel mannelijke als vrouwelijke cursisten die 

een cursus Nederlands volgden. De respondenten van beide focusgroepen waren personen 

met een migratieachtergrond. Beide focusgroepen bestonden telkens uit zes respondenten. 

Vzw Roots en vzw DiversLeuven, de organisaties van waaruit onze onderzoeksopdracht is 

ontstaan, brachten ons in contact met V. Nijs en I. Lambrechts van het OCMW Leuven en K. 

Gotinck van het Centrum voor Levende Talen. Deze contactpersonen stelden beiden op hun 

beurt een groep van vrijwillige respondenten aan om deel te nemen aan onze focusgroep. 

De selectiecriteria waren tweeledig. Enerzijds moest de respondent een 

migratieachtergrond hebben en anderzijds moest hij/zij het Nederlands voldoende kunnen 

begrijpen en spreken.    

 

De vragen die werden gesteld, werden vooraf opgesteld. Het ging dus over 

(semi)gestructureerde open vragen. We polsten hiermee naar hun eigen ervaringen (of 

ervaringen uit hun dichte omgeving) en daarmee gepaarde emoties en visies op deze 

problematiek. We hebben hiervoor gekozen om op die manier het gesprek te kunnen 

sturen, maar ook om voldoende ruimte te laten om dieper in te gaan op bepaalde 

aspecten.  Een focusgroep werd gekozen om mensen samen te brengen en over een 

bepaald thema (hier: discriminatie) te discussiëren aan de hand van vragen die door de 
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moderator (hier: studenten VUB) werden gefaciliteerd. Het belangrijkste element in een 

focusgroep is de interactie met de respondenten. Interactie zowel met de 

mederespondenten als met de moderator. Het is een manier van ervaringen delen met 

soortgelijke respondenten en tegelijkertijd kan een focusgroep ook een gevoel van 

erkenning geven. De respondent kan zich hierdoor gehoord voelen. Daarom kozen wij voor 

een focusgroep en niet voor (individuele) interviews.  

 
De focusgroepen werden telkens opgenomen om ze daarna te kunnen transcriberen. We 

hebben dit voorafgaand gemeld aan de respondenten via zowel een schriftelijke als 

mondelinge informed consent (zie bijlage 3). De observatoren hebben eveneens notities 

gemaakt. Zij beschreven enerzijds de lichaamstaal van de respondenten en noteerden 

daarnaast de belangrijkste argumenten.  

 

3.3 Data-analyse  

Voordat de data geanalyseerd kon worden, zijn de opnames van beide focusgroepen 

getranscribeerd. Dit deden we handmatig, zonder gebruik te maken van een programma. 

Hierna zijn de transcripties open, axiaal en selectief gecodeerd en thematisch geanalyseerd. 

Verder werden de twee thema’s, discriminatie op de arbeidsmarkt en huisvestingsmarkt, 

grondig doorgenomen om de situaties en percepties van de participanten te begrijpen. Als 

eerste zijn we open gaan coderen. Hierbij deden we aan datareductie. Zo kenden we aan 

de cruciale delen van ons transcript een code toe. Hierna gingen we over tot axiaal coderen, 

waarbij we de codes, die eerder werden toegekend, samenbrachten in een theoretisch 

kader. Bij de derde stap, het selectief coderen, probeerden we samen verbanden te leggen 

met andere categorieën om vervolgens te linken aan de theorie. We maakten hier 

bovendien een codeboom van, om zo een helder beeld te creëren (zie bijlage 4). We 

maakten ook gebruik van memo’s gedurende de hele data-analyse. Dit om in contact te 

staan met elkaars ideeën en eveneens om feedback over elkaars bedenkingen te kunnen 

geven. Tijdens het transcriberen hebben we de namen van de respondenten vervangen 

door pseudoniemen (d.i. Respondent 1, 2, 3, etc.) om de anonimiteit van de respondent te 

verzekeren (Vander Laenen et al, 2019).  

 

3.4 Kwaliteitscriteria 

Zoals eerder vermeld in de uitgebreide methodologie werden beide focusgroepen 

opgenomen door middel van een voicerecorder. Zowel tijdens het verloop van de 

focusgroepen als tijdens het gehele analyse- en transcriptieproces werden er 
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aantekeningen gemaakt. Dit om de geloofwaardigheid en overdraagbaarheid van ons 

onderzoek te maximaliseren. Door het gebrek aan een onafhankelijk deskundige of expert 

legden we onze resultaten en conclusie voor aan familieleden om te kijken of de 

interpretaties van de data overeenkwamen. We kunnen dit een soort van peer debriefing 

noemen.   

 

3.5 Ethische reflecties  

Voor de start van de focusgroepen hebben we alle participanten via een informed consent 

de toestemming gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. We deden dit om ervoor 

te zorgen dat participanten vrijwillig deelnamen en om hen op de hoogte te brengen dat 

we, met hun toestemming, alle gesprekken van de focusgroep zouden opnemen. De privacy 

van de participanten werd op ieder ogenblik verzekerd. Om die reden gebruikten we geen 

namen in ons onderzoek. Eveneens kan geen enkele data verwijzen naar de identiteit van 

de participanten. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat de andere deelnemers van de 

focusgroep eveneens de privacy van de mede-participanten zullen respecteren.  

Echter moeten we niet alleen rekening houden met de ethische kwesties rond de 

probleemstelling. Het is immers belangrijk ook stil te staan bij de ethische kwesties tijdens 

de data-analyse. Het is noodzakelijk dat de gevonden onderzoeksdata beveiligd wordt 

opgeslagen. Vooraf aan het onderzoek hebben we bijvoorbeeld besproken wat we gaan 

doen met de verzamelde data nadat het onderzoek is afgerond. We hebben dan ook gemeld 

aan de participanten dat alle gegevens en antwoorden achteraf  zullen worden vernietigd.  
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4 Resultaten 

4.1 Arbeidsmarkt 

Om onze onderzoeksvraag “Hoe wordt discriminatie tijdens de zoektocht naar huisvesting 

en werk ervaren door mensen met een migratieachtergrond?” te kunnen beantwoorden 

hebben we twee focusgroepen georganiseerd. Door middel van deze werkwijze wilden we  

te weten komen of respondenten zich al dan niet gediscrimineerd voelden tijdens de 

zoektocht naar huisvesting en werk. In dit stuk wordt nader ingegaan op de ervaring van de 

respondenten tijdens de zoektocht naar werk.  

 

Discriminatie ontstaat wanneer een persoon ongelijk of oneerlijk behandeld wordt omwille 

van persoonlijke kenmerken. De persoonlijke kenmerken op basis waarvan gediscrimineerd 

kan worden zijn: huidskleur, etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof, handicap, etc. 

(Unia, 2019). 

 

Het gevoel van ongelijke of oneerlijke behandeling is persoonlijk. Zo valt op dat in de twee 

focusgroepen de meningen verschillen over wanneer een situatie als discriminerend wordt 

ervaren. Tijdens de gesprekken hebben we gepolst naar het gevoel van discriminatie tijdens 

de zoektocht naar werk. We polsten naar dit gevoel door vragen te stellen zoals: “Wat zien 

jullie als discriminatie op de arbeidsmarkt?”,  “Hebben jullie het gevoel al eens gehad dat 

jullie zijn gediscrimineerd tijdens jullie zoektocht naar werk? Zo ja, kan je een voorbeeld 

geven? “. De antwoorden hierop waren uiteenlopend en verdeeld. Sommige respondenten 

gaven aan gediscrimineerd te zijn in hun zoektocht naar werk, anderen ervaarden het niet 

op dezelfde manier. Een reden waarom de respondenten in de eerste focusgroep minder 

het gevoel van discriminatie ervaarden, kan te wijten zijn aan het feit dat deze 

respondenten allemaal tewerkgesteld zijn als toeleider bij het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn. Toeleiders zijn brugfiguren die nieuwkomers in de stad Leuven 

ondersteunen en helpen integreren. Omwille van de multiculturele achtergrond van hun 

cliënteel is het  een voordeel om als brugfiguur verschillende talen te spreken. “Persoonlijk 

heb ik het niet meegemaakt, omdat ik eerst cliënt was bij het OCMW en vervolgens heb ik 

de kans gekregen om hier te werken. Ik was student en dan ben ik meteen bij het OCMW 

kunnen starten.” (Respondent 1, Focusgroep 1, p. 2)  

 

In de tweede focusgroep is de meerderheid nog werkzoekende en is de leeftijd van de 

respondenten hoger in vergelijking met de leeftijd van de eerste focusgroep. Alle 

respondenten hadden een diploma in hun thuisland behaald. Bij deze groep respondenten 
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lijkt het niet volledig beheersen van het Nederlands een struikelblok te vormen tijdens de 

zoektocht naar werk. “Ik ga Nederlands leren en terug solliciteren.” (Respondent 3, 

Focusgroep 2, p. 11) en andere respondent sluit aan bij deze mening: “Ik heb werk gezocht. 

Maar 1 keer gesolliciteerd. Maar ook nog is gesolliciteerd voor leerkracht integratie, maar 

ik kon niet goed Nederlands spreken. Het probleem was alleen dat ik niet goed genoeg 

Nederlands kon spreken. Ik ga volgend jaar nog eens solliciteren voor leerkracht integratie.” 

( Respondent 2, Focusgroep 2, p. 11) 

 

Volgens een eerder gevoerd onderzoek is er sprake van vier identiteitskenmerken van 

waaruit discriminatie kan ontstaan: de zichtbare migratieachtergrond van de persoon, 

religie, gender en de  generatie tot dewelke de persoon met een migratieachtergrond 

behoort (Bogaers et al., 2018: p. 54-69). 

 

Uit de resultaten van ons onderzoek kunnen we drie belangrijke domeinen definiëren waar 

volgens onze respondenten voornamelijk op gediscrimineerd worden: de beheersing van 

taal, het behalen van een diploma in het buitenland en het geloof.  

4.1.1 Taal 

De respondenten vinden het leren van de Nederlandse taal arbeidsintensief en moeilijk. De 

weigering door de werkgever op basis van taal wordt door de meerderheid van de 

respondenten ervaren als discriminatie. Een respondent van de tweede focusgroep vindt 

dat de fout omtrent de discriminatie op basis van taal bij het Belgisch systeem ligt (lees: de 

focus die de overheid legt op de beheersing van het Nederlands).  

 

“Ik denk dat het een groot probleem is in België door het systeem. Wij kunnen alleen gaan 

poetsen of in een winkel werken. Of bij het stadhuis kunnen mensen geen Arabisch of een 

andere taal praten. Alleen Nederlands. Het is beter als mensen een andere taal kunnen 

praten.” (...) “Het is zo grappig, omdat het een probleem is in België. Als we een job zoeken 

in Vlaams-Brabant vragen ze ook om Frans te praten, maar ik ben begonnen met 

Nederlands. Als je een job zoekt in Brussel, moet je Frans praten en is Nederlands niet nodig. 

Dan kon ik ook Frans praten en geen Nederlands praten. Dat is discriminatie in jullie land. Je 

moet Nederlands praten en daarna vragen ze ook Frans. Maar veel mensen in Leuven of een 

andere stad in Vlaams-Brabant kunnen geen Frans praten. Als ik een job zoek vragen ze voor 

Nederlands en dan ook Frans of Engels. Hoeveel talen moet ik kunnen praten? Ik spreek vier 

talen.” (Respondent 1, Focusgroep 2, p. 14). 
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De andere respondenten ondervinden eveneens moeilijkheden bij het vinden van werk 

omwille van hun beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Zo kregen we deze 

antwoorden: “Als je geen Nederlands spreekt, is het heel moeilijk.” (Respondent 6, 

focusgroep 2, p. 13) en “Je moet een  opleiding volgen voor een goede job en Nederlands 

leren. Dit is ook discriminatie. Want voor ons is Nederlands niet gemakkelijk. Wij moeten 2 

of 3 jaar Nederlands leren, daarna volgen we een opleiding en dat kost heel veel tijd, soms 

4 jaar. “ (Respondent 5, focusgroep 2, p. 13) 

 

Het moeten beheersen van het Nederlands houdt onze respondenten alleszins niet tegen. 

Volgens de literatuurstudie van Omlo (Omlo, 2014) gaan mensen en kinderen met een 

migratieachtergrond op verschillende manieren om met discriminatie. Hij benoemt diverse  

copingmechanismen waaronder de conformerende strategie. Mensen gaan zich op 

verschillende manieren aanpassen aan negatieve omstandigheden om op die manier hun 

kansen op sociale insluiting te vergroten. Dit zien we eveneens in enkele antwoorden van 

respondenten. De respondenten zijn leergierig en tonen ijver. Dit blijkt onder andere uit het 

feit dat de respondenten Nederlands leren en blijven solliciteren, zelfs na meerdere 

weigeringen. “Ik ga Nederlands leren en terug solliciteren” (Respondent 4, focusgroep 2, p. 

13).“Elke persoon moet kiezen, maar ik wil Nederlands leren (…).” (Respondent 6, 

focusgroep 2, p. 14) 

 
In een onderzoek van Nievers en Andriessen (2010: p.96) geven werkgevers aan dat ze niet-

westerse migranten minder hoog kwalificeren dan autochtonen op basis van de minder 

goede beheersing van het Nederlands. 

 
De meeste respondenten komen tot een consensus dat het vanzelfsprekend is dat ze 

Nederlands leren. Dit zorgt ervoor dat alle respondenten zich inzetten om het Nederlands 

te beheersen. De eerste focusgroep is hierbij een uitstekend voorbeeld. Deze respondenten 

hebben een goede beheersing van het Nederlands en zijn vervolgens allemaal 

tewerkgesteld bij de stad Leuven. Ze hebben tijdens hun sollicitatie voor de stad Leuven 

geen moeilijkheden ondervonden (Respondent 1, focusgroep 1, p. 2).  

 

In tegenstelling tot de eerste focusgroep ondervindt de tweede focusgroep meer 

moeilijkheden tijdens de zoektocht naar werk. Wat opvalt is dat deze groep ook minder de 

Nederlandse taal beheerst. We merken dat we de vragen enkele keren opnieuw moeten 

stellen en antwoordmogelijkheden moeten geven. Dit komt naar voren tijdens het gesprek 

waarbij Tine, de moderator, vraagt of de respondenten denken dat werkgevers 
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vooroordelen hebben omdat ze niet in België zijn geboren. Slechts een van de zes 

respondenten geeft hier een antwoord op. Tine vraagt vervolgens aan de rest van de 

respondenten wat ze denken. Hierop reageert niemand. De respondenten kijken verbaasd. 

Uit deze reactie van de respondenten concluderen wij dat ze de vraag niet hebben 

begrepen. Tine probeert de vraag te verduidelijken aan de hand van voorbeelden. 

“Bijvoorbeeld op basis van uiterlijk, huidskleur, naam. Hebben jullie het gevoel dat jullie 

daardoor minder kans hebben op een job?” (Tine, focusgroep 2, p. 12). 

4.1.2 Diploma 

Een andere factor die sommige respondenten als discriminatie ervaren, is het feit dat het 

reeds behaalde diploma in hun land van herkomst, niet erkend wordt. Ze bezitten een 

diploma, maar kunnen er geen gebruik van maken in België, omdat het hier niet 

rechtsgeldig is. Respondent 3 van de eerste focusgroep geeft aan dat het niet vinden van 

een job door het niet erkennen van het behaalde diploma in het land van herkomst, voor 

sommige personen met migratieachtergrond demotiverend werkt. “Meestal is ons diploma 

van ons herkomstland niet geldig in België. Ze geven geen erkenning aan dat diploma. Dat 

houdt ons een beetje tegen.” (Respondent 3, focusgroep 1, p. 1) 

 

Tijdens de eerste focusgroep vertelt een respondent een verhaal waar hij het gevoel kreeg 

dat hij door de werkgever als minderwaardig werd beschouwd op basis van zijn 

migratieachtergrond. “Ook op een andere plek waar ik ging solliciteren voor een interim job, 

schrokken ze/ waren ze verrast wanneer ik zei dat ik een bachelor diploma heb behaald.” 

(Respondent 5, Focusgroep 1, p. 1). De respondent ervaarde deze situatie niet als 

discriminerend, maar kan zich wel voorstellen dat deze reactie van de werkgever personen 

met migratieachtergrond die werkzoekende zijn, tegenhoudt.  

 

De respondenten van de tweede focusgroep hebben allemaal een diploma behaald in hun 

land van herkomst. Het niet erkennen door de Belgische overheid van een diploma behaald 

in het buitenland roept bij respondent 1 gevoelens van frustratie op. In haar thuisland 

werkte ze immers als medewerkster op de rechtbank terwijl ze in België ‘gedegradeerd’ is 

tot het werken in de schoonmaaksector. “Iedereen die hier zit, heeft een goed diploma. Ik 

wil leren wat ik ben vergeten. Hoe je op de computer werkt. Of als ik Engels zou moeten 

kunnen voor een job, dan wil deze taal leren. Waarom willen ze mij dat niet leren? Dat is een 

beetje stom.” (Respondent 1, Focusgroep 2, p. 12)  



 17 

4.1.3 Religie 

In de eerste focusgroep wordt er gepeild naar eventuele vooroordelen van werkgevers, die 

de respondenten ervaren op de arbeidsmarkt. Enkele respondenten gaven aan dat ze (lees: 

zij zelf of personen uit hun omgeving) geconfronteerd werden met vooroordelen op basis 

van hun religie. Zo kent een respondent een moslima die ging solliciteren, maar door haar 

geloof werd afgewezen. “Er was iemand die ging solliciteren en ze was een moslima. De 

werkgever zei toen dat ze iemand zoeken die geen moslima is.” (Respondent 2, Focusgroep 

1, p. 2). 

 

Respondent 3 van de eerste focusgroep pikt hier op in: “We doen gesprekken met 

verschillende organisaties en wij komen cliënten tegen die het wel hebben meegemaakt. 

De namen zijn heel snel herkenbaar en daardoor weten ze direct van welke afkomst ze zijn 

en vooral geloof deze mensen hebben. De cliënten hebben het wel meegemaakt, wat veel 

onzekerheden met zich meebrengt. Meestal proberen ze bij een organisatie te solliciteren 

waar zij hun kansen zien, bv in de bouw, zwaar werken en ze zeggen “hier krijgen we veel 

kansen”, maar bij meer administratief werk, of “een betere job waar andere Belgische 

mensen werken” daar zien ze hun kansen zeer klein. Ze proberen hier dus niet te 

solliciteren, want ze zijn al een paar keer teleurgesteld en ze durven niet meer.” 

(Respondent 3, focusgroep 1, p. 2) 

 

Een andere respondent geeft zijn visie over vooroordelen die mensen in België hebben over 

andere gemeenschappen. Hij haalt aan dat er een grote stereotypering hangt over niet-

Belgische gemeenschappen en dat deze stereotypering een negatieve invloed heeft op de 

arbeidsmarkt. “Mensen hebben veel vooroordelen over een gemeenschap. Meestal 

veralgemenen ze, terwijl dat het eigenlijk niet klopt. Iedereen is anders en heeft andere 

capaciteiten en talenten. Meestal houden ze geen rekening met persoonlijkheden of 

capaciteiten van een individu. Dat maakt de kansen in een gemeenschap ook kleiner, 

bijvoorbeeld “die Afghanen zij zo”, maar elke Afghaan is verschillend. Deze stereotypen 

beelden hebben veel invloed op de arbeidsmarkt. Het bestaat nog altijd.” (Respondent 3, 

focusgroep 1, p. 3) 

 

De veruiterlijking van het geloof door middel van het dragen van een hoofddoek is een 

bepalende factor van discriminatie die angst om geen job te vinden met zich meebrengt, 

vertelt een respondent tijdens het interview. “Ik ben bang dat ik door het dragen van mijn 

hoofddoek geen goede job zal vinden, want ik word hierdoor vaak afgewezen. Een job is 

zeer belangrijk voor mij.” (Respondent 3, Focusgroep 2, p. 15)  
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Een andere respondente haalt aan dat zowel zij als een vriendin van haar op basis van hun 

religie werden gediscrimineerd. De werkgever weigerde de vriendin doordat ze gelovig is 

en een hoofddoek draagt. “Ik heb een vriendin en zij draagt ook een hoofddoek en zij ging 

naar twee plaatsen om te solliciteren en ze vertelde haar dat de job niet voor haar was, 

want ze draagt een hoofddoek. Ik ging solliciteren bij VDAB en zij zegt “als je een hoofddoek 

draagt, kan je geen verpleegkunde doen”. “Verpleegsters dragen nooit een hoofddoek” zei 

ze.” (Respondent 3, focusgroep 2, p. 13). De vrouwelijke respondenten willen werken maar 

stellen vast dat het dragen van een hoofddoek hen in de weg staat. Uit hun verbaasde 

reacties kunnen we vaststellen dat ze niet begrijpen waarom het dragen van een hoofddoek 

een probleem zou kunnen vormen om het beroep uit te oefenen. “Ik begrijp niet wat het 

probleem is van een hoofddoek." (Respondent 3, focusgroep 2, p. 13) 

 

Uit een onderzoek van Ghumman en Ryan blijkt dat mensen met een hoofddoek meer 

directe discriminatie ervaren dan mensen zonder hoofddoek. Er is sprake van directe 

discriminatie wanneer iemandop basis van ras of etniciteit ongunstiger behandeld wordt 

(Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2010: p. 22). Dit onderzoek voerden 

de auteurs aan de hand van een experiment. Ze maakten gebruik van fictieve sollicitanten. 

Een groep sollicitanten met en een groep zonder hoofddoek. Ze stuurden de sollicitanten 

samen met de observator naar verschillende winkels en restaurants. De fictieve sollicitant 

vroeg bij aankomst naar de manager om vervolgens te vragen of men nieuwe werknemers 

zocht. Uit dit experiment is gebleken dat het dragen van een hoofddoek er voor zorgt dat 

ze minder vaak de kans krijgen om een sollicitatie te vervolledigen en ook minder callbacks 

ontvangen (Ghumman en Ryan, 2013). Dit onderzoek sluit aan bij de angst van respondent 

3 uit de tweede focusgroep. Een vrouw met een hoofddoek zal volgens het onderzoek van 

Ghumman en Ryan inderdaad meer directe discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt dan 

een vrouw zonder hoofddoek. 
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4.2 Huisvesting 

In een tweede deel van het onderzoek verdiepten we ons in de ervaringen van discriminatie 

op de huurmarkt. Uit de antwoorden van de respondenten is gebleken dat er een aantal 

bepalende factoren zijn die invloed hebben op de zoektocht naar huisvesting. 

4.2.1 Financiële middelen 

Zo is een eerste aspect, dat bij vele respondenten naar voren komt, het hebben van een 

leefloon. Dit bemoeilijkt volgens hen de kansen dat ze hebben op het huren van een woning. 

Niet alleen bij particulieren maar zeker bij immobiliënkantoren wordt het nadeel gevoeld. 

Het kan zijn dat de verhuurder op die manier aan statistische discriminatie (zie inleiding) 

doet. Mensen moeten beslissingen nemen maar ze hebben niet voldoende informatie om 

de gevolgen van hun beslissing in te schatten. De verhuurders zullen bijvoorbeeld mensen 

met een migratieachtergrond afwijzen vanwege de beleving dat zij vaker een onstabiel 

inkomen hebben en mogelijke wanbetalers zijn (Coenen et al., 2015, p. 56). Uit de eerste 

focusgroep blijkt het volgende:  

“Bijna 80% van de immokantoren kijken na of je een leefloon hebt. Indien dit zo is worden 

ze niet goed verder geholpen.” (Respondent 1, Focusgroep 1, p. 4).  

Respondenten stellen dat wanneer je een leefloon hebt, je dus minder kans maakt op het 

verkrijgen van een huurovereenkomst dan wanneer je een vaste job hebt. De meeste 

nieuwkomers leren eerst de Nederlandse taal en moeten een hele procedure ondergaan 

om in België te mogen verblijven. Ze zijn dus genoodzaakt om tijdelijk een leefloon te 

trekken. Voor verhuurders is dit echter niet ideaal, vertellen de respondenten. Ze zullen dus 

voornamelijk huurders kiezen met vast werk. Een interessant antwoord van één van de 

respondenten geven we nog mee:  

“De enige conditie is dat je het financieel goed hebt. Maar ik denk dat je in dit land en ieder 

ander land gewoon op financieel vlak goed moet zitten. “ (Respondent 5 , focusgroep 2: p. 

19) 

Daarbovenop is het bij immobiliënkantoren volgens de respondenten ook vaak zo dat er 

meerdere geïnteresseerden zijn per woning. Ze worden dan op verschillende manieren 

beoordeeld waardoor ze al dan niet kans maken. Uit de eerste focusgroep kwam het 

volgende:  
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“Vooral bij de immobiliënkantoren had ik altijd moeilijkheden. Als ik een huis ging bezoeken 

moest ik een formulier invullen. Als er nog kandidaten zijn dan wist ik al dat ik niet 

aangenomen wordt als huurder. Ik heb nog altijd die mail maar ik heb hier geen antwoord 

op gehad. Ondanks leefloon en redelijk Nederlands is het nog steeds moeilijk.” (Respondent 

2, focusgroep 1, p 7-8)  

De respondent had voldoende Nederlandse kennis maar maakte toch weinig kans volgens 

zichzelf. Dit aspect vinden we ook terug in de literatuur. Zo blijkt uit onderzoek dat de kennis 

van het Nederlands geen bescherming is tegen discriminatie. Mensen met een 

migratieachtergrond, die het Nederlands machtig zijn, maken evenveel kans op 

discriminatie als mensen die het Nederlands niet onder de knie hebben (Coenen et al., 

2015).  

4.2.2 Afkomst en religie  

Een andere bepalende factor waar respondenten discriminatie, bij zowel de arbeids- als de 

huisvestingsmarkt, ervaren is te wijten aan hun land van herkomst. Ze geven aan 

gediscrimineerd te worden op basis van het niet hebben van een Belgische nationaliteit. Zo 

worden ze vaak enkel beoordeeld op hun origine en ervaren hierdoor minder kans op een 

woning. Dit bleek uit de volgende uitspraak van een respondent:  

“De eerste keer dat ik op zoek ging, was mijn afkomst voor de eigenaar een probleem. Hij 

hoorde dat ik van Afghanistan kwam en toen weigerde hij en dat vind ik verschrikkelijk.” 

(Respondent 4, Focusgroep 1, p. 6)  

“Ik heb een vriend die twee kinderen heeft. Hij vind geen woning omdat hij geen Belgische 

nationaliteit heeft en hij kinderen heeft. Maar toen hij wel erkend werd als Belg ging het 

opeens wel snel.” (Respondent 1, Focusgroep 1, p. 5)  

4.2.3 Verhuurder 

Naast de Belgische nationaliteit en de origine ervaren respondenten ook discriminatie bij 

huisbazen die oordelen over het geloof van potentiële huurders. Uit de bevragingen die wij 

deden kwam uit beide focusgroepen voor dat het dragen van een hoofddoek aan de basis 

kan liggen om niet geaccepteerd te worden. Dit hebben we ook gezien als discriminerende 

factor bij de arbeidsmarkt. Het hebben van een ander geloof dan de verhuurder heeft dus 

ook invloed op diens keuze.  
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Mensen met een migratieachtergrond worden volgens de respondenten vaak over dezelfde 

kam geschoren. De huisbaas heeft in het verleden een slechte ervaring gehad met mensen 

die een migratieachtergrond hebben. Ze hebben bijvoorbeeld hun huur niet op tijd kunnen 

betalen of de communicatie verliep niet vlot. Hierdoor is hij bevooroordeeld ten opzichte 

van potentiële huurders met een andere origine en hebben toekomstige huurders minder 

kans op die woning.  

“Ik denk gewoon dat hij misschien al eens iets had meegemaakt met verhuurders of gehoord 

van anderen.. Want hij had mij ook gewoon meteen geweigerd na mijn mailtje.” 

(Respondent 3, focusgroep 1, p. 6)  

De huisbaas zal op het eerste zicht kijken naar de naam. Hij zal hier al een oordeel vellen of 

hij denkt dat deze persoon geschikt is of niet. Uit onderzoek van Van der Bracht en Van de 

Putte (2013, p. 15) blijkt dat een Arabisch-klinkende naam al voldoende is om bij één op 

acht van de verhuurders niet geselecteerd te worden. Hierin hebben Prof. Pieter-Paul 

Verhaeghe en Phd student Abel Ghekiere (2020) onderzoek verricht met betrekking tot de 

discriminatie op de huisvestingsmarkt in de stad Gent. Ze hebben uit de zogenaamde 

‘Genste aanpak’, bestaande uit een combinatie van training, dialoog en academische, 

sensibiliserende en juridische praktijktesten gefocust op een groep van vastgoedmakelaars, 

geconcludeerd dat discriminatie tijdens de eerste fase van het verhuurproces weldegelijk is 

gedaald in tegenstelling tot makelaars die nog niet zijn blootgesteld aan deze praktijken.  

4.2.4 Omgaan met discriminatie op de huisvestingsmarkt 

Slachtoffers gaan op diverse manieren om met deze vorm van discriminatie. Veel mensen 

met een migratieachtergrond geven aan met hun gedrag de kans op discriminatie zo klein 

mogelijk te willen houden. In het onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vermelden onderzoekers dat mensen in het zoekgedrag rekening houden 

met discriminatie door bedrijven en sectoren, waarvan ze weten of vermoeden dat er op 

een of andere wijze discriminatie plaatsvindt, te vermijden. Hierdoor perken deze mensen 

feitelijk de arbeidsmarkt voor zichzelf in. Ook starten mensen met een migratieachtergrond 

een eigen onderneming op wanneer ze het gevoel hebben geen toegang te krijgen tot een 

baan in loondienst. Een andere reactie volgens het onderzoek is te proberen om zich aan te 

passen en zo op te gaan in de grotere massa en niet op te vallen met als doel 

slachtofferschap te vermijden. Tot slot geeft het onderzoek aan dat men zich extra inspant 

(bv. geen fouten maken) om discriminatie het hoofd te bieden (Nievers & Andriessen, 2010: 

p. 98-99). Dit zijn allemaal manieren om te copen met stress omtrent discriminatie. Lazarus 
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en Folkman (1984) ontwikkelde het  transactional model of stress and coping waarin zij 

twee functies van coping benoemen, namelijk het reguleren van emoties en stress die 

komen uit stressvolle situaties en het beheren van het probleem dat stress veroorzaakt 

door de elementen ervan te veranderen.  

4.3 Bedenkingen 

Het succes van een focusgroep is sterk afhankelijk van de ervaring van de moderator. Als 

derdejaarsstudenten hebben wij klaarblijkelijk weinig ervaring met het afnemen van een 

focusgroep. Tijdens het analyseren van de verzamelde data stelden we vast dat we, als 

moderatoren, meer hadden moeten doorvragen en meer uitdrukkelijk hadden moeten 

peilen naar de gevoelens en de copingmechanismen van de respondenten. Op die manier 

hadden we vermoedelijk meer waardevolle en meer relevante data kunnen verzamelen.  

5 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vragen: ‘Hoe wordt discriminatie bij 

de zoektocht naar huisvesting en werk ervaren door mensen met een 

migratieachtergrond?’ ‘Hoe gaan mensen met een migratieachtergrond om met deze 

discriminatie?’ ‘Wat zijn volgens hen bepalende factoren voor discriminatie?’. Hiervoor is 

een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van focusgroepen en literatuur, rond de 

ervaring van discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. 

In welke mate men wordt geconfronteerd met bepaalde vooroordelen, wordt volgens 

Bogaers et al. (2018, P.54-59) bepaald door vier identiteitskenmerken: de zichtbare 

migratieachtergrond van de persoon, de religie, het gender en tot welke generatie de 

persoon met een migratieachtergrond behoort. Maar uit ons onderzoek blijkt er over de 

factoren die een invloed hebben op mogelijke discriminatie nog geen consensus bereikt. 

Verder is er in de literatuur veel discussie over de invloed van taal op mogelijke discriminatie 

op de arbeids- en huisvestingsmarkt (Nievers & Andriessen, 2010: p. 96). Respondenten uit 

de focusgroepen legden de nadruk op het tijdsrovende aspect van het leren van de taal, 

waardoor het langer kan duren om een job te zoeken. Daarom ervaren ze het als 

discriminatie wanneer een potentiële werkgever hen weigert op basis van het niet 

beheersen van de Nederlandse taal. Het probleem hierrond legt een respondent echter bij 

het Belgische systeem door de focus die de overheid legt op het beheersen van de taal. 

(Respondent 1, Focusgroep 2, p. 14). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110961/#B76
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Uit de resultaten van discriminatie op de arbeidsmarkt blijkt dat de meeste mensen met 

een migratieachtergrond vooral discriminatie ervaren bij de instap op de arbeidsmarkt. 

(Nievers & Andriessen, 2010: p. 98). Uit ons onderzoek is gebleken dat de bepalende factor 

voor het ervaren van discriminatie zich vooral op vlak van afkomst bevindt. Zo weigeren 

werkgevers de respondenten doordat ze gelovig zijn, de taal niet spreken, een niet-

Europese naam hebben of een hoofddoek dragen. Verder kunnen werkgevers ook zaken 

doen als de jobeisen verhogen waardoor de werkzoekende geen kans meer maakt of 

simpelweg beweren dat de betrekking reeds is aangevuld. Voor de respondenten uit het 

onderzoek was het duidelijk dat de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk 

factor is voor het zoeken naar werk. Het dragen van een hoofddoek daarentegen is een 

factor die angst op de arbeidsmarkt met zich meebrengt. (Respondent 3, Focusgroep 2, p. 

15 ) 

Het omgaan met deze discriminatie kan op diverse manieren. Zo geven onze respondenten 

aan de problemen omtrent discriminatie zelf te beheren door het aanbod op de 

arbeidsmarkt zelf in te perken door bedrijven waarvan ze vermoeden of weten dat 

discriminatie aanwezig is, te vermijden. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor het opstarten 

van een eigen onderneming of passen ze zichzelf aan om zo minder op te vallen in de grote 

massa en slachtofferschap te vermijden (Nievers & Andriessen, 2010: p. 98-99).. Dit zijn 

enkele manieren om te copen met stress die mensen ervaren omtrent discriminatie. 

(Lazarus en Folkman, 1984) Op vlak van huisvesting geven respondenten aan dat ze hulp 

vragen aan kenissen die wel over de Belgische nationaliteit beschikken. Dit doen ze voor 

het vertalen en controleren van bijvoorbeeld een huurcontract, maar ook bij het zoeken 

van een woning. Dit doordat migranten die al reeds de Belgische nationaliteit hebben een 

netwerk hebben van huisbazen zonder discriminerende gedachten. (Respondent 2, 

Focusgroep 1, p. 5) 

De resultaten van de discriminatie op de huisvestingsmarkt tonen diverse aspecten aan die 

voor moeilijkheden zorgen tijdens de zoektocht naar huisvesting. Een van de eerste 

aspecten die een bepalende factor is voor vele mensen met een migratieachtergrond, heeft 

betrekking tot de beschikbare financiële middelen. Het hebben van een leefloon bemoeilijkt 

volgens hen namelijk de kansen op het huren van een woning. Dit doordat verhuurders 

bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond gaan afwijzen omdat ze stellen dat er 

zich moeilijkheden zullen voordoen vanwege een onstabiel inkomen en mogelijke 

wanbetalers. Het probleem hieromtrent is dat de meeste nieuwkomers genoodzaakt zijn 

om tijdelijk een leefloon te trekken, aangezien ze eerst de Nederlandse taal dienen te 
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beheersen en een procedure moeten ondergaan om in dit land te mogen blijven. Hierdoor 

kiezen verhuurders voornamelijk voor huurders met een vaste job. Een ander aspect waar 

onze respondenten discriminatie ervaren heeft betrekking tot de afkomst en geloof. Ze 

hebben het gevoel dat ze simpelweg gediscrimineerd worden door het niet hebben van een 

Belgische nationaliteit. Op dezelfde manier zal een huisbaas ook als eerste zicht krijgen op 

de naam en blijkt dat mensen met een Arabisch-klinkende naam een kans van één op acht 

hebben om niet geselecteerd te worden (Van der Bracht & Van de Putte, 2013: p. 15). Maar 

ook kan het hebben van een ander geloof dan de huisbaas, maar vooral het dragen van een 

hoofddoek, ook een rol spelen bij discriminatie volgens de respondenten. Een beleid van 

training, dialoog, sensibiliseren en juridische praktijktesten zou effectief zijn in het 

verminderen van discriminatie op de huisvestingsmarkt (Verhaeghe, P & Ghekiere, A., 2020: 

p.22).  

5.1 Beperkingen 

Bij focusgroepen is de rol van de moderator zeer cruciaal. Door ons gebrek aan ervaring was 

het daardoor op sommige momenten moeilijk om de focusgroep in een bepaalde richting 

te sturen. 

Verder organiseerden we slechts twee focusgroepen. Op basis daarvan kunnen we dus geen 

harde, doortastende conclusies trekken. Eveneens kunnen de resultaten niet veralgemeend 

worden naar de gehele populatie. Echter is het wel een methode om een degelijk beeld te 

krijgen over het onderwerp - discriminatie tijdens de zoektocht naar werk en huisvesting.  

Het had interessanter geweest om meerdere focusgroepen te organiseren om op die 

manier meer specifieke data te kunnen verzamelen. Maar door tijdsgebrek en de 

arbeidsintensiviteit van het transcriberen, hebben we dit niet kunnen realiseren.  

6 Aanbevelingen voor praktijk en vervolgonderzoek 

Voortvloeiend uit ons onderzoek willen we enkele aanbevelingen formuleren.  

Een eerste aanbeveling betreft het verplicht maken van het uitwerken en opvolgen van een 

degelijk preventiebeleid met betrekking tot discriminatie. Het is de overheid die alle 

betrokken actoren hiertoe moet verplichten. Een dergelijk preventiebeleid houdt 

bijvoorbeeld in dat de werkgever een significant aantal gesprekken moet organiseren voor 

iedere vacante betrekking. De sollicitaties moeten bijgehouden worden in een daarvoor 

bedoeld registratiesysteem (bv. logboek). Uit de registratie moet blijken dat een werkgever 

een bepaald quota behaald m.b.t. het uitnodigen van sollicitanten met een 
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migratieachtergrond. Bovendien hebben werkgevers een motiveringsplicht. Dit betekent 

dat telkens een geweerde sollicitant er om verzoekt, de werkgever verplicht is om de reden 

van weigering gefundeerd te motiveren. (Zelf)evaluatie en (zelf)controle zijn belangrijke 

onderdelen van dit proces. Het is de taak van de sociale inspectie (i.e. overheid) om de 

naleving van het preventiebeleid te controleren. Deze maatregel moet genomen worden 

omdat we merken dat een groot deel van de mensen met een migratieachtergrond reeds 

wordt geweigerd in de eerste fase van het sollicatieproces, namelijk na het doorsturen van 

het curriculum vitae of na het contacteren van het bedrijf (Baert et al, 2021). Deze weigering 

gebeurt mogelijk op basis van discriminerend gedrag door de werkgever. 

Een tweede aanbeveling is het (verder) inzetten op toenemende bewustwording van 

discriminatie op zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt. Hierbij wordt er gefocust op 

zowel de werkgevers als op de bepalende actoren binnen de woningmarkt (bv. verhuurders 

en makelaars). Door middel van uitgekiende campagnes, opleidingen en vormingen wordt 

er correcte informatie verspreid onder de betrokken actoren. Deze actoren worden zich op 

die manier bewuster van het fenomeen van discriminatie en de gevolgen ervan. Op die 

manier kan discriminatie binnen deze contexten sterk gereduceerd worden. De campagnes 

en de vormingen worden georganiseed vanuit de overheid, waarbij de overheid instaat voor 

de financiëring van projecten en initiatieven opgezet door externe (private) partners.  

Een volgende aanbeveling vloeit voort uit de twee vorige aanbevelingen. Het betreft het 

opzetten van een efficiënt sanctioneringsbeleid. Werkgevers en verhuurders / makelaars 

die zich, ondanks de eerder genoemde aanbevelingen, blijven schuldig maken aan het 

systematisch discrimineren van personen met een migratieachtergrond zullen hiervoor 

gesanctioneerd worden. Het is van belang dat het toezicht op de naleving van de opgelegde 

regels consequent en met een zekere regelmaat uitgevoerd wordt. Er kan enkel 

gesanctioneerd worden wanneer er duidelijk aangetoond kan worden dat het gaat om 

systematische overtredingen. In geval van een occasionele of toevallige ongelijke 

behandeling van een kandidaat werknemer / huurder kan een berisping door de sociale 

inspectie volstaan.  

Ten laatste moet er ook ingezet worden op een efficiënt beloningsbeleid. Bedrijven of 

verhuurders/makelaars die voldoende inspanningen doen om discrimatie te bestrijden 

moeten hiervoor beloond worden. Zo kunnen de goeie 'leerlingen van de klas' genieten van 

bepaalde financiële voordelen (vb. verminderde sociale lasten of andere incentives). ). Uit 

onderzoek blijkt dat belonen effectiever werkt dan bestraffen. Men zou meer geneigd zijn 
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om een bepaald gedrag te stellen door het bekrachtigen van goed gedrag (hier: bestrijden 

van discriminatie en opvolgen preventiebeleid) (Tuinte, 2020).  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Het lijkt ons aangewezen om een doorgedreven vergelijkend onderzoek te voeren naar hoe 

andere Europese landen deze problematiek benaderen. Welke maatregelen worden er in 

andere Europese landen getroffen om discriminatie op de arbeids- en woningmarkt tegen 

te gaan? Welke resultaten leveren de gehanteerde maatregelen op? Op basis van een 

dergelijk vergelijkend onderzoek kan men de meest effectieve werkmethodes uitfilteren en 

kan men een globale aanpak definiëren op basis van de best practices. Het eindresultaat 

kan een globaal plan van aanpak opleveren die uitgerold kan worden binnen de EU. 
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8 Bijlage  

Bijlage 1: vragenprotocol 
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Bijlage 2: krantenartikels 
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Bijlage 3: informed consent  

 

Bijlage 4: codeboom 
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Bijlage 5: taakverdeling  

Focusgroep 1: 

 

Moderator Nelle, Marthe en Rembert 

Observator Boaz en Tine 

 
Focusgroep 2:  

 

Moderator Tine, Boaz, Nelle 

Observator Rembert 

 

Transcriberen: 

 

F1 Nelle, Rembert (en Marthe) 

F2 Boaz, Tine en Marthe 

 

Coderen: 

Coderen F1 iedereen zijn eigen deel 

Coderen F2 Iedereen zijn eigen deel 

Codeboom Iedereen 

 

Probleemstelling opnieuw herschrijven Marthe  

State-of-the-art  Tine 

Methodologie   Marthe  

Resultatenluik  Nelle en Rembert 

Discussie (incl resultaten) Nelle en Rembert 

Conclusie  Boaz 

Bibliografie Iedereen eigen bronnen 

Layout Marthe 
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Herwerking tweede zit: 

Probleemstelling Marthe 

State-of-the-art  / 

Methodologie   Marthe  

Resultatenluik (arbeidsmarkt) Nelle  

Resultatenluik (huisvestingsmarkt) Boaz 

Conclusie  Boaz 

Aanbevelingen Marthe 

Beperkingen (in conclusie) Marthe 

Bibliografie Iedereen eigen bronnen 

Layout Marthe 
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