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Voorwoord 

Dit onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder de hulp van derden. Meer specifiek 

wil ik mijn dank betuigen aan vier organisaties. Concreet heb ik het over het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de dienst diversiteit en gelijke 

kansen, het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) volt en het onthaalhuis de 

Nomade. De mensen die werkzaam zijn bij deze vier organisaties, hebben mij 

geholpen in de zoektocht naar respondenten voor mijn dataverzameling. Meer 

specifiek wil ik Nancy Van Nerum, Nele Vandendriessche, Ann Depoortere, Yusuf 

Farah en Jeroen Van Gilse bedanken. Ik ben hen allen eeuwig dankbaar. Naast deze 

vijf mensen die ik bij naam noem, wil ik ook de acht vrouwelijke nieuwkomers bedanken 

die met mij in gesprek gingen om hun verhaal te vertellen. Tot slot gaat mijn dank ook 

uit naar mijn promotor, Professor Dr. Valeria Pulignano, want zonder haar feedback 

zou deze masterproef er niet zo hebben uitgezien.  

 

Deze masterproef werd met veel interesse en gedrevenheid uitgevoerd. Ik draag dit 

onderzoek op aan mijn eigen moeder die in september 1996 naar België immigreerde 

voor de liefde. Mama, een vrouw geboren en getogen in de Filipijnen. Mama, een 

vrouw zonder diploma. Mama, een vrouw die destijds geen eigen sociaal netwerk had. 

Mama, een vrouw die voor haar twee kinderen zorgde tot ik zes jaar was. Mama, een 

vrouw die in 2005 de stap zette naar arbeidsmarktintegratie.  

 

Bezig zijn met dit onderwerp, het in gesprek gaan met de respondenten en de mensen 

rondom hen, hebben mijn leven verrijkt. Ik ben jullie hier allemaal dankbaar voor. 

 

Aan de vrouwen die ik heb gesproken; het ga jullie goed.  

Dat jullie leven er zo mag uitzien zoals jullie het zelf willen.  
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Samenvatting  

Deze masterproef is een praktijkgericht onderzoek voor de stad Leuven, dat werd 

aangeboden door de Wetenschapswinkel. Dit onderzoek hanteert een feministische 

kijk naar de moeilijkheden en mogelijkheden van vrouwelijke nieuwkomers om 

geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van de 

theoretische kaders van Bourdieu (1986) en Putnam (2000), met name cultureel en 

sociaal kapitaal, wordt er enerzijds nagegaan in welke mate kapitaal zorgt voor 

belemmeringen om aan arbeidsmarktintegratie te doen. Anderzijds wordt achterhaald 

in welke mate het verwerven van nieuw kapitaal de arbeidsmarktintegratie kan 

realiseren. De data die werd verkregen aan de hand van 10 half-gestructureerde 

diepte-interviews, laten zien dat het cultureel kapitaal van een vrouwelijke nieuwkomer 

zorgt voor moeilijkheden om zich te integreren op de arbeidsmarkt. Concreet vormen 

de geloofsovertuiging, het niet machtig zijn van de Nederlandse taal, het laag 

scholingsniveau en het gebrek aan onderwijskwalificaties, struikelblokken. Verder 

tonen de data dat de afwezigheid van sociaal kapitaal, meer specifiek de afwezigheid 

van overbruggende sociale netwerken (bridging), de arbeidsmarktintegratie eveneens 

kunnen bemoeilijken doordat het individu geen informatie en tips verkrijgt omtrent deze 

integratie. Voorts zijn de respondenten ervan overtuigd dat het verwerven van cultureel 

kapitaal, hetzij leren over de Belgische cultuur, hetzij Nederlands leren, hetzij 

opleidingen volgen, in grote mate bijdragen tot arbeidsmarktintegratie. Ten slotte 

geloven de vrouwelijke nieuwkomers dat sociaal kapitaal, namelijk in het bezit zijn van 

verbindende en overbruggende sociale netwerken (bridging), de arbeidsmarkt-

integratie tot stand kunnen brengen. Deze resultaten zijn zinvol voor de stad Leuven 

en het OCMW, aangezien het huidig geïntegreerd traject (GT) voor nieuwkomers 

hervormd kan worden, met oog voor de specifieke noden van vrouwelijke 

nieuwkomers.  
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1. Inleiding 

Cijfers van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tonen aan 

dat 89,3 miljoen mensen gedwongen op de vlucht waren in 2021 wegens vervolging, 

conflict, geweld, mensenrechtenschendingen, of gebeurtenissen die de openbare orde 

verstoren. Zowel mannen als vrouwen vluchten het vaakst op de leeftijd tussen 18 en 

59 jaar. Concreet zijn 27% van de vluchtelingen mannen binnen die leeftijdscategorie. 

Nog eens 26% van de vluchtelingen zijn vrouwen tussen de 18 en 59 jaar oud 

(UNHCR, 2022). Opmerkelijk is dat de meerderheid, namelijk 53%, vlucht op een 

beroepsactieve leeftijd. Eens de vluchtelingen en andere nieuwkomers1 buiten de 

Europese-Unie (EU) arriveren in de ontvangende samenleving, moeten ze verplicht 

een inburgeringstraject volgen. Dit traject bestaat uit een taalcursus en een cursus 

maatschappelijke oriëntatie. Eens dat traject is afgelegd, is het de bedoeling dat de 

nieuwkomer stappen zet richting de arbeidsmarkt, maar dit verloopt niet zonder 

moeilijkheden (Lafleur, Marfouk, & Fadil, 2018; Wood et al., 2020). 

 

In de Belgische context ligt de focus op integratietrajecten van nieuwkomers en wordt 

er minder aandacht besteed aan de kans op tewerkstelling (Wood et al., 2020). 

Garibay en De Cuyper (2018) vermelden dat de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers 

bestudeert, maar dat de gevoelens van identificatie met de ontvangende samenleving 

en het netwerken met de lokale populatie buiten beschouwing blijven. Er bestaan 

verschillende trajecten rond arbeidsmarktintegratie, waarbij in de meeste gevallen 

werklozen zonder een migratieachtergrond de doelgroep vormen. Hierdoor houden de 

trajecten geen rekening met de moeilijkheden van nieuwkomers (De Cuyper, 

Vandermeerschen, & Purkayastha, 2019). 

Ondanks het tekort aan trajecten op maat voor nieuwkomers, bieden het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de dienst diversiteit van 

stad Leuven een geïntegreerd traject (GT) aan, zodat nieuwkomers een realistisch 

beeld kunnen schetsen over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt (OCMW Leuven, 

2021). De coördinator van het nieuwkomersbeleid in Leuven, Lien Eerdekens, en de 

                                            
1 Nieuwkomers is een overkoepelende term voor immigranten, erkende vluchtelingen, gezinsherenigers 
en subsidiair beschermden. De verschillende statuten worden uitgelegd onder 2.3. Statuten. 
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coördinator van de dienst tewerkstelling van het OCMW in Leuven, Nancy Van Nerum, 

willen verschillende trajecten aanbieden die gericht zijn op de noden van een specifiek 

doelpubliek om een realistisch beeld te vormen van een job. Het is de bedoeling dat 

de stad Leuven met de informatie uit deze masterproef hun huidig GT hervormt om 

tegemoet te komen aan de noden van vrouwelijke nieuwkomers. Uit onderzoek blijkt 

immers dat vrouwen in het algemeen minder bevoordeeld zijn en meer moeilijkheden 

ervaren met hun integratie op de arbeidsmarkt, in vergelijking met mannen (Hillmann 

& Toğral Koca, 2021; OECD, 2019). Het begrip arbeidsmarktintegratie impliceert het 

verzekeren en behouden van eender welke vorm van formele tewerkstelling (Gericke, 

Burmeister, Löwe, Deller, & Pundt, 2018). Daarnaast ervaren vrouwelijke 

nieuwkomers specifieke moeilijkheden met betrekking tot opleiding en tewerkstelling, 

die vrouwen zonder een migratieachtergrond in beperkte mate of niet ervaren (Khan 

& Escola, 2020; Razenberg, Kahmann & Gruijter, 2018). Bovendien blijven 

vluchtelingenvrouwen ondergerepresenteerd in onderzoek en krijgen ze minder 

publieke aandacht en begeleiding in vergelijking met mannen, terwijl ze deel uitmaken 

van het merendeel van de vluchtelingenpopulatie (Owino & Weber, 2019; Schiestl, 

Kittel, & Ibáñez Bollerhoff, 2021). De zojuist genoemde elementen maken dat de 

vrouwelijke nieuwkomer een interessant onderzoekssubject is.  

 

De uitdagingen die nieuwkomers ervaren in verband met arbeidsmarktintegratie, 

betreffen een gebrek aan taalvaardigheid, culturele verschillen en een gebrek aan 

formele kwalificaties (Gericke et al., 2018). Deze uitdagingen kunnen geclassificeerd 

worden onder cultureel kapitaal van Pierre Bourdieu. Enerzijds overkoepelt de 

belichaamde vorm van cultureel kapitaal het gebrek aan taalvaardigheid en culturele 

verschillen, omdat dit soort van kapitaal een proces inhoudt van incorporatie, waarbij 

een specifieke cultuur tot uiting komt die het individu belichaamt (Bourdieu, 1986). Het 

begrip cultuur moet aanzien worden als het geheel van menselijk gedrag dat bestaat 

uit taal, overtuigingen, waarden en normen, gebruiken, rituelen, een manier van 

interageren en rollen die een individu inneemt (Khan & Eskola, 2020). Anderzijds kan 

het gebrek aan formele kwalificaties herleid worden tot de geïnstitutionaliseerde vorm 

van cultureel kapitaal van Bourdieu, omdat dit soort van kapitaal verwijst naar het bezit 

van onderwijskwalificaties (Bourdieu, 1986). Kortom, het cultureel kapitaal van Pierre 

Bourdieu vormt een interessant kader binnen dit onderzoek, doordat moeilijkheden 

geplaatst kunnen worden onder dit begrip. Bovendien kan het verwerven van nieuw 
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cultureel kapitaal, namelijk de cultuur van het gastland, hetzij de belichaamde vorm, 

en het volgen van bijkomende opleidingen of trainingen, hetzij de 

geïnstitutionaliseerde vorm, ervoor zorgen dat vrouwen2 geïntegreerd geraken op de 

arbeidsmarkt (Greenbank, 2021).  

 Een ander interessant kader binnen dit onderzoek, betreft sociaal kapitaal van 

Robert D. Putnam. Dit kader staat centraal, aangezien sociaal kapitaal neerkomt op 

sociale netwerken, die volgens Felbo-Kolding en Leschke (2021) de toegang tot jobs 

kunnen realiseren door informatie te verstrekken aan individuen, maar ook door 

emotionele en praktische steun te bieden. Daarnaast geven Lancee (2012), Whitaker, 

Hughes en Rugendkye (2018) aan dat connecties binnen een sociaal netwerk een 

toegangspoort vormen naar de arbeidsmarkt. Voorts geven Gericke et al. (2018) aan 

dat sociaal kapitaal behulpzaam is voor vluchtelingen om toegang te verkrijgen tot de 

arbeidsmarkt, omdat het hun potentiële gebrek aan onderwijskwalificaties kan 

compenseren. Het sociaal kapitaal van nieuwkomers is dynamisch, dit impliceert dat 

hun sociale netwerken kunnen veranderen. Vrouwen kunnen met andere woorden zelf 

contacten leggen met mensen, wat vervolgens de kans op het vinden van 

tewerkstelling kan realiseren. Voorts vermeldt de studie dat de meerderheid van de 

vluchtelingen hun eerste job te danken heeft aan connecties binnen hun sociale 

netwerken. Zij kregen ook steun van hun sociale contacten tijdens de voorafgaande 

fasen van hun integratie (Gericke et al., 2018). Ten slotte toont het onderzoek van 

Greenbank (2021) dat vluchtelingen geloven in het belang van hun sociale netwerken, 

hun kennis, ervaringen en kwalificaties, wat neerkomt op sociaal kapitaal en cultureel 

kapitaal, voor hun kansen en integratie op de arbeidsmarkt. Door bovengenoemde 

kennisvorming ontstaan de volgende onderzoeksvragen:  

1) In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden om 
geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt? 

a. In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 

arbeidsmarktintegratie door haar geloofsovertuiging, taal, rollen die ze 

inneemt, waarden en normen? 

b. In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 

arbeidsmarktintegratie door de afwezigheid van onderwijskwalificaties? 

                                            
2 Vrouw verwijst naar een vrouwelijke erkende vluchteling, een gezinshereniger of een immigrant.  
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c. In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 

arbeidsmarktintegratie door de afwezigheid van verbindende sociale 

netwerken (bonding) en overbruggende sociale netwerken (bridging)? 

 

2) In welke mate dragen het verwerven van nieuw cultureel kapitaal en 
sociaal kapitaal bij tot de arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke 
nieuwkomer?  

a. In welke mate draagt het leren over de Belgische cultuur bij tot de 

arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer?  

b. In welke mate dragen het volgen van Nederlandse lessen en opleidingen 

bij tot de arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer? 

c. In welke mate dragen verbindende sociale netwerken (bonding) en 

overbruggende sociale netwerken (bridging) bij tot de arbeidsmarkt-

integratie van de vrouwelijke nieuwkomer? 

 

Aan de hand van twee half-gestructureerde diepte-interviews bij sociale professionals 

en acht half-gestructureerde diepte-interviews bij vrouwelijke nieuwkomers, beoogt dit 

onderzoek een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen. Dit onderzoek maakt 

gebruik van het softwareprogramma NVivo om de resultaten te analyseren. De 

structuur van deze thesis verloopt als volgt: eerst komt het theoretisch kader aan bod 

waarin de Belgische arbeidsmarkt geschetst wordt. Vervolgens wordt het proces van 

integratie en inburgering besproken, alsook de verschillende statuten van 

nieuwkomers. Daarna zullen de concepten cultureel kapitaal en sociaal kapitaal nader 

toegelicht worden. Voorts komen er enkele voorbeelden aan bod uit de bestaande 

literatuur die aangeven hoe moeilijkheden met betrekking tot arbeidsmarktintegratie 

overstegen kunnen worden. Nadien volgt een visuele weergave van de theorie die 

centraal staat binnen dit onderzoek. Daaropvolgend komt het onderzoekstechnisch 

design aan bod, waarin de methodologie, het onderzoeksinstrument, de steekproef 

met bijhorende onderzoekseenheden en de data-analyse, uitgelegd worden. Verder 

zullen de bekomen resultaten besproken en geanalyseerd worden. Ten slotte sluit 

deze thesis af met een conclusie en discussie.  
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2. Theoretisch kader 

2.1. De arbeidsmarkt  

2.1.1. Werkgelegenheidsgraad en actieve beroepsbevolking 

De werkgelegenheids- of werkzaamheidsgraad geeft het aandeel van de werkende 

personen binnen een bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd weer. Het is zinvol 

om dit te bespreken, aangezien 53% van de vluchtelingenpopulatie op actieve leeftijd 

vlucht (UNHCR, 2022). De cijfers van STATBEL (2021) laten zien dat 70,5% van de 

bevolking in België tewerkgesteld was in het tweede kwartaal van 2021. Deze 

werkgelegenheidsgraad kan opgesplitst worden naar het aantal mannen en vrouwen. 

Zo zijn er 74,5% mannen werkzaam, terwijl het percentage over werkgelegenheid 

66,8% bedraagt voor vrouwen. Wat betreft vrouwen die afkomstig zijn buiten de EU, 

is er een werkgelegenheidsgraad van 32,9% (Ella vzw, ENAIP-Limburg, Furia, & 

LEVL, z.d.; STATBEL, 2021). Deze cijfers laten zien dat vrouwen beduidend minder 

werkzaam zijn dan mannen.   

Mensen met een buitenlandse origine spelen een belangrijke rol in de Belgische 

arbeidsmarkt. Volgens de Koning Boudewijnstichting is één op drie inwoners van 

België op beroepsactieve leeftijd van buitenlandse origine. Buitenlandse origine 

verwijst enerzijds naar een persoon met een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij 

de geboorte van een ander Europees land of een niet Europees land. Anderzijds heeft 

buitenlandse origine betrekking op een persoon van wie minstens één ouder een 

huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een ander Europees land of 

een niet-Europees land heeft (Vermaut, 2021). De actieve beroepsbevolking verwijst 

naar de mensen die werkzaam zouden moeten zijn omwille van hun leeftijd. Hieronder 

vallen diegenen die effectief werken, maar ook degenen die werkloos of inactief zijn 

(Abraham, Peeters, Devisscher, Reymen, & Brussel, 2001). De beroepsactieve leeftijd 

verwijst naar het leeftijdsbereik van 18 tot 64 jaar inhoudt. Statistiek Vlaanderen (z.d.) 

gebruikt de leeftijdsgrenzen 20 – 64 jaar om de actieve beroepsbevolking af te 

bakenen. Dit bereik kan opgesplitst worden in twee deelcategorieën. De jongere 

bevolking op actieve leeftijd situeert zich tussen de 20 en 39 jaar oud. Het oudere 

segment van deze bevolking is tussen de 40 en 64 jaar oud (Statistiek Vlaanderen, 

z.d.). Binnen dit onderzoek ligt de focus op vrouwen van 20 – 39 jaar. Dit wordt nader 

toegelicht in de sectie methodologie. 
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2.1.2. Passief versus actief arbeidsmarktbeleid 

Het arbeidsmarktbeleid kan passief of actief zijn. Het is belangrijk om te benadrukken 

dat beleid padafhankelijk is. Dit betekent dat hoe verder het is ingebed in het publieke 

debat, des te moeilijker het zal zijn om praktijken en werkroutines vorm te geven. 

Bovendien zal het moeilijker zijn om een ander beleid te implementeren (Johnson, 

Martínez Lucia, Grimshaw, & Watt, 2021). Passief arbeidsmarktbeleid verwijst naar 

het ondersteunen en beschermen tegen armoede en sociale uitsluiting van werklozen 

aan de hand van een vervangingsuitkering (Diderichsen, 2020).  Door het individu te 

stimuleren om terug aan het werk te gaan, worden werkloosheids-uitkeringen verkort 

of verlaagd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werklozen beter hun best doen voor het 

zoeken naar werk zodra de uitkering op zijn einde loopt (Vermeerbergen & van Echtelt, 

2019). De stimulering van het individu om werk te zoeken, verwijst naar het actief 

arbeidsmarktbeleid. Dit streeft ernaar om zo veel mogelijk individuen te verbinden aan 

openstaande jobs. Vandaag de dag ligt de focus op het actief arbeidsmarktbeleid in 

de meeste landen, dat werklozen wil activeren en motiveren (Diderichsen, 2020). 

Naast het stimuleren in de zoektocht naar werk, willen actieve arbeidsmarkt-

programma’s ook tewerkstelling verbeteren door cursussen aan te bieden die de 

vaardigheden verbeteren (Johnson et al., 2021). Deze cursussen zouden een gunstig 

effect hebben op lange termijn (Butschek & Walter, 2014).  

 

2.1.3. Activering in België 

In de Belgische context is actief arbeidsmarktbeleid aan de orde (Vermeerbergen & 

van Echtelt, 2019). Activering geldt voor werkzoekenden waarvoor betaalde 

beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door belemmeringen van medische, mentale, 

psychische, psychiatrische en/of sociale aard. De duurtijd van zo’n activeringstraject 

bedraagt 3 tot maximaal 18 maanden, waarin een combinatie van werkacties en 

hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op 

betaalde tewerkstelling. Dit activeringstraject berust op een specifiek trajectplan dat 

wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een netwerk van 

dienstverleners, bestaande uit sociaal werkers, welzijnsadviseurs en jobcoaches 

(Johnson et al., 2021; Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, z.d.). Deze actoren worden 

ook wel street level bureaucrats (SLBs) genoemd die direct interageren met burgers 

tijdens hun werk. SLBs bevinden zich tussen het overheidsbeleid, veranderende 
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sociale structuren en de arbeidsmarkt, waardoor ze beschikken over een minimale 

handelingsruimte om diensten vorm te geven (Johnson et al., 2021).  

Wood et al. (2020) onderscheiden vier activeringsmaatregelen. De eerste 

maatregel betreft bemiddeling en begeleiding bij de zoektocht naar werk. Daarnaast 

kan de persoon gebruikmaken van opleidingen en trainingen die gericht zijn op de 

versterking van competenties. Deze opleidings- en trainingsprogramma's kunnen al 

dan niet een link hebben met de werkvloer. Loonsubsidies behoren tot de derde 

activeringsmaatregel die de kans op tewerkstelling trachten te vergroten bij de 

werkzoekende. Tot slot is er de publieke tewerkstelling, die de vorm aanneemt van 

gemeenschapsdiensten. Dit moet de persoon in staat stellen om de weg te vinden 

naar betaalde arbeid via begeleide sociale tewerkstelling (Wood et al., 2020). 

 

Arbeidsmarktintegratie betekent het verzekeren en behouden van eender welke vorm 

van formele tewerkstelling (Gericke et al., 2018). Om een succesvolle integratie op de 

arbeidsmarkt te realiseren, moet het beleid zich baseren op de ervaringen van 

nieuwkomers. Vooreerst moeten zij hun kwaliteiten en vaardigheden ontwikkelen om 

te kunnen participeren aan de arbeidsmarkt (OECD, 2019). Het OCMW en de dienst 

diversiteit van stad Leuven zetten in op de ontwikkeling van kwaliteiten en 

vaardigheden bij anderstalige nieuwkomers (OCMW, 2020). Zij bieden een 

geïntegreerd traject (GT) aan. Het doel van het GT is om een realistisch jobdoelwit te 

bepalen voor anderstalige nieuwkomers. Het traject bestaat uit een basispakket van 

zes halve dagen per week, waarin Nederlandse lessen, wiskunde-, en ICT-vaardigen 

en fietslessen worden aangeboden. Daarnaast wordt het traject aangevuld met 

activiteiten om de deelnemers een zicht te geven op hun mogelijkheden en 

verwachtingen van de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van zo een activiteit is dat 

wanneer de deelnemer aan het traject graag in de bouw zou willen werken, hij/zij eerst 

informatie krijgt hierover en vervolgens een dag mag meelopen op een bouwwerf (N. 

Van Nerum, 11 april 2022, online). Voorts worden er workshops georganiseerd om het 

persoonlijk vlak te versterken. Doorheen het traject worden de deelnemers bijgestaan 

door twee trajectbegeleiders. Concluderend is het een divers traject waarbij 

verschillende partners meewerkten aan de uitbouw ervan. In tegenstelling tot 

activeringstrajecten in Vlaanderen die lineair verlopen, verloopt het geïntegreerd 

traject gelijktijdig. Die gelijktijdigheid impliceert dat er verschillende activiteiten worden 

aangeboden op hetzelfde moment, zodat de deelnemers reeds van allerlei dingen 
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kunnen proeven. Daarentegen verwijst de lineariteit van een activeringstraject naar het 

stap voor stap voltooien van bepaalde lessen, om vervolgens te kunnen doorstromen 

naar een andere les. Het rapport van het OCMW vermeldt dat 38 van de 42 

nieuwkomers het project helemaal doorlopen hebben (OCMW, 2020).  

 Vrouwelijke nieuwkomers ervaren moeilijkheden met betrekking tot hun 

integratie op de arbeidsmarkt. Concreet ondergaan ze een tragere integratie op de 

arbeidsmarkt in vergelijking met mannen (Schiestl et al., 2021). Meer specifiek doen 

zij er langer over om een eerste job te vinden, doordat zij minder keuze hebben wat 

betreft tewerkstelling, omwille van genderrollen die bepaald worden door hun land van 

herkomst (Carlbaum, 2021; Tervola, 2020). Verder hangt die vertraagde 

arbeidsmarktintegratie af van vruchtbaarheidspatronen. Wanneer er sprake is van 

gezinshereniging, is de kans groot dat de vrouw bij aanvang van het verblijf kinderen 

zal krijgen. Doordat de vrouw zwanger is en een kind verwacht, zal de integratie op de 

arbeidsmarkt uitgesteld of vertraagd worden (Tervola, 2020). Bovendien krijgt de 

echtgenoot meestal voorrang op de vrouw om een opleiding te volgen, wat met zich 

meebrengt dat de man eerder geïntegreerd geraakt op de arbeidsmarkt (Razenberg 

et al., 2018). Deze redenen geven aan dat het van belang is om de vrouwelijke 

nieuwkomer extra aandacht te geven, zodat er sprake is van een succesvolle integratie 

op de arbeidsmarkt.  

 

2.2. Integratie in België 

Sinds de staatshervormingen van 1988 en 1993 wordt het integratiebeleid voor 

nieuwkomers, bestaande uit taalverwerving en inburgering, op regionaal niveau 

georganiseerd (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Concreet betekent dit dat de drie 

taalgemeenschappen, namelijk de Franstalige, de Duitstalige en de Nederlandstalige 

gemeenschap elk verantwoordelijk is voor het integratiebeleid. Kortom, migratie en 

integratie zijn verdeeld over federale, regionale en gemeentelijke bestuursniveaus, 

terwijl ondersteunende diensten verspreid zijn over maatschappelijke organisaties en 

overheidsactoren zoals het OCMW (Vandevoordt, Desmet, Beeckmans, Geldof, & 

Berger, z.d.; Wets, Rea, & Herman, 2014). Het eerste aspect van integratie betreft de 

taalverwerving, dat als doel heeft om zo snel mogelijk de lokale taal aan te leren. De 

achterliggende gedachte gaat ervan uit dat taal een belangrijke factor is binnen de 

participatie op de arbeidsmarkt en dat deze participatie wederom cruciaal is voor 
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taalontwikkeling. Het leren van taal is een sociaal proces, dat interactie, motivatie, een 

veilige leeromgeving, een actieve rol van de lerende persoon en een betekenisvolle 

context vereist (OECD, 2019; Wood et al., 2020). Het taalaspect komt opnieuw aan 

bod verder in het theoretisch kader bij cultureel kapitaal. 

Inburgering, het tweede aspect van integratie, bestaat uit een cursus 

maatschappelijke oriëntatie, waarin informatie wordt gegeven over de cultuur, 

geschiedenis, en instituties over het vestigingsland België. Het heeft drie doelen: 

nieuwkomers institutionele kennis aanreiken, sociale cohesie bevorderen en 

nieuwkomers in contact brengen met socioculturele gedragscodes en normen. Dit 

inburgeringstraject is verplicht voor nieuwkomers uit landen buiten de EU, terwijl het 

voor Europese nieuwkomers optioneel is om te volgen. Afhankelijk van de context van 

het inburgeringstraject kan het individu geleid worden naar de arbeidsmarkt (Lafleur et 

al., 2018; Wood et al., 2020). Inburgering en integratie zorgen ervoor dat nieuwe leden, 

namelijk nieuwkomers, worden opgenomen in een groep, meer specifiek de 

samenleving, waardoor de grenzen en identiteit van de huidige samenleving worden 

aangetast. Dit heeft tot gevolg dat de groep wordt blootgesteld aan herdefiniëring en 

wijziging op vlak van samenstelling (Bourdieu, 1986).  

 

2.3. Statuten  

In dit deel van de thesis worden de verschillende statuten besproken die nieuwkomers 

kunnen hebben. Zo is een immigrant een persoon die vrijwillig zijn of haar thuisland 

verlaat (Koopmans, 2013). Naast een immigrant kan er ook sprake zijn van een 

asielzoeker. Dit is een individu dat gedwongen wordt om bescherming te zoeken. 

Immigranten en asielzoekers moeten van elkaar onderscheiden worden. Wanneer de 

asielzoeker een procedure indient en deze aanvaard wordt, is de persoon in kwestie 

een erkend vluchteling (Gericke et al., 2018; Lafleur et al., 2018). In België is Fedasil 

het agentschap dat verantwoordelijk is voor het beheer van de opvang van 

asielzoekers tijdens hun procedure (Vandevoordt et al., z.d.). Concreet is een 

vluchteling iemand die zijn land van herkomst heeft verlaten, omdat zijn/haar leven of 

persoonlijke veiligheid in gevaar is. De Conventie van Genève stelt dat het gaat om 

elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit heeft, of indien hij 

geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst bevindt. Het individu kan of wil 

de bescherming van dat land niet inroepen omdat hij/zij vreest voor vervolging omwille 
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van zijn/haar ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of 

zijn politieke overtuiging (Agentschap Integratie en Inburgering, z.d.). Een vluchteling 

mag niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst waar hij of zij vreest voor 

vervolging, oorlog of geweld. Hiernaast heeft een vluchteling net zoals een burger van 

het gastland recht op medische zorg, onderwijs en werk (UNHCR, 2022). Zodra een 

vluchteling erkend is, heeft hij/zij recht op een leefloon van het OCMW (Rea & Wets, 

2014). Naast het statuut erkend vluchteling bestaat er ook een subsidiair beschermde, 

dat impliceert dat het individu een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt. Voorts is het 

mogelijk dat het individu aan gezinshereniging doet, waarbij het individu zich wil 

herenigen met een naast familielid dat legaal gevestigd is in België. Een laatste optie 

binnen de asielprocedure is dat de persoon in kwestie geen bescherming geniet en 

dus verplicht is om het grondgebied te verlaten (Lafleur et al., 2018).  

 

2.4. Kapitaal 

Kapitaal moet begrepen worden als middelen die actoren gebruiken om hun interesses 

te volgen en zichzelf te positioneren. Concreet gaat het om geaccumuleerde arbeid in 

zijn gematerialiseerde of geïncorporeerde belichaamde vorm, dat individuen in staat 

stelt om zich sociale energie toe te eigenen in de vorm van levende of gereïficeerde 

arbeid. Dit betekent dat iets abstract tot een zelfstandig iets wordt gemaakt. Meer 

specifiek is kapitaal enerzijds een kracht die ingeschreven is in objectieve en 

subjectieve structuren. Anderzijds betreft het een principe dat ten grondslag ligt aan 

regelmatigheden van de sociale wereld. Verder is het van belang om te benadrukken 

dat kapitaal tijd nodig heeft om zich op te stapelen en dat het de neiging heeft om te 

blijven bestaan. Kapitaal is divers, want er bestaan verschillende soorten en subtypes 

van. De materiële vormen van kapitaal uiten zich in de vorm van cultureel kapitaal of 

sociaal kapitaal, die iemands positie in de sociale ruimte bepalen (Bourdieu, 1986; 

Pinxten & Lievens, 2014). Echter bestaan er nog andere soorten van kapitaal zoals 

het economisch en symbolisch kapitaal, maar die blijven buiten beschouwing in dit 

onderzoek. De volgende paragrafen brengen cultureel en sociaal kapitaal in verband 

met moeilijkheden die vrouwelijke nieuwkomers ervaren met betrekking tot hun 

integratie op de arbeidsmarkt. Binnen de groep vrouwelijke nieuwkomers is er sprake 

van diversiteit. Dat maakt dat bepaalde moeilijkheden in verschillende gradaties 

aanwezig zijn (Ella vzw et al., z.d.).  
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2.4.1. Cultureel kapitaal 

2.4.1.1. Drie vormen  

Volgens de socioloog Pierre Bourdieu neemt cultureel kapitaal drie vormen aan: de 

geobjectiveerde vorm, de belichaamde vorm en de geïnstitutionaliseerde vorm 

(Bourdieu, 1986). Voorts geeft Bourdieu aan dat cultureel kapitaal binnen een gezin 

overdraagbaar is, waarbij de overdracht afhankelijk is van twee aspecten. Het eerste 

aspect impliceert de hoeveelheid cultureel kapitaal die zelf door het individu 

opgestapeld wordt door tijdsbesteding met het gezin. Het tweede aspect verwijst naar 

de vrije tijd van de gezinsleden, bijvoorbeeld de vrije tijd van de moeder en de vader, 

waarin de overdracht van dit kapitaal mogelijk is (Bourdieu, 1986).  

 

De eerste vorm van cultureel kapitaal, namelijk de geobjectiveerde vorm, is 

geobjectiveerd in materiële voorwerpen en media zoals geschriften, schilderijen, 

monumenten en instrumenten die overdraagbaar zijn in zijn materialiteit. Hetgeen 

overdraagbaar is betreft de eigendom ervan, niet het bezit van middelen waarover een 

individu beschikt (Bourdieu, 1986). Deze vorm van cultureel kapitaal blijft buiten 

beschouwing in dit onderzoek, aangezien in het bezit zijn van materiële voorwerpen 

geen expliciete toegang geeft tot een kans op tewerkstelling. Preciezer geformuleerd, 

zal de focus liggen op de andere twee vormen van cultureel kapitaal, doordat beide 

vormen de weg naar tewerkstelling kunnen belemmeren of juist kunnen leiden naar 

tewerkstelling. Dit zal nader toegelicht worden in onderstaande alinea’s. 

De tweede soort van cultureel kapitaal, de belichaamde vorm, uit zich in 

duurzame neigingen van de geest en het lichaam. Concreet is deze vorm van kapitaal 

verbonden met het lichaam, wat dus belichaming veronderstelt (Bourdieu, 1986). Zo 

stelt Carlbaum (2021) dat vrouwelijke nieuwkomers gendergerelateerde 

karakteristieken belichamen, waardoor ze jobs uitoefenen op basis van veronderstelde 

vrouwelijke disposities. De belichaamde vorm van cultureel kapitaal veronderstelt een 

proces van incorporatie, waarbij cultuur of cultivatie tot uiting komt. Het begrip cultuur 

moet als volgt begrepen worden: het geheel van menselijk gedrag dat bestaat uit taal, 

overtuigingen, waarden en normen, gebruiken, rituelen, een manier van interageren, 

en rollen die een individu inneemt (Khan & Eskola, 2020). De zojuist genoemde 

elementen operationaliseren cultuur en dus ook de belichaamde vorm van cultureel 

kapitaal. Het verwerven van dit soort kapitaal kan in verschillende mate en impliceert 
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zelfverbetering, een investering, een inspanning die een persoonlijke kost 

veronderstellen. Meer nog, het kapitaal is afhankelijk van de verdeling en 

beschikbaarheid van middelen (Bourdieu, 1986).  

De derde vorm van cultureel kapitaal heeft betrekking op de 

geïnstitutionaliseerde vorm. Bourdieu (1986) stelt dat dit een vorm van objectivering 

is, omdat het originele eigenschappen verleent aan het cultureel kapitaal. Deze derde 

vorm is geïnstitutionaliseerd in onderwijskwalificaties of documentatie van 

vaardigheden en opleidingen (Bourdieu, 1986; Carlbaum, 2021). Dergelijke 

documentatie vormt een meetbare indicator van de geïnstitutionaliseerde vorm van 

cultureel kapitaal. Een academische kwalificatie, een certificaat van culturele 

bekwaamheid, verleent een gegarandeerde waarde van cultuur aan de bezitter ervan. 

Verder wordt het institutioneel erkend, wat mogelijk maakt dat andere houders van 

kwalificaties met elkaar vergeleken worden en zelfs vervangen kunnen worden. Zulke 

kwalificaties beschikken over een monetaire waarde die ingewisseld kan worden op 

de arbeidsmarkt (Bourdieu, 1986).  

 

2.4.1.2. De vrouwelijke nieuwkomer en cultureel kapitaal 

In dit deel wordt de belichaamde vorm van cultureel kapitaal, meer specifiek cultuur, 

in verband gebracht met het leven van de vrouwelijke nieuwkomer. Greenbank (2021) 

geeft aan dat nieuwkomers hun belichaamde cultureel kapitaal kunnen verliezen. Dit 

cultureel kapitaal wordt verduidelijkt aan de hand van de definitie van cultuur die Khan 

en Eskola (2020) hanteren. Zo blijkt dat taal een eerste deelaspect is van het concept 

cultuur. Er kan gesteld worden dat nieuwkomers de taal van het gastland slechts 

beperkt of niet machtig zijn, waardoor het een struikelblok vormt om een opleiding te 

volgen of om een plek te vinden op de arbeidsmarkt (Greenbank, 2021). Een tweede 

aspect van cultuur heeft betrekking op een geloofsovertuiging. Uit het onderzoek van 

Naseem en Adnan (2019) blijkt dat moslimvrouwen het minst kans hebben op werk, 

het minst aantal uren werken en de laagste lonen verdienen. Bovendien is er sprake 

van een nog lagere arbeidsmarktparticipatiegraad wanneer zij hun geloof tonen door 

bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. Hierdoor kan gesteld worden dat het hebben 

en uiten van een geloofsovertuiging moeilijkheden met zich meedraagt om 

geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt. Voorts wordt cultuur vormgegeven door 

waarden en normen. Meestal zijn vluchtelingvrouwen afkomstig uit landen met een 
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traditioneel waarden- en normenkader. Dit waarden- en normenkader schuift 

traditionele rolverdelingen naar voren, wat impliceert dat de man de kostwinner is en 

de vrouw alle zorgtaken tot zich neemt wanneer er kinderen in het spel zijn (Carlbaum, 

2021; Schiestl et al., 2021). Een ander gegeven inzake waarden en normen betreft de 

moeilijkheid die vrouwelijke nieuwkomers ervaren om hun kinderen toe te vertrouwen 

aan de kinderopvang. In hun land van herkomst is er geen sprake van kinderopvang 

en staat de vrouw zelf in voor de zorg en opvoeding van de kinderen (Razenberg et 

al., 2018). Tot slot verwijzen de verschillende rollen die een vrouwelijke nieuwkomer 

inneemt naar een ander aspect in de definitie van cultuur. Concreet neemt zij de rol 

van vrouw in, maar kan zij daarbovenop een rol innemen binnen het moederschap. 

Zowel de rol van vrouw als moeder kunnen een drempel vormen door verwachtingen 

die gepaard gaan bij deze rollen. Zo kan er sprake zijn van een vertraagde 

arbeidsmarktintegratie, wanneer de vrouw in de nabije toekomst een kind zal 

verwachten of wanneer er jonge kinderen in beeld zijn (Tervola, 2020). Voor 

alleenstaande moeders is het nóg moeilijker om te gaan werken, doordat zij als enige 

instaan voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Daarnaast willen de vrouwen eerst 

een toekomst opbouwen voor hun kinderen, voordat zij hun eigen vaardigheden 

ontwikkelen en een job zoeken (Carlbaum, 2021; Razenberg et al., 2018; Schiestl et 

al., 2021).  

Voorts blijkt het opleidingsniveau een belangrijke variabele te zijn in relatie tot 

de toegang naar de arbeidsmarkt, omdat het zich vertaalt in behaalde diploma’s die 

wijzen op het beheersen van bepaalde competenties die nodig zijn bij het uitoefenen 

van een job (Rea & Wets, 2014). De toegang wordt echter belemmerd door twee 

obstakels. Enerzijds is er een gebrek aan erkenning van diploma’s. Anderzijds vormt 

het voorleggen van gecertificeerde kwalificaties een drempel, doordat vrouwelijke 

nieuwkomers over een beperkte werkervaring of informele training beschikken die niet 

vastligt in een diploma of certificaat. Er is met andere woorden geen duidelijke 

beroepsidentiteit. Dit bemoeilijkt de zoektocht naar werk (Hillmann & Toğral Koca, 

2021; Owino & Weber, 2019; Razenber et al., 2018; Rea & Wets, 2014).  

 

De zojuist vermelde aspecten zullen bevraagd worden tijdens de half-gestructureerde 

diepte-interviews. Concreet zullen er vragen gesteld worden die verwijzen naar de 

verschillende aspecten die behoren tot het begrip cultuur. Daarnaast wordt er ruimte 

gecreëerd waarbij de respondenten zelf elementen kunnen aanhalen die al dan niet 
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geclassificeerd kunnen worden onder het cultureel kapitaal, meer specifiek de 

belichaamde vorm van Bourdieu. Eveneens zullen deze twee obstakels omtrent 

onderwijskwalificaties bevraagd worden bij de respondenten. Naast het in kaart 

brengen van moeilijkheden, tracht dit onderzoek na te gaan in welke mate het bijleren 

over de Belgische cultuur en het volgen van (een) opleiding(en), dus het verwerven 

van geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal, kan bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie 

van vrouwelijke nieuwkomers.  

 

2.4.2. Sociaal kapitaal  

2.4.2.1. Pierre Bourdieu  

De theorie van Bourdieu is relevant voor dit onderzoek, aangezien sociaal kapitaal 

begrepen moet worden als een hulpbron die gebaseerd is op netwerken waar 

individuen een beroep op kunnen doen in relaties. Hij stelt dat het sociaal kapitaal 

individuen, in dit geval vrouwelijke nieuwkomers, ten goede komt (Pinxten & Lievens, 

2014). Dit individuele kapitaal dat de vrouwelijke nieuwkomer zelf creëert, biedt 

opportuniteiten om een gepaste job te vinden (George & Chaze, 2009). 

Sociaal kapitaal bestaat uit sociale verplichtingen die ontstaan doordat een 

individu connecties heeft. Dit soort kapitaal is een poel van middelen die verbonden 

zijn aan individuen in een duurzaam netwerk van geïnstitutionaliseerde relaties of 

lidmaatschap van een groep, dat nuttig is voor de doelrealisatie van het individu 

(Bourdieu, 1986; Lancee, 2012). Meer specifiek vinden er materiële en/of symbolische 

uitwisselingen plaats in een duurzaam netwerk die relaties in stand helpen houden. 

Een netwerk van relaties is het product van individuele of collectieve, bewuste of 

onbewuste investeringsstrategieën, die gericht zijn op het tot stand brengen of 

reproduceren van sociale relaties, die onmiddellijk bruikbaar zijn op korte of lange 

termijn. Daarnaast kunnen de relaties ook sociaal ingesteld en gewaarborgd worden 

door het gebruik van een gemeenschappelijke naam, zoals de naam van een familie, 

een klasse, een stam, een school of een partij. Om materieel en/of symbolisch te 

kunnen uitwisselen, is nabijheid een vereiste, waardoor het uitwisselen plaatsvindt in 

de fysieke geografische of economische of sociale ruimte. De omvang van sociaal 

kapitaal hangt af van het aantal connecties dat het individu zelf tot stand kan brengen, 

anderzijds hangt het af van de omvang van andere soorten kapitaal (economisch, 

cultureel of symbolisch) van andere personen waarmee het individu verbonden is. Tot 
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slot geeft Bourdieu aan dat het sociaal kapitaal nooit volledig losstaat van de andere 

kapitaalsoorten van personen die deel uitmaken van het netwerk van het individu, 

aangezien die andere soorten kapitaal van connecties een multiplicatoreffect 

uitoefenen op het eigen kapitaal van het individu (Bourdieu, 1986). Ondanks de goede 

omschrijving van sociaal kapitaal, beschrijft Bourdieu niet hoe sociaal kapitaal 

operationaliseerbaar is (Pinxten & Lievens, 2014). Omwille hiervan operationaliseert 

dit onderzoek sociaal kapitaal als sociale connecties binnen sociale netwerken, aan 

de hand van de termen bonding en bridging die Robert D. Putnam hanteert.  

 

2.4.2.2. Robert D. Putnam  

In tegenstelling tot Bourdieus individuele insteek van sociaal kapitaal, ligt de nadruk bij 

de politicoloog Robert D. Putnam op het collectieve. Het kernidee van de sociaal 

kapitaal theorie bij Putnam wijst op het feit dat sociaal kapitaal dient om de 

gemeenschap te bevoordelen (Lancee, 2012; Pinxten en Lievens, 2014). Concreet 

staan connecties tussen individuen centraal die een zekere waarde bezitten. Waarde 

moet opgevat worden als normen van reciprociteit. Meer specifiek gaat het om 

wederkerige verplichtingen die tot stand komen door interactie tussen verschillende 

individuen, waarbij de boodschap centraal staat dat iemand iets doet voor een ander, 

zonder te verwachten dat die persoon iets terugdoet. Uit deze reciprociteit vloeit 

betrouwbaarheid voort (Putnam, 2000). Het collectieve sociaal kapitaal faciliteert de 

vestiging van nieuwkomers door hen te voorzien van informatie, oriëntatie, middelen 

en/of tewerkstelling (George & Chaze, 2009). Naast fysieke sociale netwerken, 

bestaan er ook digitale netwerken door de toenemende populariteit van het internet en 

computergebruik. Hier is er sprake van computer gemedieerde communicatie dat tot 

stand komt door gedeelde interesses, in plaats van een gedeelde plaats, dat primeert 

bij een fysiek netwerk. Putnam (2000) vermeldt dat virtuele gemeenschappen 

heterogeen zijn op vlak van fysieke factoren zoals etniciteit, gender, leeftijd, maar dat 

het meer homogeen is wat betreft interesses en waarden.   

De meeste mensen hebben hun job te danken aan degenen die ze kennen en 

niet omwille van hetgeen ze kennen (Putnam, 2000). Anders geformuleerd is het 

sociaal kapitaal van belang bij het vinden van een job. Zo is “netwerken” een 

veelgebruikte strategie die ambitieuze werkzoekenden hanteren. Dit concept legt 

duidelijk de link tussen het uitbouwen van een netwerk en het zoeken naar een job. 
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Een economische socioloog die Putnam betrekt in zijn boek, Mark Novetter, wijst op 

het feit dat zwakke connecties (weak ties) waardevoller zijn dan sterke connecties 

(strong ties) bij het zoeken naar een job. De zwakke connecties verwijzen naar de 

verre kennissen in onze netwerken, terwijl de sterke connecties vrienden en 

familieleden inhouden. Verder spreekt Putnam over de vriendschapssocioloog Claude 

S. Fischer, die opmerkte dat sociale netwerken van belang zijn in ons leven. Meer 

specifiek beaamt hij dat het hebben van een sociaal netwerk essentieel is in het vinden 

van een job. Voorts brengt het ook nog andere positieve gevolgen met zich mee, zoals 

het bieden van wederzijdse steun, samenwerking en vertrouwen. Dit betekent dat het 

aangaan van verschillende connecties resulteert in positieve gevolgen op 

verschillende gebieden, wat het eigenbelang van het individu ten goede komt (Putnam, 

2000).  

 

Het werk van Putnam (2000) is interessant voor dit onderzoek, aangezien hij aangeeft 

dat vrouwen fanatiekere sociale kapitalisten zijn, omdat zij over meer informele sociale 

connecties beschikken, in vergelijking met mannen. Die informele sociale connecties 

zijn cruciaal in duurzame netwerken. Verder spreekt hij over de termen bonding 

(verbinden) en bridging (overbruggen) die de variatie aanduiden van sociaal kapitaal. 

Bonding verwijst naar mensen in ons netwerk die behoren tot dezelfde groep, 

waardoor de groepsverbanden maar ook het beperktere zelf versterkt worden (De 

Cuyper, Vandermeerschen, Van Ongevalle, & Briones Alonso, 2021). Hierbij is het 

noodzakelijk om solidariteit te mobiliseren en om specifieke wederkerigheid op te 

bouwen. Deze dimensie van sociaal kapitaal is essentieel om rond te komen in het 

leven (getting by) (Putnam, 2000). Binnen bonding kan er een onderscheid gemaakt 

worden tussen horizontale en verticale verbindende netwerken. De typologie 

horizontaal en verticaal is niet afkomstig van Putnam, maar van een andere 

onderzoeker, namelijk Ryan, die in de studie van Gericke et al. (2018) aan bod komt. 

Horizontaal impliceert dat individuen vergelijkbaar zijn in termen van sociale locatie en 

dat ze toegang hebben tot dezelfde bronnen en kennis. Verticaal betekent dat 

individuen toegang verkrijgen tot waardevolle hulpbronnen of middelen en uitgebreide 

kennis. Concreet verwijst een horizontaal verbindend netwerk naar familieleden en 

kennissen van dezelfde etniciteit of geloofsovertuiging, terwijl een verticaal verbindend 

netwerk gaat over instituties en organisaties die gebaseerd zijn op een gedeelde religie 

of etnische achtergrond (Gericke et al., 2018). 
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Het ander concept, namelijk bridging, omvat netwerken waarbij mensen uit 

diverse sociale groepen worden samengebracht (De Cuyper et al., 2021). Net zoals 

bij bonding, kan bridging opgesplitst worden in een horizontaal en verticaal 

overbruggend netwerk. Preciezer geformuleerd moeten horizontale overbruggende 

connecties begrepen worden als vrienden en kennissen met een etnische afkomst of 

geloofsovertuiging die verschilt van het individu in kwestie. Verticale overbruggende 

contacten zijn individuen met een etniciteit die verschillend is van het individu, waarbij 

die personen verbonden zijn aan instituties. Voorbeelden hiervan zijn SLBs en 

vrijwilligers van een bepaalde organisatie (Gericke et al., 2018).  

 

2.4.2.3. De vrouwelijke nieuwkomer en sociaal kapitaal 

Bij vrouwelijke nieuwkomers kunnen sociale netwerken onbestaand zijn of kunnen er 

moeilijkheden optreden om nieuwe connecties te creëren (Greenbank, 2021). Zo laat 

het onderzoek van Carlbaum (2021) zien dat vrouwelijke nieuwkomers weinig 

contacten hebben met mensen van het gastland. De contacten of netwerken bestaan 

met andere woorden niet uit diverse sociale groepen. Dit is verontrustend, aangezien 

bridging noodzakelijk is voor een verspreiding van informatie, maar ook om verbonden 

te zijn met externe zaken. In tegenstelling tot bonding, is bridging cruciaal om vooruit 

te geraken in het leven (getting ahead). Voorts kan het leiden tot bredere identiteiten 

en wederkerigheid (Putnam, 2000). Whitaker et al. (2018) geven aan dat bridging de 

kans op tewerkstelling met zich meebrengt. Verder toont het kwantitatief onderzoek 

van Lancee (2012) aan dat het zinvol is om contacten te leggen met personen uit 

verschillende sociale groepen, aangezien het een ander toegangskanaal vormt naar 

de arbeidsmarkt. Bovendien is er een positieve associatie tussen bridging en 

arbeidsmarktuitkomsten. Anders geformuleerd is bridging een waardevolle bron voor 

het vinden van passend werk, terwijl bonding leidt tot laaggeschoold werk of een 

onderbezetting van tewerkstelling (Gericke et al., 2018). Toch is bonding waardevol, 

aangezien het kan bijdragen tot tewerkstelling, maar ook tot een beter welbevinden 

van de vrouwelijke nieuwkomer. Verder kan het zorgen voor een betere cohesie tussen 

mensen die behoren tot dezelfde groep (Lancee, 2012; Putnam, 2000). Concluderend 

zal in dit onderzoek sociaal kapitaal aanzien worden als een combinatie van Bourdieu 

en Putnam. Dit houdt in dat de individuele sociale netwerken van de vrouwelijke 

nieuwkomer bestudeerd worden. De connecties binnen de netwerken kunnen herleid 
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worden tot vier segmenten, namelijk: horizontaal verbinden, verticale verbinden, 

horizontaal overbruggen en verticale overbruggen. 

 

2.5. Voorbeelden uit de literatuur om moeilijkheden te overstijgen  

Dit deel van de masterproef beschrijft suggesties om moeilijkheden inzake 

arbeidsmarktintegratie te overstijgen uit bestaand onderzoek in de Zweedse en 

Nederlandse context. Deze beschrijving is niet-exhaustief, maar schept een beeld van 

mogelijke oplossingen om bovengenoemde moeilijkheden te overstijgen. Een 

onderzoeker moet steeds oog hebben voor de specifieke context, ook wel de 

goodness of fit genoemd. Dit impliceert dat deze suggesties niet blindelings 

overgenomen mogen worden naar de Belgische context (Proot & van der Lyke, 2004). 

Er zijn twee onderzoeken die voorbeelden geven van praktijken die belemmeringen 

binnen de belichaamde vorm van cultureel kapitaal overstijgen.  

Het eerste onderzoek verwijst naar de Zweedse context, waarbij cultuur in 

verband wordt gebracht met sociaal kapitaal. Hierin tonen Khan en Eskola (2020) aan 

dat vrouwelijke nieuwkomers het belangrijk vinden om mensen te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen met mensen die tot dezelfde groep behoren. Dit verwijst 

naar het verbindend netwerk (bonding) van Putnam. Daarnaast vinden vrouwelijke 

nieuwkomers het belangrijk om in contact te geraken met andere domeinen zoals 

werk, school, gezondheidszorg en financiën. Hier kan het overbruggend netwerk 

(bridging) soelaas bieden, doordat mensen van verschillende groepen hun ervaringen 

kunnen meedelen aan vluchtelingvrouwen (De Cuyper et al., 2021; Putnam, 2000).  

De concepten bonding en bridging worden geïllustreerd aan de hand van de 

volgende voorbeelden die reeds bestaan in Zweden. Toegespitst op bonding komen 

vrouwen samen met dezelfde religieuze achtergrond om vervolgens uit te wisselen 

over hun religie in de taal van het gastland. De onderzoekers Khan en Eskola (2020) 

geven het voorbeeld, waarbij vrouwen in het Zweeds praten over de Koran. Een 

tweede voorbeeld dat zowel bonding als bridging in kaart brengt, gaat over bepaalde 

feestdagen vieren binnen een specifieke gemeenschap. Hier komen vrouwelijke 

nieuwkomers met dezelfde culturele achtergrond samen, maar wordt ook de lokale 

bevolking uitgenodigd, zodat de vrouwen de kans krijgen om hun cultuur te laten zien. 

Het derde voorbeeld schept een duidelijk beeld van wat bridging inhoudt. Concreet 

betreft het een oprichting van een club, die vrouwen van de ontvangende samenleving 
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en vrouwelijke nieuwkomers de mogelijkheid biedt om met elkaar te praten. Daarnaast 

kan er ook gesproken worden met deskundigen over hun zwangerschap en 

toekomstige bevalling in de nieuwe samenleving waar zij deel van uitmaken. Het doel 

van deze club is om informatie te verkrijgen en te delen over bepaalde elementen waar 

vrouwen mee worstelen (Khan & Eskola, 2020).  

 

Het tweede onderzoek, namelijk dat van Razenberg et al. (2018) is uitgevoerd in 

Nederland. De onderzoekers schrijven dat het van belang is om rekening te houden 

met de redenen die moeders aangeven waarom ze hun kind(eren) niet naar de 

kinderopvang willen brengen als ze zouden werken. Het is van belang dat de SLB 

vanuit zijn/haar eigen culturele achtergrond een brug kan slaan tussen de achtergrond 

van de vrouw en de samenleving. Dit resulteert in het gegeven dat de SLB de cultuur, 

normen en waarden kent waaruit de vrouw denkt, om vervolgens verschillen met de 

huidige cultuur van het gastland te benoemen. Dat betekent dat de SLB verder moet 

kijken dan enkel praktische bezwaren door een gender- en cultuursensitieve houding 

aan te nemen. Ten slotte betreft de laatste suggestie van Razenberg et al. (2018) het 

inschakelen van rolmodellen met dezelfde culturele achtergrond en leeftijd om te tonen 

dat de combinatie tussen werk en gezin mogelijk is. Dit heeft een positieve impact op 

de opleiding en tewerkstelling van de vrouw.  

 

Naast de onderzoeken in Zweedse en Nederlandse context, werd er door Ella vzw et 

al. (z.d.) een rapport geschreven waarin enerzijds drempels en anderzijds 

beleidsgerichte suggesties aan bod komen om participatie van de vrouwelijke 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt te vergroten. Een eerste beleidsgerichte suggestie 

betreft het erkennen van eerder verworven competenties, dit verwijst naar de 

geïnstitutionaliseerde vorm van cultureel kapitaal. Hieronder vallen vaardigheden en 

competenties die vrouwen opdoen in hun vrije tijd, school en werkcontexten. Dit wijst 

op het waarderen van hun talenten, ongeacht waar ze verworven zijn. De tweede 

suggestie heeft betrekking op de betaalbaarheid van kinderopvang. Deze 

beleidssuggestie kan in verband gebracht worden met sociaal kapitaal. Wanneer de 

vrouw geen personen ter beschikking heeft in haar netwerk om in te staan voor de 

zorg van de kinderen, is het belangrijk dat kinderen toevertrouwd kunnen worden aan 

betaalbare kinderopvang. Door te garanderen dat de kinderen opgevangen worden 

aan een betaalbare prijs, zal de arbeidsmarktintegratie gefaciliteerd worden. Een 
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andere reden om kinderopvang betaalbaar te maken betreft de verschillende rollen die 

de vrouwelijke nieuwkomer inneemt. De nieuwkomer kan de rol innemen van moeder, 

vrouw én werknemer. Het innemen van verschillende rollen vergt inspanning en 

energie. Door betaalbare kinderopvang te realiseren, kan die inspanning en energie 

verdeeld worden. Het derde voorstel impliceert dat het aanbod van opleidingen oog 

moet hebben voor de noden van kort- en middengeschoolde vrouwen met een 

migratieachtergrond. Het volgen van een opleiding wordt aanzien als een extra last 

bovenop werk en gezin. Verder blijkt opleiding een grote investering, wanneer de 

vrouw financiële noden moet vervullen en geen uitkering ontvangt. Kortom, de 

ondersteuningsmaatregelen zijn onvoldoende op maat van vrouwen in precaire 

statuten (Ella vzw et al., z.d.). Omwille hiervan tracht dit onderzoek naast het in kaart 

brengen van moeilijkheden, eveneens te achterhalen waar de vrouwelijke nieuwkomer 

nood aan heeft om tewerkstelling te kunnen realiseren.  

 

3. Onderzoeksvragen en deelvragen 

Binnen deze masterproef staan er twee onderzoeksvragen centraal. De 

onderzoeksvragen zijn gevormd op basis van de kennis die aan bod kwam binnen het 

theoretisch kader. Zo blijkt uit het onderzoek van Gericke et al. (2018) dat 

taalvaardigheid, culturele verschillen en het gebrek aan formele onderwijskwalificaties 

uitdagingen vormen voor nieuwkomers om geïntegreerd te geraken op de 

arbeidsmarkt. Zoals reeds vermeld, kunnen deze uitdagingen geclassificeerd worden 

onder de term cultureel kapitaal van Bourdieu. Daarnaast zegt Putnam dat bridging 

cruciaal is om vooruit te geraken in het leven (2000). Whitaker et al. (2018) geven aan 

dat bridging de kans op tewerkstelling met zich meebrengt. Verder toont het 

kwantitatief onderzoek van Lancee (2012) aan dat het zinvol is om contacten te leggen 

met personen uit verschillende sociale groepen, aangezien het een ander 

toegangskanaal vormt naar de arbeidsmarkt. Kortom, een gebrek aan sociaal kapitaal 

kan de weg naar de arbeidsmarkt bemoeilijken. Op basis van deze kennis luidt de 

eerste onderzoeksvraag als volgt: “In welke mate ervaart de vrouwelijke 
nieuwkomer moeilijkheden om geïntegreerd te geraken in de arbeidsmarkt?” De 

onderzoeker tracht deze vraag te beantwoorden aan de hand van drie deelvragen: 
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1a: In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 
arbeidsmarktintegratie door haar geloofsovertuiging, taal, rollen die ze inneemt, 
waarden en normen? 
1b: In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 
arbeidsmarktintegratie door de afwezigheid van onderwijskwalificaties? 
1c: In welke mate ervaart de vrouwelijke nieuwkomer moeilijkheden omtrent 
arbeidsmarktintegratie door de afwezigheid van verbindende sociale netwerken 
(bonding) en overbruggende sociale netwerken (bridging)? 

Voorts kan het verwerven van nieuw cultureel kapitaal, namelijk bijleren over de 

cultuur van het gastland (belichaamde vorm), het volgen van opleidingen of trainingen 

(geïnstitutionaliseerde vorm), ervoor zorgen dat vrouwen geïntegreerd geraken op de 

arbeidsmarkt (Greenbank, 2021). Zoals zojuist vermeld kan sociaal kapitaal 

behulpzaam zijn voor nieuwkomers om toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt. 

Concreet stellen Gericke et al. (2018) dat het hun potentiële gebrek aan 

onderwijskwalificaties kan compenseren. Omwille hiervan probeert dit onderzoek 

eveneens te bestuderen in welke mate moeilijkheden omtrent arbeidsmarktintegratie 

verholpen kunnen worden, door in te zetten op het verwerven van de belichaamde 

vorm van cultureel kapitaal, de geïnstitutionaliseerde vorm van cultureel kapitaal en 

sociaal kapitaal. Hierdoor ontstaat de tweede onderzoeksvraag: “In welke mate 
dragen het verwerven van nieuw cultureel kapitaal en sociaal kapitaal bij tot de 
arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer?” Eveneens beoogt de 

onderzoeker een antwoord te formuleren op deze vraag aan de hand van drie 

deelvragen:  

2a: In welke mate draagt het leren over de Belgische cultuur bij tot de 
arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer?  
2b: In welke mate dragen het volgen van Nederlandse lessen en opleidingen bij 
tot de arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer? 

2c: In welke mate dragen verbindende sociale netwerken (bonding) en 
overbruggende sociale netwerken (bridging) bij tot de arbeidsmarktintegratie 
van de vrouwelijke nieuwkomer?  
 
Een kanttekening die gemaakt moet worden, heeft betrekking op de onderzoeksvragen 

die breed van aard zijn. De vragen zijn breed, aangezien de stad Leuven en het OCMW 

een algemene vraag stelden. Zo stelden zij de vraag om te onderzoeken welke 
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drempels nieuwkomers ervaren en wat hun noden zijn omtrent arbeidsmarktintegratie. 

Vervolgens willen ze met die informatie het huidig GT hervormen. De onderzoeker 

koos ervoor om zich meer toe te spitsen op de moeilijkheden die vrouwelijke 

nieuwkomers ervaren omtrent arbeidsmarktintegratie. Voorts vormt de tweede reeks 

van deelvragen een vertaling van mogelijke suggesties ter verbetering van het huidig 

GT. Impliciet bracht dit ook noden naar boven, waarover later in dit onderzoek nog 

wordt gerapporteerd. Die suggesties ter verbetering verwijzen naar actieonderzoek, 

waarin structuren en processen bestudeerd worden om bestaande programma’s of 

trajecten te verbeteren (Small, 1995).  

 

4. Conceptueel model 

Figuur 1. Conceptueel model  
 
 

CULTUREEL KAPITAAL         SOCIAAL KAPITAAL 
1) BELICHAAMD      NETWERKEN: 

    à Cultuur = geloofsovertuiging,     à Bonding ( H of V) 

                         rollen, taal,      à Bridging ( H of V ) 

           waarden en normen 

                  

2) GEÏNSTITUTIONALISEERD       

à Onderwijskwalificaties 

        

     

             

            

 
ARBEIDSMARKTINTEGRATIE 

 
 
Bovenstaande figuur brengt in kaart hoe het theoretisch kader samenhangt met het al 

dan niet geïntegreerd geraken op de arbeidsmarkt. De vrouw is in het bezit van een 

bepaald cultureel en sociaal kapitaal dat de arbeidsmarktintegratie kan bevorderen of 

belemmeren. In dit geval vormen het sociaal kapitaal en het cultureel kapitaal de 
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onafhankelijke variabelen en vormt arbeidsmarktintegratie de afhankelijke variabele. 

Concreet verwijst het cultureel kapitaal enerzijds naar de cultuur die een vrouw bezit. 

Aan de ene kant kan het belemmerend werken omwille van haar geloofsovertuiging, 

taal, het bezit van waarden en normen en het innemen van bepaalde rollen (Khan & 

Eskola, 2020; Razenberg et al., 2018; Schiestl et al., 2021). Aan de andere kant kan 

de vrouw ook bijleren over een nieuwe cultuur door een inburgeringstraject te volgen, 

waarbij de cultuur van het gastland wordt aangereikt in de lessen maatschappelijke 

oriëntatie. De cultuur van het gastland kan de arbeidsmarktintegratie faciliteren. 

Anderzijds heeft cultureel kapitaal betrekking op de onderwijskwalificaties die iemand 

bezit. Wanneer de vrouw ongeschoold is, vormt de afwezigheid van 

onderwijskwalificaties een moeilijkheid om geïntegreerd te geraken op de 

arbeidsmarkt. Verder blijkt uit de literatuur dat ook geschoolde vrouwen moeilijkheden 

ervaren, doordat er een gebrek is aan erkenning van diploma’s (Rea & Wets, 2014). 

Deze twee elementen zorgen ervoor dat de vrouw niet-geïntegreerd geraakt op de 

arbeidsmarkt. Echter kan het leren van de Nederlandse taal en het volgen van nieuwe 

opleidingen, en dus ook het verwerven van onderwijskwalificaties, bijdragen tot de 

arbeidsmarktintegratie van de vrouw. Anders geformuleerd draagt het behalen van een 

kwalificatie bij tot het verzekeren en behouden van formele tewerkstelling (Hillmann & 

Toğral Koca, 2021; Owino & Weber, 2019; Razenberg et al., 2018).  

Naast het cultureel kapitaal, biedt het sociaal kapitaal opportuniteiten aan 

vrouwen om zich te integreren op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de aanwezigheid 

van fysieke of online verbindende (bonding) en overbruggende netwerken (bridging), 

het mogelijk maken dat de vrouw haar weg vindt naar de arbeidsmarkt (Lancee, 2012). 

Wanneer de horizontale en/of verticale (H of V) verbindende en overbruggende 

netwerken afwezig zijn, is het moeilijk dat de vrouw geïntegreerd geraakt op de 

arbeidsmarkt, doordat zij niet in contact staan met anderen die haar kunnen helpen bij 

het vinden van formele tewerkstelling (Whitaker et al., 2018).  
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5. Methodologie  

5.1. Onderzoeksinstrument 

5.1.1. Kwalitatief onderzoek 

Dit onderzoek hanteert een kwalitatieve benadering om twee zaken te bestuderen. 

Door een kwalitatieve methode tracht de onderzoeker enerzijds te achterhalen in welke 

mate vrouwelijke nieuwkomers belemmerd worden door hun cultureel kapitaal en 

sociaal kapitaal, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Anderzijds wordt er gepoogd 

in kaart te brengen in welke mate het verwerven van nieuws cultureel en sociaal 

kapitaal kan bijdragen tot de realisatie van de arbeidsmarktintegratie. Er werd gekozen 

voor een kwalitatief onderzoek, omdat deze soort van onderzoek een wijze van 

interageren inhoudt (Roose & Meuleman, 2017).  

Meer specifiek behoort dit onderzoek tot de feministische onderzoekstraditie 

binnen kwalitatief onderzoek. Feministisch onderzoek behoort tot actieonderzoek. In 

het algemeen focust actieonderzoek op achterliggende structuren en processen met 

de intentie om programma’s te verbeteren. Meer specifiek is feministisch onderzoek 

gebaseerd op epistemologische assumpties die verschillen van het positivisme (Small, 

1995). Dit impliceert dat de deelnemers niet onaangetast zijn van het 

onderzoeksproces. Meer nog, de reactiviteit van het onderzoek wordt erkend en 

gewaardeerd. Verder beschikken de deelnemers over de mogelijkheid om aan 

zelfreflectie te doen en werken ze vervolgens mee aan de identificatie en diagnose 

van hun problemen in het genereren van relevante kennis. Voorts staat empowerment 

van vrouwen centraal om zo sociale, politieke en economische gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen te bekomen. Door gelijkheid tot stand te brengen, wordt er 

gebruikgemaakt van kennis om sociale veranderingen teweeg te brengen. Dit zet 

vrouwen aan tot emancipatie en het verbeteren van hun leven. De tak feministisch 

onderzoek is het meest aangewezen voor dit onderzoek, aangezien het aandacht heeft 

voor de bezorgdheid om ethiek, de rol van reflexiviteit, het bewust zijn van taal en de 

aandacht die gevestigd is op emotionele aspecten (Small, 1995). Bovendien streeft 

het naar sociale transformatie door middel van pleitbezorging voor gemarginaliseerde 

groepen. Dit proces vindt plaats aan de hand van een geschreven rapport dat 

toegankelijk is voor belanghebbenden, namelijk stad Leuven, OCMW Leuven en de 

vrouwelijke nieuwkomers zelf (Savin-Baden & Howell Major, 2013). Om deze 
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masterproef toegankelijk te maken, kiest de onderzoeker er bewust voor om slechts in 

beperkte mate academische woordenschat te gebruiken, zodat de informatie 

begrijpelijk is voor iedere belanghebbende.  

 

5.1.2. Half-gestructureerde diepte-interviews 

Voor dit onderzoek werden er 10 half-gestructureerde diepte-interviews afgenomen, 

waarvan twee bij sociale professionals en acht bij vrouwelijke nieuwkomers. Het 

kortste interview duurde ongeveer 28 minuten, het langste interview was één uur en 

45 minuten. Bij een half-gestructureerd diepte-interview wordt er gebruikgemaakt van 

een topiclijst waarin thema’s op voorhand zijn opgesomd en vastgelegd. De thema’s 

met bijhorende vragen vormen de vertaling van centrale begrippen van dit onderzoek. 

De topiclijst dienst als geheugensteun, zodat elke geïnterviewde dezelfde topics 

voorgeschoteld krijgt (Roose & Meuleman, 2017). Dit onderzoeksinstrument is 

geschikt voor de dataverzameling van gedetailleerde gegevens, zonder de 

antwoorden te limiteren tot een vooraf bepaald theoretisch kader (Gericke et al., 2018). 

Er moet benadrukt worden dat er voornamelijk ja – nee vragen gesteld werden, omdat 

het merendeel van de respondenten in gesprek gingen zonder tolk. Die gesloten 

vragen zorgden ervoor dat de interviewer zeker werd begrepen. Afhankelijk van het 

antwoord van de geïnterviewde werd er regelmatig de vraag gesteld waarom de 

respondent dat zegt, of de respondent hier iets meer over kan vertellen, of een 

voorbeeld kan geven. Concreet vormden de gesloten vragen in de meeste gevallen de 

basis van een thema en werd hier dieper op ingegaan door bijkomende vragen te 

stellen. De gebruikte topiclijst van de sociale professionals is terug te vinden onder 

bijlage 1 en 2. De topiclijst van de vrouwelijke nieuwkomers is toegevoegd als bijlage 

3.  

  Deze gebruikte methode gaat hand in hand met het constructivisme in de 

sociologie (Roose & Meuleman, 2017). Het constructivisme gaat uit van de idee dat 

de wijze waarop een individu iets waarneemt, gestuurd zal worden door kenmerken 

van dit individu zelf, maar ook door hetgeen dat wordt waargenomen. Anders 

geformuleerd, het constructivisme zegt dat de sociale werkelijkheid niet gegeven is, 

maar dat het een constructie is van de waarnemer. Hierdoor staat het interpreteren en 

begrijpen van de diepere betekenis van het gedrag van de actor centraal. Concreet 

probeert de onderzoeker de realiteit van de respondent, de handelingen en 
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opvattingen te interpreteren en te begrijpen. Het is een wijze van interageren, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een conversatie, waarin de onderzoeker over de 

mogelijkheid beschikt om zaken te verduidelijken, te definiëren of te expliciteren. De 

sterkte van een half-gestructureerd diepte-interview is het verkennende karakter van 

de dataverzameling. Concreet kan de onderzoeker diepgaand doorvragen naar 

achterliggende motivaties, bedoelingen en opinies van de respondent (Roose & 

Meuleman, 2017). Aangezien enerzijds het dieper ingaan op achterliggende motivaties 

om een opleiding te volgen en anderzijds opinies over tewerkstelling, cultuur, 

onderwijskwalificaties en sociale netwerken centraal staan in dit onderzoek, werd er 

voor deze methode gekozen.  

 

Voorafgaand aan elk interview vond er een gesprek plaats om de respondent op haar 

gemak te stellen. Tijdens dit gesprek stelde de onderzoeker zichzelf voor. Hierin kwam 

ter sprake dat de moeder van de onderzoeker niet van België afkomstig is, maar van 

de Filipijnen naar België immigreerde. Door die informatie te delen werd er aan de ene 

kant een signaal gegeven dat de respondent zich niet moet generen voor de mogelijke 

taalfouten die gemaakt zouden worden. Aan de andere kant werd de boodschap 

uitgestuurd dat de onderzoeker begripvol is en respect betuigt aan het verhaal van de 

respondent. Daarnaast overliep de onderzoeker de geïnformeerde toestemming 

samen met de respondent. Het was van belang om dit samen te overlopen, aangezien 

de meeste onderzoekseenheden het Nederlands niet voldoende beheersten om te 

begrijpen wat in het formulier vermeld stond. Hierbij werd de respondent geïnformeerd 

over haar recht om te stoppen tijdens het interview, en dat zij over de mogelijkheid 

beschikte om geen antwoord te geven. Verder werd er toegelicht welke thema’s aan 

bod zouden komen, zodat de respondent wist waar zij zich aan kon verwachten. 

Vervolgens expliciteerde de onderzoeker dat alle informatie anoniem verwerkt zou 

worden. Voorts stelde de onderzoeker de vraag of de gesprekspartner zelf nog vragen 

wou stellen, indien er iets onduidelijk was. Tot slot werd er om toestemming gevraagd 

om een audio-opname te maken van het gesprek. De template van de geïnformeerde 

toestemmingen is terug te vinden als bijlage 4. 

 

 

 

 



 32 

Tabel 1. Overzicht timing en locatie interviews 
 
Respondent Datum Locatie interview 
Nancy Van Nerum 11 april 2022 Online, via Microsoft Teams 

Ann Depoortere 19 april 2022 CVO volt, Heverlee 

Respondent 1 3 mei 2022 CVO volt, Heverlee 

Respondent 2 4 mei 2022 CVO volt, Heverlee 

Respondent 3 5 mei 2022 De Nomade, Kessel-Lo 

Respondent 4 12 mei 2022 OCMW Leuven, Andreas Vesaliusstraat 

Respondent 5 12 mei 2022 De Nomade, Kessel-Lo 

Respondent 6 21 juni 2022 Dienst diversiteit en gelijke kansen, Kessel-Lo 

Respondent 7 21 juni 2022 Dienst diversiteit en gelijke kansen, Kessel-Lo 

Respondent 8 22 juni 2022 De Nomade, Kessel-Lo 

 
Bovenstaande tabel geeft weer op welke tijdstippen de interviews plaatsvonden. 

Voorts staat de locatie vermeld waar de interviews werden afgenomen. Samenvattend 

werden de interviews afgenomen tussen 11 april en 22 juni 2022, op vier verschillende 

fysieke plaatsen. Concreet gaat het om het CVO volt, de Nomade, het OCMW en de 

dienst diversiteit en gelijke kansen. Deze locaties vormden veilige plaatsen voor de 

respondenten om hun verhalen te vertellen. Een uitgebreidere weergave van de 

respondenten is terug te vinden in tabel 2. op pagina 34 en in tabel 3 op pagina 35. 

 

5.2. Steekproef en onderzoekseenheden 

Een ander belangrijk kenmerk dat feministisch actieonderzoek typeert, betreft de 

garantie dat alle stemmen gehoord worden en dat de communicatie goed verloopt 

(Savin-Baden & Howell Major, 2013). De onderzoeker streeft ernaar om dit kenmerk 

zo goed mogelijk na te streven door een zo divers mogelijke steekproef te bekomen. 

Deze masterproef maakt gebruik van een sneeuwbalsteekproef. Bij een 

sneeuwbalsteekproef wordt aan de respondenten gevraagd of zij de onderzoeker in 

contact kunnen brengen met leden van een specifieke populatie (Roose & Meuleman, 
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2017). Concreet werden eerst twee sociale professionals geïnterviewd die vervolgens 

de onderzoeker in contact brachten met de vrouwelijke nieuwkomers.  

 Met betrekking tot het aantal interviews werd er beoogd eenzelfde aantal 

gesprekken te voeren met vrouwelijke nieuwkomers die het GT wel en niet volgen. 

Concreet werden er vier vrouwen aangeworven die het GT afleggen en vier vrouwen 

die geen GT volgen. Wat betreft de respondenten die het GT volgen, zij werden 

aangeworven via de coördinator van het OCMW (Nancy). De vrouwen die geen GT 

afleggen, werden aangeworven via de trajectbegeleider van het CVO volt (Ann), via 

een cultuursensitieve ondersteuner (Yusuf) en via een medewerker van het 

onthaalhuis de Nomade (Jeroen). Initieel wou dit onderzoek enkel vrouwelijke 

vluchtelingen en gezinsherenigers interviewen, maar in de realiteit bleek dat er slechts 

in beperkte mate vrouwen te vinden zijn met dit statuut. De reden hiervoor was dat 

beide statuten oververtegenwoordigd zijn bij de eindbeslissingen van het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS, 2021). De 

volgende criteria moesten aanwezig zijn bij de steekproef; geslacht: vrouw, statuut: 

erkend vluchteling of gezinshereniger, scholingsniveau: laag-, midden-, of 

hooggeschoold, leeftijd: tussen 20 en 39 jaar, en moederschap: geen moeder, 

alleenstaande moeder, of moeder in gezinscontext. Al snel bleek dat niet enkel het 

criterium statuut, maar ook het criterium scholingsniveau de zoektocht naar 

respondenten bemoeilijkten.  

 

Omwille hiervan is de steekproef uitgebreid, waardoor er ook vrouwen geïnterviewd 

werden die naar België immigreerden. In het algemeen staan dus vrouwelijke 

nieuwkomers centraal in dit onderzoek. Dat wil zeggen dat geslacht, origine buiten de 

EU, leeftijd en moederschap de enige criteria vormen binnen de steekproef. Concreet 

focust dit onderzoek op vrouwen die afkomstig zijn buiten de EU die tussen de 20 en 

39 jaar oud zijn en al dan niet een positie innemen binnen het moederschap. Meer 

specifiek wordt ervoor gekozen om deze groep te bestuderen, aangezien zij meer 

moeilijkheden ervaren met betrekking tot het volgen van een opleiding en 

arbeidsmarktintegratie, in vergelijking met vrouwen zonder een migratieachtergrond 

en mannen, al dan niet zonder een migratieachtergrond (Khan & Escola, 2020; 

Razenber et al, 2018). Bovendien is er een lagere werkgelegenheidsgraad bij vrouwen 

die afkomstig zijn buiten de EU, in vergelijking met personen die van oorsprong de 

Belgische nationaliteit bezitten, of mensen met een Europese nationaliteit (STATBEL, 
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2021). Hierdoor is het van belang om aandacht te besteden aan deze populatie. Wat 

betreft leeftijd, is dit segment van de bevolking op actieve leeftijd (20 – 39 jaar) in het 

begin van haar werkleven. In deze leeftijdscategorie wordt vaker de eerste stap naar 

de arbeidsmarkt gezet, wat in de meeste gevallen minder vaak voorkomt in het oude 

segment van de bevolking op actieve leeftijd (Pauwels & Vandenbrande, 2006). Verder 

is het interessant om deze leeftijdscategorie te bestuderen, aangezien het op deze 

leeftijd waarschijnlijk is dat een vrouw moeder is of moeder zal worden. Het is geweten 

dat moederschap de arbeidsmarktintegratie kan uitstellen of vertragen en dat 

alleenstaande moeders instaan voor alle taken, wat de arbeidsmarktintegratie kan 

bemoeilijken (Razenberg et al., 2018; Tervola, 2020). Omwille hiervan vormt 

moederschap een ander belangrijk criterium binnen de steekproef. Onderstaande 

tabellen, namelijk tabel 2. en tabel 3., geven een overzicht weer van de 

onderzoekseenheden. 

 

Tabel 2. Weergave steekproef: sociale professionals  
 
Naam Functie Organisatie 

Nancy Van Nerum Coördinator dienst tewerkstelling  OCMW, Leuven 

Ann Depoortere Trajectbegeleider NT 2 CVO volt, Heverlee 

 

De twee sociale professionals die geïnterviewd werden zijn de coördinator van de 

dienst tewerkstelling van het OCMW Leuven en een trajectbegeleider van het CVO 

volt in Heverlee. De argumentatie om voor de coördinator van het OCMW te kiezen, is 

omdat Nancy Van Nerum enerzijds het huidig GT voor nieuwkomers mee heeft 

vormgegeven. Anderzijds staat de coördinator in contact met vrouwelijke nieuwkomers 

die de stap willen zetten naar arbeidsmarktintegratie. De reden om in gesprek te gaan 

met Ann Depoortere, een trajectbegeleider van het CVO, is omdat het volgen van 

opleidingen, namelijk het verwerven van geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal, 

centraal staat in dit onderzoek. Beide sociale professionals kunnen hun visies en 

ervaringen met betrekking tot vrouwelijke anderstalige nieuwkomers meedelen. Dit 

maakt het voor de onderzoeker interessant om na te gaan of de eigenlijke 

onderzoekseenheden, de vrouwelijke nieuwkomers, gelijkaardige informatie meedelen 
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of juist verschillende informatie. Die informatie brengt de bestaande moeilijkheden 

omtrent arbeidsmarktintegratie zo duidelijk mogelijk in beeld.  
 
Tabel 3. Weergave steekproef: vrouwelijke nieuwkomers 
 
Naam 

 
Land van 
herkomst 

 
   Statuut 

 
Leeftijd 

 
Moederschap 
 

 
Tolk 

 
GT 

R 1 Marokko   Immigrant      31  Geen moeder   Nee Nee 

R 2 Marokko   Immigrant 33  Moeder   Nee Nee 

R 3 Marokko   Immigrant      27  Moeder   Nee Ja 

R 4 Eritrea   Vluchteling      26  Alleenstaande   Ja Ja 

R 5 Somalië / Ethiopië   Vluchteling      33  Alleenstaande   Nee Ja 

R 6 Somalië   Vluchteling      32  Geen moeder   Ja Ja 

R 7 Somalië   Vluchteling      25  Alleenstaande   Ja Nee 

R 8 Pakistan   Immigrant      30  Geen moeder   Nee Nee 

 

De bovenstaande tabel geeft een overzicht weer van de andere respondenten, 

namelijk de acht vrouwelijke nieuwkomers. De weergave van de steekproef is 

chronologisch. Dit betekent dat er eerst met de twee sociale professionals werd 

gesproken en vervolgens met de acht vrouwelijke nieuwkomers. Om de anonimiteit te 

garanderen, werd er geen gebruikgemaakt van namen, zoals zichtbaar is in 

bovenstaande tabel. Omwille hiervan zal er verwezen worden naar de respondent met 

het bijhorende nummer. Verder staat het land van herkomst weergegeven, alsook 

onder welk statuut ze naar België zijn gekomen. Voorts is hun leeftijd zichtbaar en 

welke rol ze innemen binnen het moederschap. Daarnaast is er in de tabel zichtbaar 

of er al dan niet een tolk werd gebruik tijdens het interview. Zo werd er bij drie 

interviews een beroep gedaan op een tolk, aangezien de vrouwen in kwestie het 

Nederlands onvoldoende machtig zijn. De tolk, Yusuf Farah, is een cultuursensitieve 

ondersteuner die werkzaam is bij de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad 

Leuven. Tot slot staat er weergegeven of de respondenten al dan niet participeren aan 

het huidig GT van de stad Leuven en het OCMW. Kort samengevat werden er acht 



 36 

vrouwelijke nieuwkomers geïnterviewd waarvan er drie afkomstig zijn uit Marokko, drie 

uit Somalië waarvan één geboren werd in Ethiopië, één uit Eritrea en één uit Pakistan. 

Binnen deze vrouwen zijn er vier geïmmigreerd naar België en vier vrouwen zijn 

erkend als vluchteling. Verder zijn er binnen de rollen van het moederschap drie 

respondenten geen moeder, twee vrouwen zijn moeder en de overige drie zijn een 

alleenstaande moeder. Zoals eerder werd vermeld, bevinden vier vrouwen zich in het 

huidig GT en vonden er binnen deze groep drie gesprekken plaats met een tolk.  

 

5.3. Data-analyse 

Allereerst werden de 10 interviews woordelijk getranscribeerd. Dit impliceert dat de 

gesprekken volledig werden uitgeschreven. Er werden echter kleine aanpassingen 

doorgevoerd, zoals het weglaten van stopwoorden, stotteren en aarzelen. Daarnaast 

werden de zinnen op een correcte manier uitgeschreven, indien er sprake was van 

een foutieve zinsbouw, om zo de leesbaarheid van het transcript te verbeteren. Voorts 

werden de interviews gecodeerd door middel van het programma NVivo. De codering 

steunt op de grounded-theory benadering. De Grounded-theory werd ontwikkeld door 

Glaser en Strauss dat als doel heeft om een theorie te ontwikkelen. Het gebruikt data 

dat verkregen werd door veldwerk om vervolgens concepten te identificeren, te 

ontwikkelen en tot een geheel samen te voegen. Dit is de meest aangewezen methode 

om data te analyseren, aangezien de gegevensverzameling continu wordt aangepast 

gedurende het onderzoeksproces. Dit betekent dat er wordt ingespeeld op de 

evoluerende bevindingen (Corbin, 2017). Concreet verloopt het coderen in drie grote 

stappen, namelijk open, axiaal en selectief coderen. Allereerst omvat open coderen 

het opdelen van grote stukken in kleinere, samenhangende gehelen. Vervolgens komt 

axiaal coderen aan bod, waarbij labels verschillende keren voorkomen of verband 

houden met elkaar, die samengevoegd kunnen worden onder één concept of 

categorie. De laatste stap betreft selectief coderen, waarbij categorieën en concepten 

met elkaar worden verbonden (Roose & Meuleman, 2017). Op basis van deze vormen 

van coderen, kwam de finale codeboom tot stand die bijgevoegd is als bijlage 5. De 

resultaten zijn gebaseerd op de codeboom en worden hieronder besproken en 

geanalyseerd.  
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6. Resultaten 

6.1. De moeilijkheden omtrent arbeidsmarktintegratie  

In wat volgt, wordt er gekeken naar de mate waarin de vrouwelijke nieuwkomer 

moeilijkheden ervaart om geïntegreerd te geraken in de arbeidsmarkt. Concreet zal dit 

toegelicht worden in het licht van cultureel kapitaal en sociaal kapitaal. Meer specifiek 

zullen de resultaten besproken worden met betrekking tot het begrip cultuur, 

onderwijskwalificaties en sociale netwerken.  

 

6.1.1. De belemmeringen van cultuur  

6.1.1.1. De belemmeringen van een geloofsovertuiging 

Een eerste aspect van cultureel kapitaal in de belichaamde vorm heeft betrekking op 

de geloofsovertuiging. Concreet gaat het om een niet-westerse geloofsovertuiging 

zoals bijvoorbeeld de islam. Zeven van de acht vrouwelijke nieuwkomers hanteren de 

islam als geloofsovertuiging. Twee respondenten hebben reeds formele tewerkstelling 

verricht in België. Nog twee andere respondenten hebben zich ingezet om 

vrijwilligerswerk uit te voeren. Binnen de twee respondenten die reeds gewerkt 

hebben, heeft één vrouw te maken gehad met moeilijkheden op de werkvloer omwille 

van haar geloofsovertuiging. Volgend citaat van respondent 1 schetst de situatie: 

“Ik was de enige moslima, misschien nog één andere collega, maar de rest  

  waren allemaal Belgen. Je ziet de verschillen. Ze staren je aan. En meestal laat  

  ik het gewoon, maar dat raakt wel echt vanbinnen. Er was eens een collega die  

  zei dat ik me moest integreren. Daarna zei ik ‘wablief?’. Sorry, ik werk toch zoals  

  jullie, ik praat zoals jullie. Ik doe alles. Daarna ben ik gewoon opgestaan en ben  

  ik gewoon weggegaan. Integreren, ik snap het niet. Voor wat integreren? Sorry,  

  dat is mijn geloof. Als jullie naar mijn land komen, ga ik niet zeggen dat jullie de  

  hoofddoek moeten aandoen. Iedereen is vrij. Meestal begrijpen zij mij niet en  

  vragen ze waarom ik de hoofddoek draag. (…) Mensen discrimineren vaak door  

  mijn hoofddoek en dat moet anders. Soms heb je geen zelfvertrouwen meer en  

  dan geef je het op. Soms ben je echt moe van alles.”  

 

Verder komen er een aantal elementen naar boven die deze vrouwen beperken in het 

uitoefenen van een job. Meer specifiek gaat het om het hanteren van een kledingcode, 
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waarbij het lichaam zo veel mogelijk bedekt is. Daarnaast mogen moslima’s niet in 

contact komen met alcohol. Hierdoor kiezen ze bewust niet voor bepaalde jobs. Indien 

zij een hoofddoek dragen, willen ze dit blijven dragen om werk te verrichten. Wanneer 

er gevraagd zou worden om afstand te nemen van de hoofddoek, kiezen de vrouwen 

er bewust voor om een job niet uit te oefenen. De volgende citaten geven de 

problematieken weer:  

“Bovendien draag ik geen hoofddoek, dus niemand kan het zien dat ik moslim  

  ben. Als ze mij dat komen vragen, dan wel. Er zijn wel jobs dat je een bepaalde  

  kledingcode moet volgen. Daar kan ik wel problemen krijgen, maar anders heb  

  ik geen problemen. Nu, wij mogen niet werken met alcohol en zo. Dus daar  

  moet ik ook een beetje voor opletten. Zelfs mensen bedienen met alcohol mag  

  niet. Het is moeilijk als je moslim bent.” (respondent 8) 

 

“Er zijn veel dingen die het moeilijk maken om als moslima hier aan werk te  

  geraken, zoals het dragen van de hoofddoek en alcohol bedienen. Ik ben een  

  Somaliër. Ik ben moslim en ik wil graag met een hoofddoek werken. Ik wil  

  gewoon werken hoe ik ben als persoon.” (respondent 6)  

 

“Het is zo dat ik via mijn vriendinnen die een opleiding hebben gevolgd, te  

  weten ben gekomen dat zij hun hoofddoek moesten uitdoen om te kunnen  

  werken. Maar het is moeilijk voor hun, omdat zij heel hun leven hun hoofddoek  

  al dragen. Plots moeten ze dat uitdoen om te kunnen werken. Het is niet de  

  hoofddoek die werkt, maar het is de mens die dat werk doet. Dus ik vind dat  

  heel jammer.” (respondent 7) 

 

“Ik wil graag in de verkoop werken, maar in de verkoop zeggen ze dat het niet  

  makkelijk is om dan te werken met hoofddoek. Het is niet gemakkelijk  

  om als vrouw te gaan werken die een hoofddoek draagt.” (respondent 5) 

 

De moeilijkheden die verbonden zijn aan een geloofsovertuiging zorgen ervoor dat de 

vrouwen gelimiteerd zijn in hun keuze. De uitspraak van respondent 7 maakt dit 

duidelijk:  

“Ik wil heel graag in de zorg werken. Zorg is heel breed, je hebt zorg voor  

  ouderen, zorg voor kinderen, zorg in ziekenhuizen. Ik wil dat zeker doen, maar  
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  specifiek wil ik niet op een zorgplaats werken waar ik alcohol moet serveren,  

  want volgens mijn geloof mag dat niet. Ik denk dat er dan weinig keuze is binnen  

  de zorg. Ik denk dat er alleen zorg voor kinderen overblijft dan.” 

 

De sociale professionals bevestigen de zojuist beschreven problemen die gerelateerd 

zijn aan een geloofsovertuiging. Het dragen van een hoofddoek vormt ook volgens hen 

een probleem om te kunnen werken. In tegenstelling tot de vrouwelijke nieuwkomers, 

vermelden de sociale professionals nog andere elementen die de zoektocht naar werk 

kunnen belemmeren. Zo mogen moslima’s niet in contact komen met niet-halalvlees 

of hebben ze problemen om in de zorg te werken, omdat ze mannen niet mogen 

wassen. Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat het niet 

in contact komen met alcohol, niet-halalvlees en varkensvlees ook een probleem vormt 

voor mannelijke moslims. Kort samengevat kampen vrouwen ook met die 

problematieken, maar anders dan bij mannen speelt de hoofddoek een rol in de 

zoektocht naar werk.  

 

6.1.1.2. De belemmeringen van taal 

Een ander aspect binnen cultuur betreft taal. Uit de dataverzameling blijkt dat de 

respondenten aangeven dat ze Nederlands leren een moeilijke taak vinden. De 

respondenten benoemen letterlijk dat ze het een moeilijke taal vinden. Er moet 

benadrukt worden dat niet enkel vrouwen moeilijkheden ervaren met het leren van 

Nederlands. Mannelijke nieuwkomers ervaren dit ook als een moeilijkheid. Dat 

Nederlands leren moeilijk is, valt ook af te leiden uit het antwoord op de vraag welke 

talen de respondenten spreken. Iedere respondent somt de talen op die zij beheerst. 

Wanneer de opsomming op zijn einde loopt, vertelt de respondent dat ze een beetje 

Nederlands spreekt. Bij sommige interviews wordt het Nederlands zelfs niet 

aangehaald. Dit is opmerkelijk, aangezien het interview plaatsvond zonder tolk. Verder 

zien de respondenten de Nederlandse taal als een voorwaarde om te kunnen werken. 

Doordat zij dit zelf aangeven als voorwaarde, treden er een aantal moeilijkheden op. 

De volgende citaten brengen dit in beeld:  

“Ja het is wel moeilijk om te leren. Het is wel makkelijk voor mij om te verstaan,  

maar praten is moeilijk.” (respondent 6) 

 



 40 

“Ik denk dat alleen taal moeilijk is om werk te vinden in België.” (respondent 2) 

 

“De taal maakte het moeilijk voor mij om te werken. Als je de taal hebt, dan heb  

  je echt bijna alles. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Als je geen diploma en  

  Nederlandse taal hebt, dan is het heel moeilijk voor werk.” (respondent 1) 

 

“Ja, als je werk zoekt moet je Nederlands kunnen. Nederlands is belangrijk. Om  

  met oude mensen te werken hier is het moeilijk. Mijn Nederlands is niet goed  

  genoeg, maar met kleine kinderen gaat het. Zij praten nog niet of weinig, dus  

  dat is geen probleem. (...) Ik heb kinderen, maar zij zijn geen probleem eigenlijk.  

  Het is vooral het Nederlands dat moeilijk is om werk te vinden.” (respondent 3) 

 

“Je moet Nederlands kunnen om te kunnen werken en ook om mensen te  

kunnen begrijpen. (…) Ik kan bijvoorbeeld iemand zijn kapsel mooi maken en 

make-up doen, maar hier is het niet zo makkelijk om daar werk in te vinden, 

zeker omdat mijn Nederlands niet goed is.” (respondent 5) 

 

6.1.1.3. De belemmeringen van bepaalde rollen  

De verschillende rollen die een vrouwelijke nieuwkomer inneemt, verwijzen naar een 

ander aspect in de definitie van cultuur die aan bod kwam in de literatuurstudie. De 

twee meest voorkomende rollen die de respondenten innemen, zijn die van vrouw en 

(alleenstaande) moeder. Dat een vrouw van niet-Europese afkomst het moeilijk heeft, 

bevestigt respondent 7:  

“Ja er zijn veel dingen die het moeilijk maken voor een vrouw die hier is. Het  

  andere geloof, het andere land, alleenstaande mama zijn.”  

 

Naast de rol van vrouw, kan de nieuwkomer een positie innemen binnen het 

moederschap. Er kunnen moeilijkheden optreden wanneer het hebben van een gezin 

gecombineerd moet worden met werk. Respondent 2 en 3 tonen aan waar ze de 

moeilijkheden ondervinden:  

“Ik denk wel dat het moeilijk is om te gaan werken omdat ik kinderen heb, want  

  ik zie nu dat ik naar school ga om te studeren en als ik terug naar huis ga om  

  eten te maken en om op te ruimen, dat het nu al moeilijk is.” (respondent 2) 
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“Ik wil alleen halve dagen werken, zodat ik nog voor mijn kinderen kan zorgen  

  en ook al het werk van thuis kan doen.” (respondent 3)  

 

Voorts kunnen alleenstaande moeders ook moeilijkheden ervaren om alles geregeld 

te krijgen. Deze moeilijkheid ontstaat, aangezien de vrouw de enige kostwinner is en 

bovendien als enige instaat voor de zorg en opvoeding van haar kind(eren) (Schiestl 

et al., 2021).  

“Ja, veel werk vind ik leuk, maar ik kan dat niet doen, omdat ik een dochter heb.  

  Alleenstaande mama zijn, is moeilijk voor alles. (…) Soms is het een beetje te  

  veel voor mij, omdat ik alleenstaande mama ben. Soms ben ik een hele dag  

  buiten om nieuwe dingen te leren en als ik terug thuis ben moet ik nog veel doen  

  zoals koken en mijn dochter helpen.” (respondent 5) 

 

“Het is moeilijk om te gaan werken, omdat ik een kind heb, zeker op donderdag.  

  Op donderdag zien we welke opleiding bij ons past. Dus er zijn sommige  

  opleidingen of jobs die om 7 uur beginnen en de opvang begint pas om 7 uur.  

  Soms moet je tot 20 uur blijven werken, terwijl de opvang maar open is tot 18  

  uur. Dus soms is het moeilijk ja. Maar als ik een job ga beginnen, dan ga ik het  

  regelen met mijn werkgever.” (respondent 4) 

 

6.1.1.4. De belemmeringen van waarden en normen 

Belemmeringen om geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt kunnen ook in 

verband gebracht worden met waarden en normen. Hier spelen genderrollen een rol, 

die de mogelijkheden tot tewerkstelling kunnen beïnvloeden. Die specifieke 

genderrollen vertalen zich in het gegeven dat de man de kostwinner is en dat de vrouw 

de zorgtaken tot zich neemt (Schiestl et al., 2021). Bij respondent 1 was dit het geval. 

Meer nog, zij werd onderdrukt door haar partner in het verleden. Door zich los te maken 

van hem, heeft zij de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt. Omwille van 

gezondheidsredenen is zij echter arbeidsongeschikt op dit moment. Het gesprek met 

respondent 1 zat vol met emoties. Hier werd aandacht aan besteed, aangezien het 

een kenmerk vormt van feministisch onderzoek. De situatie wordt duidelijk door 

volgend citaat: 
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“De islam zegt dat je verantwoordelijk moet zijn voor jouw vrouw, voor jouw  

kinderen. Respect hebben, maar hij was respectloos. Ik snap het eigenlijk echt 

niet, want hij is hier geboren. Dus toen ik nog samen was met hem, mocht ik 

niet naar school. Ik mocht niet studeren. Ik mocht niet werken. Ik denk dat hij 

bang was dat ik de taal zou kennen en dat ik mezelf ging ontwikkelen. Hij wou 

mij altijd binnenhouden zodat ik niks kon doen. (…) Meer naar het laatste toe 

heb ik echt slagen gekregen. Ik ben blij dat ik die slagen heb gekregen, want zo 

kon ik de stap zetten om te scheiden. (…) Toen ik weg was van mijn ex, heb ik 

wel 2 maanden in Tienen gewerkt in de chocoladefabriek. Dat was zwaar voor 

mij, want dat was allemaal net gebeurd. (…) Normaal ben ik werkende, maar ik 

ben nu al vier maanden op de ziekenkas. Want ik had een zware job bij 

Gasthuisberg. Maar mijn eerste job was in de fabriek, daarna dienstencheques 

en dan Gasthuisberg in de schoonmaak.”  

 

Uit de interviews gaven de twee respondenten die gehuwd zijn aan dat hun echtgenoot 

steun biedt in de zoektocht naar tewerkstelling. In beide gevallen helpt de echtgenoot 

waar nodig. Zelf gaven alle vrouwen aan dat ze vinden dat ze mogen werken. Verder 

zijn genderrollen verantwoordelijk voor het gegeven dat vrouwen terug te vinden zijn 

in zorgberoepen. Eveneens kunnen genderrollen ervoor zorgen dat de vrouw aangeeft 

dat zij graag werkzaam wil zijn in een zachte sector, waar overwegend vrouwen 

tewerkgesteld zijn (Carlbaum, 2021). Deze vaststelling is plausibel, aangezien alle 

vrouwen graag in een zachte sector willen werken. De volgende citaten tonen dit aan: 

“Met kinderen werken of een bakkerij hebben omdat ik graag kook en veel bak  

  thuis.” (respondent 3) 

 

“Ik zou heel graag in de zorgsector werken.” (respondent 4) 

 

“Omdat ik een mama ben en ik vind kinderen leuk. Ik zou dus graag daar  

  werken, maar ik zorg ook graag voor oude mensen, dus dat misschien ook.”  

  (respondent 5) 

 

“Ik wil inderdaad graag ergens werken waar heel veel vrouwen werken en dus  

  ook vrouwenwerk.” (respondent 6) 
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Een ander gegeven inzake waarden en normen betreft de moeilijkheid die vrouwelijke 

nieuwkomers ervaren om hun kinderen toe te vertrouwen aan de kinderopvang. In hun 

land van herkomst is er geen sprake van kinderopvang en staat de vrouw zelf in voor 

de zorg en opvoeding van de kinderen (Razenberg et al., 2018). Dit gegeven uit de 

literatuur lijkt niet volledig te kloppen, aangezien alle respondenten die een positie 

innemen binnen moederschap hun kinderen al eens naar de kinderopvang hebben 

gebracht. In het begin is het moeilijk zoals respondent 7 aangeeft, maar soms hebben 

de moeders geen andere keuze dan hun kind naar de opvang te brengen.  

“Ik moet eerlijk zijn. In het begin was ik daar tegen, omdat ik van een ander land  

  kom. Wij zijn dat niet gewoon. (…) Wat ik nu ervaren heb is alleen maar positief.  

  Ik zie dat mijn kind heel goed kan spelen met andere kinderen. Ik zie dat mijn  

  kind de taal goed kent, goed kan puzzelen, goed kan kleuren. Dus het zijn alleen  

  maar positieve dingen die ik kan opsommen. Ik raad iedereen aan om dat te  

  doen.” (respondent 7) 

 

“Eerst zorg ik altijd voor mijn kinderen, maar vanaf dat mijn kinderen 1,5 jaar  

  oud zijn, gaan zij naar de crèche. Want als ik begin met studeren is het moeilijk  

  om voor mijn kinderen te zorgen.” (respondent 2) 

 

6.1.2. Laaggeschoold en de afwezigheid van onderwijskwalificaties  

Alle respondenten hebben een laag opleidingsniveau. Meer specifiek zijn er slechts 

twee respondenten die een tijdje secundair onderwijs hebben gevolgd. Dit was tot de 

leeftijd 13 – 14 jaar. Vijf respondenten zijn enkel naar de lagere school gegaan. 

Respondent 6 vertelt: “Het is wel moeilijker dat je naar België komt als je niet geschoold 

bent, maar het hangt ook veel van jezelf af hoe je met mensen omgaat, hoe snel je 

integreert.”  De reden dat ze nooit verder zijn kunnen doorstromen naar het middelbaar 

onderwijs, of dat ze nooit hun secundair hebben afgemaakt, heeft betrekking op de 

ligging van de school. “Het is niet veel, alleen lagere school. Daarna ben ik gestopt, 

want de middelbare school was heel ver.” (respondent 2). De afstand maakte het dus 

niet haalbaar om naar school te blijven gaan. Daarentegen is respondent 8 een 

uitzondering, aangezien zij als tiener naar België immigreerde met haar gezin. Zij ging 

naar het secundair onderwijs, maar heeft het niet kunnen afmaken, omdat zij tot op 

heden geen rijksregisternummer heeft.  
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Geen enkele respondent is in het bezit van onderwijskwalificaties, aangezien niemand 

het secundair onderwijs heeft voltooid. Doordat niemand in het bezit is van een 

onderwijskwalificatie, kan dat moeilijkheden met zich meebrengen, omdat het individu 

in kwestie niet goed weet over welke vaardigheden zij beschikt om te kunnen inzetten 

op de arbeidsmarkt. Volgend stukje van het gesprek met respondent 4 legt dit bloot: 

Interviewer: Omdat jij geen diploma hebt, is het voor jou moeilijk om te weten wat jij 

allemaal kan doen?  

Respondent 4: Ja, want als ik een diploma had zou dat wel goed geweest zijn, maar 

als je dat niet hebt dan kan je hier ook van nul beginnen. Dus op zich is het niet echt 

een probleem.  

Interviewer: Is het niet moeilijk om te weten welke opleidingen jou liggen en wat je 

kan?  

Respondent 4: Er is een verschil, want een diploma van Eritrea is anders dan hier in 

België. Dus die mensen die daar een diploma hebben, beginnen hier ook van nul.  

 

Deze laatste quote toont aan dat er een gebrek aan erkenning is. Dit komt overeen 

met de studie van Rea en Wets (2014). Voor de respondent maakt het echter niet veel 

verschil of ze al dan niet in het bezit is van een diploma. Ann, de trajectbegeleider van 

het CVO, beaamt dat ongeschoolde vrouwen het makkelijk hebben, maar zij benadrukt 

evenzeer dat sommigen die nog nooit gestudeerd hebben soms moeilijk vooruit 

geraken: “Wel, de ongeschoolde vrouwen hebben het eigenlijk net iets beter dan de 

geschoolde vrouwen, tenzij dat ze hooggeschoold zijn, dan is dat een heel ander 

verhaal. De ongeschoolde vrouwen hebben hier soms voor het eerst de kans om te 

studeren. (…) Natuurlijk is het ontbreken van schoolse vaardigheden een hele grote 

drempel in het leren. Vaak zijn er velen die nog moeten leren leren. Die dan daardoor, 

als ze niet uiterst intelligent zijn, geen compensatiestrategieën hebben. Die dan 

eigenlijk ook heel moeilijk vooruitkomen.”  

Nancy, de coördinator van de dienst tewerkstelling, heeft ook een duidelijke 

visie over onderwijskwalificaties: “Ja, een diploma hebben is natuurlijk een voordeel, 

maar ik heb wel het gevoel dat dat vaak overroepen wordt. Want je kan ook een goede 

job vinden door een niet-kwalificerende opleiding te volgen he. (…) Vaak is het feit dat 

het aanbod van de opleidingen kwalificerend is, dus dat je daar algemene vakken voor 

moet doen. Dat maakt het juist voor bepaalde groepen onmogelijk om het te halen. (…) 

Maar diploma op zich, ja, dat is altijd een voordeel. Wij zullen altijd mensen stimuleren 
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om dat te doen, maar er zijn veel mensen voor wie dat geen optie is. Maar dan moeten 

we zien dat we in die mensen ook genoeg investeren, via opleidingen, praktijkgerichte 

opleidingen, zonder dat daar echt een diploma moet gehaald worden, ook niet langer 

dan nodig om naar die arbeidsmarkt te gaan.” 

 

Ondanks het gebrek aan onderwijskwalificaties, beschikken de vrouwen over een 

aantal vaardigheden die weliswaar niet vastliggen in een certificaat (Hillmann & Toğral 

Koca, 2021). Tijdens de interviews werd de vraag gesteld: “Welke dingen kan jij goed, 

of waar ben je trots op?”. Onderstaande tabel geeft per respondent een citaat weer 

waarin hun vaardigheden naar bovenkomen. 

 

Tabel 4. Overzicht vaardigheden 
 
Respondent Vaardigheden 

Respondent 1 “Ik ben sociaal, ik kan goed praten met mensen en ik kan ook goed 

luisteren.” 

Respondent 2 “Ik kan goed zorgen, want mijn zoon heeft suikerziekte en ik zorg 

voor hem. Ik help hem met een prik te geven. Ook als hij gevallen 

is weet ik wat ik moet doen.” 

Respondent 3 “Ja met kinderen kan ik goed overweg en ook met oude mensen.” 

Respondent 4 “Toen in Eritrea was ik een serveerster en hier in België wil ik dat 

nu ook opnieuw doen. Dat is echt hetgeen dat ik goed kan.” 

Respondent 5 “Ik kan goed iemand zijn kapsel mooi maken en make-up doen. Ik 

ben ook sociaal met de mensen. Ik ben vriendelijk. Ik lach.” 

Respondent 6 “Ik ben in twee dingen heel goed. Ik ben heel snel sociaal. Ik ben 

iemand die snel met iedereen kan omgaan en ik kan ook heel goed 

koken.” 

Respondent 7 “Ik kan heel goed koken. Dat is iets waar ik heel goed in ben. Nog 

iets waar ik heel goed in ben, is dat ik zelfstandig ben. Dus 3 jaar 

geleden durfde ik niet alleen naar een kantoor gaan om iets te 

vragen voor mijn zoon of om uitleg te vragen. Maar nu ben ik 

helemaal op mijn eentje en kan ik alles. Ik durf dat nu wel.” 
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Respondent 8 “Ja, maar mijn tweede optie zou ik heel graag met kinderen werken 

die nieuw in België komen. Ik wil luisteren naar hun verhalen, zoals 

jij aan het doen bent. En dat ik hun kan helpen hoe zij kunnen 

omgaan met dingen. Iets met OKAN dus. Ik weet dat als je 15 jaar 

oud bent en je komt in België welke problemen er kunnen opduiken 

als je de taal niet leert. Ik kan dus echt meespreken vanuit mijn 

ervaringen.” 

 

Uit tabel 4. valt af te leiden dat de vrouwen over vaardigheden beschikken, maar dat 

ze hier niet echt een beroep op kunnen doen, aangezien dit niet vastligt in een 

onderwijskwalificatie. Dat het belangrijk is om eerder verworven competenties uit vrije 

tijd, school en werkcontexten te erkennen, blijkt uit het rapport van Ella vzw et al. (z.d.). 

Die erkenning wijst op het waarderen van de talenten van nieuwkomers. Respondent 

5 verwoordt de moeilijkheid die ze ervaart betreffende de vaardigheden waar ze nu 

over beschikt:  

  “Het werk dat ik kan doen en het werk dat ik wil doen, zijn niet hetzelfde. Het  

  werk dat ik graag wil doen, daar moet ik goed Nederlands voor praten. Het werk  

  dat ik kan doen, kan ik omdat mijn Nederlands niet goed is.” 

 

6.1.3. De afwezigheid van sociale netwerken  

6.1.3.1. Verbindende sociale netwerken (bonding) 

Sociale netwerken kunnen opgesplitst worden in twee soorten; sociale netwerken die 

bestaan uit mensen van dezelfde origine en sociale netwerken die bestaan uit diverse 

sociale groepen. De eerste soort staat bekend onder bonding, terwijl de tweede soort 

verwijst naar bridging. Zoals eerder aangegeven in de literatuurstudie kunnen er 

binnen die twee soorten netwerken een horizontale en verticale dimensie van elkaar 

onderscheiden worden. De verbindende sociale netwerken zijn van cruciaal belang, 

daar zij verantwoordelijk zijn voor een beter welbevinden van de vrouwelijke 

nieuwkomer (Lancee, 2012). Die netwerken kunnen een groepsgevoel tot stand 

brengen en het persoonlijk vlak van het individu versterken (De Cuyper et al., 2021). 

Dat de afwezigheid van een horizontaal verbindend sociaal netwerk een invloed 

uitoefent op iemands mentaal welzijn, kunnen de respondenten bevestigen. Dat is het 
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netwerk dat bestaat uit familieleden en vrienden (Gericke et al., 2018). De volgende 

quotes tonen het belang van dat netwerk: 

“Dat is zeker belangrijk dat ze dat hebben he dat netwerk, maar ze zitten vaak  

  in hun eigen gemeenschap dan. Dat kan zijn voor hun eigen mentale  

  gezondheid of voor de kinderen, maar om die stap naar de arbeidsmarkt te  

  zetten, weet ik niet of ze aan dat netwerk heel veel hebben.” (Nancy Van Nerum) 

  

“Ik zeg zelf dat als mijn ouders hier zouden zijn dat ik het misschien niet zo  

moeilijk zou hebben met de studies en zo. Ik zou dan gewoon bij mijn ouders 

wonen. Ze gaan alle verantwoordelijk van de huur op zich nemen. Dan kan ik 

gewoon studeren.” (respondent 1) 

 

“Ik mis mijn familie. Ik ben helemaal alleen hier.” (respondent 5) 

 

Interviewer: Waarom zou je graag je familie hier in België willen hebben? 

Respondent 4: Ik wil mijn familie altijd bij mij hebben. 

Interviewer: Om de liefde en warmte hier terug te hebben van de familie?  

Respondent 4: Ja.  

 

Het andere soort netwerk binnen bonding, namelijk het verticaal verbindend sociaal 

netwerk, is net zoals het horizontaal verbindend sociaal netwerk afwezig in het leven 

van de vrouwelijke nieuwkomers binnen dit onderzoek. Dat verticaal verbindend 

sociale netwerken heeft betrekking op instituties en organisaties die gebaseerd zijn op 

een gedeelde religie of etnische achtergrond (Gericke et al., 2018). Ondanks dat de 

vrouwen niet over een dergelijk netwerk beschikken, geven ze aan dat het hen leuk 

lijkt om activiteiten te doen in zo’n verband. De reden dat het hen leuk lijkt, is omdat 

het samenhorigheid teweegbrengt, dat vervolgens zorgt voor een versterkend 

groepsgevoel. De quote van Ann illustreert dit, maar legt ook bloot dat verbindende 

sociale netwerken in het algemeen niet voor nieuwe kansen zorgen:  

“Dus de bonding is een soort van overlevingsstrategie waar dat je mekaar helpt  

binnen uw kring. En wat helpt, maar wat niet de weg openlegt. Ja, dat is 

overleven he. Dat is de basis en in basisbehoeften voorzien.” 
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Daarnaast vindt de andere sociale professional, Nancy, dat verbindende sociale 

netwerken belemmerend kunnen werken, waardoor overbruggende sociale netwerken 

van belang zijn: 

“Nu, ik denk dat dat soms ook belemmerend kan werken als je daar inzit. Daar 

zitten dan toch ook weer altijd sterke figuren in die misschien te veel bepalen 

hoe mensen hun leven anders gaan inrichten. (…) Ik denk dat het afhangt van 

de grootte van die groep en hoe die groep in mekaar zit. Ik denk toch wel dat 

dat een risico is. (…) Uw eigen netwerk kan u ook tegenhouden in uw groei, 

denk ik dan.” 

 

6.1.3.2. Overbruggende sociale netwerken (bridging)  

In de vorige alinea kwam aan bod dat de twee sociale professionals de kracht zien van 

overbruggende sociale netwerken. Echter, uit het onderzoek van Greenbank (2021) 

blijkt dat de connecties binnen overbruggende sociale netwerken van vrouwelijke 

nieuwkomers onbestaand zijn of dat er moeilijkheden kunnen optreden om nieuwe 

connecties te creëren. Dit vormt een probleem, aangezien het hebben van divers 

samengestelde sociale netwerken een toegangskanaal vormt naar de arbeidsmarkt. 

In dit deel van de thesis wordt er nagegaan of de vrouwelijke nieuwkomers al dan niet 

in het bezit zijn van overbruggende sociale netwerken. 

Tegen alle verwachtingen in, zijn er slechts twee respondenten die niet over 

een horizontaal overbruggend netwerk beschikken. Opvallend is dat deze twee 

respondenten geen GT volgen. Met dit horizontaal overbruggend netwerk wordt een 

netwerk bedoeld dat bestaat uit Belgen, die niet verbonden zijn aan een dienst of 

institutie. Dit impliceert dat zes van de acht respondenten dus wel in het bezit zijn van 

zo’n netwerk. Er moet benadrukt worden dat de meesten aangeven in contact te staan 

met slechts een klein aantal Belgen. Respondent 1 waarbij dit netwerk afwezig is, 

vertelde dit: “Nee, zij hebben allemaal een ander karakter. Ik had een vriendin die Duits 

is, maar ze is terug naar haar ouders. Wij komen soms bij elkaar. Zij was van 

Macedonië, maar naar Duitsland gegaan en dan in België beland, ook door haar ex. 

Ik vind het karakter van Belgen moeilijk. Zij staan niet echt open voor mijn cultuur. Ik 

respecteer hen, maar sommigen respecteren mij niet.” Uit het citaat blijkt dat ze wel 

contact had met een Macedoniër die gevestigd was in Duitsland en vervolgens naar 

België is gekomen. Theoretisch gezien wijst dit ook op een horizontaal verbindend 
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sociaal netwerk, maar voor dit onderzoek wordt enkel de meerwaarde van connecties 

met Belgen bestudeerd.  

 

Wanneer overbruggende sociale netwerken opgesplitst worden, valt het op dat vijf 

respondenten in contact staan met Belgen die verbonden zijn aan instituties. Het is 

opmerkelijk dat het de vier respondenten zijn die momenteel het GT volgen en dat de 

vijfde respondent in contact staat met dienstverleners van de stad Leuven. Door in 

contact te komen met diensten, ontstaat het netwerk. Volgend citaat van respondent 

7 geeft weer hoe ze het contact behoudt met dienstverleners: “Ik heb geprobeerd om 

altijd goed contact te houden met mensen die mij geholpen hebben, dus de diensten 

waar ik naartoe ben gegaan. Als ik die mensen op straat zie, dan blijf ik een beetje 

praten met hun, dus over hun kinderen bijvoorbeeld en ik zeg niet alleen hallo. Zo heb 

ik een beetje mijn netwerk opgebouwd. En nu nodigen mensen me ook soms uit om 

bij hun te eten, omdat ze weten dat ik alleenstaande mama ben.” De drie vrouwen die 

noch in contact staan met het OCMW, noch met stad Leuven of andere diensten, 

geven aan dat zij niet over zo’n netwerk beschikken. Hierdoor kunnen zij moeilijkheden 

ervaren omtrent arbeidsmarktintegratie, aangezien zij bepaalde informatie en tips 

mislopen, die de andere vrouwen wel kunnen verkrijgen. Het gebrek aan informatie en 

tips kunnen de arbeidsmarktintegratie bemoeilijken (George & Chaze, 2009). 

 

6.2. De arbeidsmarktintegratie realiseren 

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de mate waarin het verwerven van cultureel 

kapitaal en sociaal kapitaal kan bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie van de 

vrouwelijke nieuwkomer. Meer specifiek zal dit beredeneerd worden aan de hand van 

het leren over de Belgische cultuur, opleidingen volgen, het behalen van onderwijs-

kwalificaties en het opbouwen van sociale netwerken.  

 

6.2.1. De inzetbaarheid van de Belgische cultuur 

Tijdens de interviews werd achterhaald welke visie de respondenten hebben over het 

bijleren over de Belgische cultuur. Concreet werd er bevraagd of de respondenten er 

al dan niet in geloven dat de informatie met betrekking op de Belgische cultuur 

bijdraagt tot de arbeidsmarktintegratie. De informatie over de Belgische cultuur, 
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geschiedenis en instituties binnen België worden aangereikt in de cursus 

maatschappelijke oriëntatie, die centraal staat binnen inburgering (Wood et al., 2020). 

Alle respondenten hebben reeds een inburgeringscursus gevolgd waarin informatie 

over de Belgische cultuur werd overgebracht. Eén respondent was als tiener naar 

België geïmmigreerd, waardoor ze terechtkwam in een onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers (OKAN). “In OKAN leren ze jou eerst grammatica en ook over de cultuur. 

Ze geven echt allerlei algemene informatie aan jou.” (respondent 8). De algemene 

tendens uit de resultaten is dat zes respondenten deze lessen over de Belgische 

cultuur als zinvol en belangrijk beschouwen, omdat ze hierdoor een beter beeld krijgen 

van België. Dit kan wederom een positieve invloed hebben op de zoektocht naar werk. 

De volgende citaten tonen dit aan: 

Interviewer: Denk jij dat die lessen over de Belgische cultuur helpen om werk  

  te vinden? 

Respondent 4: Ja, daar kan je wel veel uit leren. Je leert dingen die je daarvoor  

niet wist.  

 

“Je leert inderdaad heel veel van die lessen. Je pakt veel mee. (…) Die integratie 

is het duwtje dat je in het begin krijgt.” (respondent 6) 

 

“Het was voor mij heel belangrijk. Ik heb die lessen in het Somalisch gekregen. 

Wat ik heel goed heb onthouden was om veel netwerken op te bouwen.” 

(respondent 7) 

 

“Ja dat is belangrijk. Als jij in een land woont moet je weten wat mag en wat niet. 

(…) Het is hier helemaal anders. Maar ik vind het leuk om die informatie te 

krijgen.” (respondent 5) 

 

Toch zijn er twee respondenten die niet overtuigd zijn van het feit dat die lessen 

bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie. Ze geven aan dat het belangrijk is om te leren 

over België als land, maar ze denken niet dat die lessen belangrijk zijn om werk te 

vinden. De volgende stukken uit de interviews scheppen een beeld: 

Interviewer: Denk jij dat het belangrijk is om over België te leren als land?  

Respondent 3: Ja. 
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Interviewer: Denk jij zelf dat het belangrijk is om te leren over België om werk te 

vinden? 

Respondent 3: Ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk niet echt nee. 

Interviewer: Denk jij dat die lessen over de Belgische cultuur helpen om werk te 

vinden, of vind jij dat niet echt belangrijk?  

Respondent 1: Nee als je echt geen diploma en geen Nederlandse taal hebt, zal het 

niet helpen.  

 

6.2.2. De taal leren, opleidingen volgen en onderwijskwalificaties behalen 

Alle respondenten volgen momenteel Nederlandse lessen. Deze lessen staan beter 

bekend als Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. In de eerder vermelde 

beschrijving van de resultaten, kwam aan bod dat de respondenten aangaven dat ze 

Nederlands spreken, beschouwen als een vereiste om te kunnen werken. Hun 

achterliggende motivatie is om de taal beter te kunnen spreken, zodat ze na het 

voltooien van een bepaald niveau NT2, kunnen starten aan een opleiding. Na het 

volgen van een opleiding willen de respondenten de stap zetten naar de arbeidsmarkt. 

Dit proces wordt geïllustreerd aan de hand van het citaat van respondent 6: “Eerst is 

mijn doel om de taal goed te leren en dan wil ik verschillende dingen leren. Het is 

belangrijk voor mij dat ik eerst alles stap voor stap ga doen. De eerste trap is dus 

Nederlands leren en dan ga ik over naar de volgende fase in mijn leven.”  

 

Er zijn verschillende redenen waarom de respondenten graag nog een opleiding 

binnen een specifieke sector willen volgen, alvorens zich te integreren op de 

arbeidsmarkt. De volgende quotes brengen dit in beeld:  

“Ik wil eerst een opleiding volgen en dan pas een job, omdat je dan een idee  

  hebt van wat de job inhoudt. Anders heb je geen idee.” (respondent 4) 

 

“Ik wil mijzelf ontwikkelen. Ik leer graag om mijn hersenen meer te ontwikkelen.”  

 (respondent 1) 

 

“Ik wil eerst een opleiding volgen om te weten wat ik allemaal kan doen in een  

job. Ik wil eigenlijk verschillende opleidingen doen, vooraleer ik op de werkvloer 

terechtkom, om zo mijn kansen te vergroten.” (respondent 7) 
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Interviewer: Jij doet nu dat traject (GT) van de stad Leuven. Zou jij daarna nog een 

andere opleiding willen volgen?  
Respondent 5: Ja misschien, zodat ik een diploma van iets heb. Ik zal dan in 

september starten met een opleiding. (…) Ik bekijk dan samen met Nele en Sofie van 

het OCMW wat er mogelijk is. Ik moet goed kijken en kiezen wat er makkelijk is voor 

mij, dus dat het goede uren zijn.  

 
Naast het volgen van NT2, of een opleiding in een specifieke sector, bevinden zich 

vier vrouwen in het GT. De motivatie om hieraan deel te nemen is verschillend per 

respondent. Zo geeft respondent 4 aan dat ze er zelf voor heeft gekozen om het GT 

te volgen. Verder vertelt respondent 6 dat ze door dit programma meer kennis vergaart 

over haar studies. Een andere reden om deel te nemen aan het traject is omdat er 

theorielessen voor een rijbewijs B aan bod komen. Voorts vertelt respondent 3 dat 

haar lerares Nederlands haar vertelde dat het GT bestond. Het is dus eigenlijk door de 

informatie van de lerares dat de respondent besloten heeft om deel te nemen aan dat 

programma. Vervolgens leunt de reden van respondent 5 aan bij die van respondent 

3. Zij kent het traject via Nele en Sofie, de trajectbegeleiders van het OCMW. De 

trajectbegeleiders zeiden dat je Nederlands en wiskunde kon leren, maar ook hoe je 

met een computer werkt en dat je je rijbewijs kan halen. Dat vond respondent 5 

interessant en zinvol om alles in België beter te begrijpen.  

 

6.2.3. De mogelijkheden van sociale netwerken 

6.2.3.1. Verbindende sociale netwerken (bonding) 

Uit de reeds beschreven resultaten is gebleken dat de familieleden van de meeste 

respondenten zich niet in België bevinden. Hierin kwam aan bod dat de afwezigheid 

van dit horizontaal verbindend sociaal netwerk een negatieve impact heeft op het 

mentaal welzijn. In dit stuk van de thesis wordt besproken in welke mate verbindende 

sociale netwerken (horizontaal en/of verticaal) kunnen bijdragen tot de 

arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer. In de literatuur kwam aan bod 

dat bridging verantwoordelijk is voor het vinden van passend werk en om in het 

algemeen vooruit te geraken in het leven, terwijl bonding hier nauwelijks een rol in 

speelt (Putnam, 2000). Desondanks peilde de onderzoeker toch naar de visie van de 

respondenten of zij er al dan niet in geloven dat hun familieleden of vrienden van 
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dezelfde origine, namelijk het horizontaal verbindend sociaal netwerk, of 

buitenstaanders van dezelfde origine of geloof, namelijk het verticaal verbindend 

sociaal netwerk, hen kunnen helpen met de arbeidsmarktintegratie. De focus ligt op 

de horizontale dimensie, aangezien de gesprekken laten zien dat geen enkele 

respondent beschikt over een verticaal verbindend netwerk. Tijdens de interviews werd 

de vraag gesteld of de respondenten al dan niet lid zouden willen zijn van een verband 

waarin een etniciteit of religie wordt gedeeld. De meesten gaven aan het een leuk idee 

te vinden om in een grote groep activiteiten te doen voor hun welzijn en plezier. De 

motivatie om zich aan te sluiten bij een dergelijke institutie om geïntegreerd te geraken 

op de arbeidsmarkt, kwam echter niet aan de orde. Omwille hiervan blijft het verticaal 

verbindend sociaal netwerk buiten beschouwing.  

 

Familieleden en arbeidsmarktintegratie 

Er zijn slechts drie respondenten die familieleden hebben die woonachtig en werkzaam 

zijn in België. Zo vertelde respondent 7 dat haar nicht haar zou kunnen helpen in haar 

zoektocht naar werk: “Ja in elk werk moet je via een andere weg gaan denk ik. Mijn 

nicht zou me wel helpen om te zeggen welke weg ik moet begaan om aan werk te 

geraken dan. Mijn nicht vertelt mij dat elke dag welke wegen ik moet begaan om iets 

te doen.” Verder toont de volgende passage van het interview met respondent 8 aan 

dat het horizontaal verbindend sociaal netwerk van familieleden kan bijdragen tot 

arbeidsmarktintegratie:  

Interviewer: Hoe heeft jouw papa werk gevonden? Jullie zijn eerst naar Italië 

gekomen. Hij was daar dan gastarbeider, of hoe moet ik dat zien?  
Respondent: Mijn papa heeft hier twee broers. Zij hadden een zaak samen, maar 

hadden ruzie en zijn toen gestopt met die zaak. Een van mijn nonkels voelde zich 

alleen en vroeg of mijn papa naar België wou komen. Mijn papa heeft besloten om 

toen naar België te komen, ook omdat de economie van België beter is dan in Italië. 

(…) Hij had aan mijn papa gevraagd of hij kon helpen in de winkel. Mijn papa vond dat 

goed, want hij wou vooral dat mijn broer en ik dan hier konden blijven om Nederlands 

te leren en om naar school te gaan. 

Interviewer: Uit het verhaal van jouw papa is gebleken dat andere mensen van 

hetzelfde land waar je van bent jou kunnen helpen aan een job. Geloof je daarin? Dus 

dat jouw familie en vrienden van Pakistan jou kunnen helpen bij het zoeken naar een 

job?  
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Respondent 8: Misschien, want de broer van mijn moeder is ook in België. Zijn familie 

is twee of drie jaar in België. Hij was van Spanje naar hier gekomen. Hij kon geen 

Nederlands spreken en voordat zijn familie er was, kwam hij altijd bij ons thuis. Wij 

hielpen hem heel graag met werk te zoeken. Ik belde voor zijn werk. Wij hebben hem 

heel hard geholpen toen met van alles.  

 

Vriendschappen en arbeidsmarktintegratie 

Voorts brengen onderstaande quotes in beeld welke visie de respondenten hebben 

over de hulp die vrienden van dezelfde origine kunnen bieden om geïntegreerd te 

geraken op de arbeidsmarkt: 

“Vrienden helpen elkaar, dus dat is normaal dat dat gedaan wordt. Zeker als  

  mijn vriendin weet dat ik op zoek ben naar werk.” (respondent 4) 

 

“Bij ons Somaliërs, is dat zo dat we mond aan mond doorgeven aan elkaar als  

er een plaats vrijkomt. Dus als er wordt gezegd dat er een plaats vrij is, dan 

wordt er gevraagd of deze persoon naar ons komt en dan wordt dat 

doorgegeven aan de bazen daar.” (respondent 6) 

 

“Ik denk dat mijn familie en vrienden die werken mij kunnen helpen met werk  

zoeken ja. Maar het is nu moeilijk om te weten, omdat ik nog niet aan het zoeken 

ben naar werk.” (respondent 3) 

 

Interviewer: Je zei dat jouw Marokkaanse vrienden ook werken. Denk jij dat zij jou 

ook kunnen helpen later met werk te vinden? Stel, jij doet jouw opleiding van 

kinderbegeleider en je vraagt dan aan jouw vriendin of er nog plaats is op het werk. 

Denk jij dat zij jou daarbij kan helpen?  

Respondent 2: Ja ik denk het wel.  

 

De zojuist beschreven resultaten laten zien dat de respondenten ervan overtuigd zijn 

dat het horizontaal verbindend sociaal netwerk van familieleden of vrienden hen kan 

helpen om een job te vinden.  
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6.2.3.2. Overbruggende sociale netwerken (bridging) 

Belgen, niet verbonden aan een institutie  

De sociale netwerken die bestaan uit individuen van verschillende sociale groepen, 

kunnen net zoals bij de verbindende sociale netwerken opgesplitst worden. Concreet 

gaat het om een horizontaal overbruggend sociaal netwerk en een verticaal 

overbruggend sociaal netwerk. Het horizontaal overbruggend sociaal netwerk verwijst 

naar vrienden en kennissen met een etniciteit die verschilt van het individu zelf 

(Gericke et al., 2018). Tijdens de analyse van de interviews valt het op dat de 

meerderheid, namelijk zes respondenten, beschikt over een horizontaal overbruggend 

sociaal netwerk. Drie respondenten legden uit hoe ze in contact zijn gekomen met 

Belgen. Zo beschikken respondent 4 en 6 over een horizontaal overbruggend netwerk, 

doordat zij zich hebben ingeschreven voor het buddyproject van de stad Leuven. 

Respondent 5 beschikt over dit soort netwerk door gebruikgemaakt te hebben een 

applicatie: “Ik heb die mensen leren kennen via een app. Ik was hier alleen en dan heb 

ik een app geprobeerd waardoor ik nu mensen heb leren kennen.”  

Naast het in kaart brengen van het horizontaal overbruggend netwerk, trachtte 

de onderzoeker te achterhalen in welke mate de respondenten erin geloven dat Belgen 

die niet verbonden zijn aan een dienst, kunnen helpen bij de integratie op de 

arbeidsmarkt. Om dit te weten te komen, werd volgende vraag gesteld tijdens de 

interviews: “Denk jij dat als je Belgische mensen leert kennen, zij jou kunnen helpen 

om een goede job te vinden?”. De respondenten gaven de volgende antwoorden:  

“Als zij een connectie hebben? Dan denk ik wel ja. Als ze een connectie  

hebben, dus een vriend of iemand van de familie dat ze daarmee praten, dan 

denk ik dat sowieso. Dat gaat helpen. Als die Belgische vriendin dan zegt tegen 

iemand dat ik bijvoorbeeld werk zoek, geen diploma heb, maar zij doet haar 

best, dan denk ik dat dat wel kan helpen ja.” (respondent 1) 

 

“Het is altijd leuk om dan via uw netwerk sneller aan een job te geraken. Dus 

dat is voor mij wel belangrijk om Belgische mensen te leren kennen, maar eerst 

en vooral moet ik zelf zoeken. Dus ik moet dan tegen die Belg zeggen dat ik 

werk zoek.” (respondent 6) 

 

“Ja als je een goede band hebt met die persoon. Waarom niet.” (respondent 4) 
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“Ja, want Belgische mensen kennen alle plaatsen. Zij weten alles hier in België, 

dus zij kunnen mij helpen op veel manieren.” (respondent 2) 

 

“Ja, want onze buren hebben ons geholpen. (…) Het ding is dat wij graag 

vrienden willen maken, maar we weten niet of zij dat ook graag willen. Wij gaan 

wel hulp van hun krijgen, maar wat gaan zij van ons krijgen? Ik denk dat er 

humanity moet zijn. Je moet niet altijd denken wat jij kan krijgen.” (respondent 

8) 

 

“Ja, als ik het zou vragen wel.” (respondent 7) 

 

“Ik denk vooral dat als ik vrienden ben met Belgen, dat zij mij helpen met 

Nederlands. En als ik goed Nederlands kan, zal ik werk vinden.” (respondent 3) 

 

“Ja, ze kunnen helpen met de taal. Ze kunnen meer informatie geven en kunnen 

mij dan helpen.” (respondent 5) 

 

Opmerkelijk is dat de laatste twee citaten, namelijk die van respondent 3 en 

respondent 5 aantonen dat ze bevriend willen zijn met Belgische mensen, omdat ze 

helpen bij het verbeteren van hun Nederlands. Expliciet vermeldt respondent 5 dat 

mensen van hier haar kunnen helpen, doordat zij over informatie beschikken, waar zij 

geen kennis over heeft. Dit citaat bevestigt wat Putnam (2000) stelt in zijn boek, 

namelijk dat bridging zorgt voor een verspreiding van informatie, wat een positieve 

impact heeft op het leven van het individu om vooruit te geraken.  

 

Belgen, verbonden aan een institutie 

In vergelijking met de horizontale overbruggende connecties, zijn er minder 

respondenten die over een verticaal overbruggend sociaal netwerk beschikken. 

Concreet gaat het om vijf respondenten die in het bezit zijn van zo’n netwerk. Het 

verticaal overbruggend sociaal netwerk bestaat eveneens uit individuen met een 

etniciteit die verschilt van het individu, maar deze personen zijn verbonden aan 

instituties (Gericke et al., 2018). De volgende citaten brengen in beeld over welke 

contacten het gaan:  
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“Ja, ik ken één of twee vrouwen via mijn man, want hij heeft een handicap. Veel  

mensen komen hem helpen.” (respondent 3) 

“Ik heb geprobeerd om altijd goed contact te houden met mensen die mij  

geholpen hebben, dus de diensten waar ik naartoe ben gegaan. (…) Zo heb ik 

een beetje mijn netwerk opgebouwd. En nu nodigen mensen me ook soms uit 

om bij hun te eten, omdat ze weten dat ik alleenstaande mama ben.” 

(respondent 7) 

 

 “Binnen de dienstverleners heb ik wel mensen waar ik nog contact mee heb.”  

  (respondent 6) 

 

Het volgend stuk uit het interview met respondent 5 laat zien dat zij kan rekenen op de 

hulp van dienstverleners, waar ze bovendien tevreden over lijkt: 

Interviewer: Vind jij dat de mensen hier in België jou goed helpen? Dus ik bedoel dan 

bijvoorbeeld jouw lerares Nederlands, mensen die jou lesgeven, mensen van het 

OCMW. Vind jij dat zij jou goed helpen?  

Respondent 5: Ja, dat zijn allemaal goede mensen vind ik. Het enige probleem bij mij 

is dat ik alleen ben, niet veel vrienden heb en geen familie hier. Iedereen is hier heel 

vriendelijk voor mij. 

 

Net zoals bij het horizontaal overbruggend netwerk, trachtte de onderzoeker te weten 

te komen in welke mate de respondenten vinden dat in het bezit zijn van een verticaal 

overbruggend netwerk, kan bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie. In het algemeen 

is er een tendens zichtbaar waarin de respondenten aangeven dat ze goed worden 

geholpen door de dienstverleners. Dit kan hulp zijn op verschillende vlakken: 

“Soms krijg ik een brief voor mijn dochtertje zodat iemand haar kan helpen. Nele  

van het OCMW kan mij altijd helpen.” (respondent 4) 

 

“Mijn lerares is alleen bevoegd om mij les te geven eigenlijk, maar we zijn  

bevriend geraakt. Dus bijvoorbeeld als ik haar vraag achter een document dat 

ik heb gekregen, dan vraag ik of zij daar samen met mij mee naartoe wil gaan. 

Als ik haar iets vraag om werk te zoeken, dan zou ze mij ook zeker helpen.” 

(respondent 7) 
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Respondent 6: “Ja, mensen hebben mij altijd goed geholpen, maar nu met werk 

zoeken krijg ik wel minder hulp en dat maakt het moeilijk.”  

Interviewer: Maar de hulp die je altijd gehad hebt tot nu toe was altijd goed?  

Respondent 6: “Tot nu toe was het altijd goed ja, buiten het feit dat ik nu werk aan het 

zoeken ben.” 

 

“Vroeger werkte ik voor een bedrijf waar ik moest poetsen. Het poetsen was  

een beetje moeilijk voor mij, dus toen ben ik naar zo een kantoor gegaan en zij 

hebben mij toen ander werk gegeven, ook al heb ik geen diploma. Zij hielpen 

mij om makkelijker werk te vinden. Ik denk dus dat Belgische mensen wel echt 

kunnen helpen.” (respondent 5) 

 

Dit laatste citaat, namelijk de woorden van respondent 5, laat zien dat zij gelooft dat 

Belgen in dienstverband kunnen helpen bij de arbeidsmarktintegratie. De andere 

citaten tonen aan dat dienstverleners hulp aanbieden die wederom geapprecieerd 

wordt door de vrouwen. De expliciete woorden dat die contacten waardevol zijn om 

hen te helpen om geïntegreerd te geraken in de arbeidsmarkt, blijven echter afwezig. 

Toch kan er gesuggereerd worden dat die hulp onrechtstreeks bijdraagt tot de 

arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer. 

 

6.3. Analyse van de resultaten en complementaire noden  

Analyse van de belemmeringen van cultuur 

Op basis van de interviews kan er gesteld worden dat de lage kans op tewerkstelling 

bij moslima’s verklaard kan worden door de geloofsovertuiging. Concreet hebben deze 

vrouwen slechts een beperkte keuze op vlak van tewerkstelling, daar zij bepaalde 

richtlijnen moeten volgen binnen de islam. Zo moet het lichaam bedekt zijn en mogen 

ze niet in contact komen met bepaalde voedingswaren. Dit zorgt vervolgens voor een 

beperkt aantal keuzes op de arbeidsmarkt. Bovendien willen de vrouwen een job 

uitoefenen waar ze niet gereduceerd worden tot hun hoofddoek. Ze willen met andere 

woorden enkel voor een job kiezen waar ze volledig geaccepteerd worden, waar ze 

zichzelf kunnen zijn. Indien de werkgever eist om afstand te nemen van de hoofddoek, 

is de kans reëel dat de vrouw niet voor die job zal kiezen. Deze elementen bevestigen 

de bevinding van Naseem en Adnan (2019), namelijk dat er een lage arbeidsmarkt-
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participatiegraad is, wanneer de geloofsovertuiging getoond wordt aan de hand van 

een hoofddoek.  

Verder kwam in de literatuurstudie aan bod dat nieuwkomers de taal van het 

gastland in beperkte mate kunnen spreken. Dit maakt het moeilijk om geïntegreerd te 

geraken op de arbeidsmarkt (Razenberg et al., 2018; Schiestl et al., 2021). De 

respondenten vertelden dat hun Nederlands niet goed is, terwijl het een vereiste is 

voor veel jobs. Daarom hebben de meeste vrouwen een job voor ogen waarbij ze het 

Nederlands slechts in beperkte mate moeten gebruiken. De soort job dat regelmatig 

terugkeert, betreft de zorg voor kinderen. Hier moet minder ingezet worden op het 

Nederlands, in tegenstelling tot ouderenzorg. De Nederlandse taal onvoldoende 

machtig zijn, is verantwoordelijk voor de keuze die gemaakt wordt op de arbeidsmarkt. 

Voorts gaven de respondenten aan om nog even te wachten met werken, totdat hun 

Nederlands beter is. Hierdoor kan ervan uitgegaan worden dat het onvoldoende 

spreken van een taal wel degelijk zorgt voor moeilijkheden om deel te nemen aan de 

arbeidsmarkt.  

Bovendien zijn de verschillende rollen die een vrouw inneemt 

medeverantwoordelijk om niet-geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt. De rol 

binnen moederschap vormt de grootste drempel, aangezien het huishouden 

gecombineerd moet worden met tewerkstelling (Schiestl et al., 2021). Meer nog, de 

data laten zien dat alleenstaande moeders nog meer moeilijkheden ervaren, daar zij 

als enige instaan voor de zorg en opvoeding. Ondanks dat moeders aangeven een 

druk te ervaren, zijn ze wel nog steeds gemotiveerd om te werken. Het is voor hen van 

belang om een job te vinden die goed combineerbaar is met hun kind(eren).  

Daarnaast is uit de interviews gebleken dat er geen sprake is van traditionele 

waarden en normen die de arbeidsmarktintegratie bemoeilijken. Dit komt niet overeen 

met de bevindingen uit de literatuur. Meer specifiek zijn alle vrouwen van mening dat 

ze mogen werken en bieden hun echtgenoten ondersteuning in het huishouden. 

Verder waren de moeders initieel geen voorstander van kinderopvang, omdat dat niet 

de normale gang van zaken is in hun land van herkomst. Toch hebben alle moeders 

al eens een beroep gedaan op kinderopvang. Het lijkt dat de moeders kinderopvang 

zelf zien als een oplossing om zichzelf te ontwikkelen, waardoor ze vervolgens de stap 

naar de arbeidsmarkt kunnen zetten. Verder maken genderrollen ook deel uit van een 

waarden- en normenkader. Die genderrollen oefenen een invloed uit op de 

arbeidsmarkt. Zo zegt Carlbaum (2021) dat vrouwen overwegend tewerkgesteld zijn 
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in een zachte sector. Dit is een plausibele vaststelling, aangezien de antwoorden van 

de respondenten aangeven dat zij in dergelijke sectoren willen werken. Concreet gaat 

het om een bakkerij, de zorgsector zoals werken met ouderen of kinderen, of een 

werkplek waar zelf veel andere vrouwen aanwezig zijn.  

Deze elementen tonen aan dat de arbeidsmarktintegratie van vrouwelijke 

nieuwkomers bemoeilijkt wordt door de islam, zeker wanneer de vrouw een hoofddoek 

draagt. Voorts vormen het onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal en de 

rol binnen het moederschap eveneens struikelblokken om een plek te vinden op de 

arbeidsmarkt.  

 

Analyse van laaggeschoold zijn en de afwezigheid van onderwijskwalificaties 

De resultaten die eerder aan bod kwamen betreffende onderwijskwalificaties, tonen 

aan dat laaggeschoold zijn, moeilijkheden met zich meebrengt om te weten wat de 

vrouwelijke nieuwkomer kan doen op de arbeidsmarkt. De antwoorden van de 

respondenten laten zien dat er geen duidelijke beroepsidentiteit is door de afwezigheid 

van onderwijskwalificaties. Deze bevinding bevestigt het centrale argument binnen de 

literatuurstudie omtrent onderwijskwalificaties van Rea en Wets (2014). Voorts kwam 

in de studie van Hillmann en Toğral Koca (2021) ter sprake dat vrouwen over beperkte 

werkervaring en vaardigheden beschikken die niet vastliggen in een diploma of 

certificaat, wat vervolgens de stap naar arbeidsmarktintegratie eveneens bemoeilijkt. 

Uit de reeds besproken resultaten is gebleken dat alle respondenten over een aantal 

vaardigheden beschikken die een vertrekpunt kunnen vormen naar de arbeidsmarkt. 

Dergelijke vaardigheden moeten eerst erkend worden, alvorens de vrouwelijke 

nieuwkomer de stap naar de arbeidsmarkt kan zetten. Momenteel wordt er echter 

onvoldoende aandacht besteed aan die erkenning.  

 

Analyse van de afwezigheid van sociale netwerken 

Voorts blijkt uit de literatuur dat de afwezigheid van verbindende sociale netwerken, 

hetzij netwerken die bestaan uit familieleden en vrienden, een negatieve impact 

uitoefenen op het mentaal welzijn (Lancee, 2012). Zo geven de respondenten aan dat 

wanneer de familie in België zou zijn, er een last wegvalt doordat de vrouwelijke 

nieuwkomer kan intrekken bij de familie. Daarnaast toonden de resultaten dat twee 

respondenten niet beschikken over een netwerk dat bestaat uit Belgen (horizontaal 

overbruggend). Wanneer er gekeken wordt naar het netwerk dat bestaat uit Belgen 
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die verbonden zijn aan een dienst of institutie (verticaal overbruggend), valt het op dat 

de minderheid van de respondenten, namelijk drie respondenten, dit netwerk niet bezit. 

Tijdens de interviews vertelden de respondenten dat het moeilijk is om overbruggende 

sociale netwerken op te bouwen. Omwille hiervan hebben enkele respondenten zich 

ingeschreven voor het buddyproject. Deze elementen sluiten aan bij het onderzoek 

van Greenbank (2021), die stelde dat overbruggende sociale netwerken onbestaand 

zijn of dat vrouwelijke nieuwkomers moeilijkheden ervaren om dergelijke netwerken op 

te bouwen. De overbruggende sociale netwerken zijn onmisbaar, aangezien ze een 

toegangskanaal vormen naar de arbeidsmarkt. Omwille hiervan kan gesteld worden 

dat de afwezigheid van overbruggende sociale netwerken kunnen zorgen voor 

moeilijkheden omtrent arbeidsmarktintegratie. De reden hiervoor is dat de vrouw 

informatie en tips misloopt van Belgen die al dan niet verbonden zijn aan een institutie 

of dienst.  

 

Analyse van de inzetbaarheid van de Belgische cultuur 

De antwoorden van de respondenten omtrent de cursus maatschappelijke oriëntatie 

laten zien dat twee respondenten niet geloven dat informatie over de Belgische cultuur, 

geschiedenis en instituties binnen België bijdragen tot arbeidsmarktintegratie. In 

tegenstelling tot het antwoord van die respondenten, zijn de anderen ervan overtuigd 

dat die lessen kunnen helpen in de zoektocht naar werk, omdat je er als individu veel 

uit kan leren. Anders geformuleerd kan die informatie de arbeidsmarktintegratie 

faciliteren. Deze bevinding ligt in lijn met de studie van Wood et al. (2020) die stellen 

dat na het voltooien van het inburgeringstraject, de nieuwkomer geïntegreerd wordt in 

de arbeidsmarkt. 

 

Analyse van de taal leren, opleidingen volgen en onderwijskwalificaties behalen 

Verder laten eerdere studies zien dat nieuwe opleidingen volgen, dus het verwerven 

van onderwijskwalificaties, bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie van de vrouw 

(Hillmann & Toğral Koca, 2021; Owino & Weber, 2019; Razenberg et al., 2018). 

Concreet behoren Nederlandse lessen tot het volgen van een opleiding. De 

respondenten geven aan dat het Nederlands voldoende beheersen een voorwaarde 

vormt om te kunnen werken. Pas als de vrouwen de taal voldoende machtig zijn, zijn 

ze van mening dat ze vervolgens een opleiding kunnen volgen. Zij hechten hier allen 

belang aan, omdat er door die opleiding een beeld geschetst wordt van de inhoud en 
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mogelijkheden binnen een job. Meer specifiek vertellen de vrouwelijke nieuwkomers 

uit het GT dat ze enerzijds het GT doen voor zichzelf, anderzijds om alles beter te 

kunnen begrijpen, om vervolgens hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door 

bijvoorbeeld een rijbewijs te behalen. Samenvattend hechten de vrouwelijke 

nieuwkomers veel belang aan het volgen van Nederlandse lessen en opleidingen om 

zo hun integratie op de arbeidsmarkt te kunnen realiseren. Dit komt overeen met het 

onderzoek van Greenbank (2021), die concludeerde dat vluchtelingen geloven in het 

belang van hun ervaringen, kennis en kwalificaties om geïntegreerd te geraken op de 

arbeidsmarkt. 

 

Analyse van de mogelijkheden van sociale netwerken  

In het theoretisch kader werd vermeld dat bonding leidt tot laaggeschoold werk of een 

onderbezetting van tewerkstelling, terwijl bridging verantwoordelijk is voor passend 

werk en om vooruit te geraken in het leven (Gericke et al., 2018; Putnam, 2000). Verder 

stelt Putnam (2000) dat bridging zorgt voor een verspreiding van informatie, wat een 

positieve impact heeft op het leven van het individu. In het algemeen blijkt uit de 

literatuur dat connecties binnen een sociaal netwerk een toegangspoort kunnen 

vormen naar de arbeidsmarkt (Lancee, 2012; Whitaker et al., 2018). Deze bevindingen 

komen overeen met de verkregen resultaten. Concreet geloven de respondenten erin 

dat familieleden en vrienden een beroep zullen doen op hun connecties om het individu 

in kwestie te helpen om formeel tewerkgesteld te geraken. Zij maken geen distinctie 

tussen een onderbezetting van tewerkstelling en passend werk, wat haaks staat op de 

literatuur. Dit wijst erop dat de verbindende sociale netwerken in grote mate bijdragen 

tot de arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer. Verder blijkt uit de 

antwoorden van de respondenten dat in contact staan met Belgen, de integratie op de 

arbeidsmarkt kan faciliteren, doordat Belgen over informatie beschikken die zinvol kan 

zijn voor de vrouwelijke nieuwkomer. Naast de Belgen die niet verbonden zijn aan een 

dienst of institutie, bieden Belgische dienstverleners goede hulp, zoals blijkt uit de 

interviews. Er kan vanuit gegaan worden dat dergelijke hulp kan bijdragen tot de 

arbeidsmarktintegratie, maar hier moet met enige voorzichtigheid worden 

omgesprongen, aangezien dit niet expliciet vermeld wordt in de interviews. Naast de 

hulp die wordt aangeboden, geloven de respondenten erin dat Belgen, al dan niet 

verbonden aan een institutie, ook gebruik zullen maken van hun connecties om de 

vrouwelijke nieuwkomer aan formele tewerkstelling te helpen. Deze bevinding loopt 
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gelijk met de studie van Greenbank (2021). Daarin kwam aan bod dat vluchtelingen 

geloven in de kracht van sociale netwerken, die kunnen bijdragen tot de integratie op 

de arbeidsmarkt.  

 

Complementaire noden van vrouwelijke nieuwkomers 

De voorbeelden om moeilijkheden omtrent arbeidsmarktintegratie te overstijgen in de 

literatuurstudie, dienden ter inspiratie bij de half-gestructureerde diepte-interviews om 

zo de noden van vrouwelijke nieuwkomers in kaart te brengen. Door tegemoet te 

komen aan de onderstaande noden, kan er bijgedragen worden tot de realisatie van 

de arbeidsmarktintegratie. Zo werd de visie over het inschakelen van een 

ervaringsdeskundige bevraagd. Iedere respondent vindt het een meerwaarde om een 

ervaringsdeskundige aan het woord te laten en te horen. Meer specifiek zouden de 

respondenten het waarderen dat die persoon haar verhaal deelt en/of concrete tips 

meegeeft, die de vrouwelijke nieuwkomers kunnen helpen bij arbeidsmarktintegratie. 

Voorts vertelden de vrouwen dat het hen een bepaalde weg kan tonen, wat het 

interessant maakt om iemand zoals hen aan het woord te laten. Verder geven de 

respondenten aan dat het nuttig is om een ervaringsdeskundige te horen, zodat zij 

weten welke taken gepaard gaan bij een bepaalde jobs. Momenteel zet het GT in op 

een realistisch beeld verkrijgen van bepaalde jobs. Dit betekent dat enkel deelnemers 

van het traject deze informatie over jobs verkrijgen, maar deelnemers buiten dit traject 

dus niet. Omwille hiervan is het van belang om die kennis over jobs aan te reiken aan 

een groter publiek. Meer specifiek moet het traject toegankelijker zijn voor 

nieuwkomers door ervaringsdeskundigen in te zetten op lesmomenten, die niet enkel 

verbonden zijn aan dat traject van het OCMW en stad Leuven.  

 Voorts geven de moeders aan dat de kinderopvang nóg flexibeler moet zijn of 

bredere openingsuren moet hanteren. Dat kan de stap naar formele tewerkstelling 

faciliteren. Respondent 4, alleenstaande mama, zegt zo dat ze in september een 

opleiding gaat volgen, die om 8 uur begint. Het probleem hierbij is dat de opvang van 

haar dochter opent om 8 uur, waardoor ze niet weet wat ze moet doen. In haar geval 

zou het dus helpen dat de opvang een uitzondering maakt door flexibel om te springen 

met haar situatie. De respondent vertelt dat ze af en toe haar dochter kan achterlaten 

bij een vriendin, maar dat dat geen dagelijkse oplossing is. Respondent 7, ook een 

alleenstaande mama, botst op een gelijkaardig probleem. Hierdoor is het voor haar 

eveneens zinvol om een beroep te kunnen doen op een flexibele regeling. Verder 
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wordt er tijdens de gesprekken niets gezegd over de betaalbaarheid van kinderopvang. 

Het kan zijn dat de respondenten in kwestie al recht hebben op het goedkoopste tarief, 

aangezien ze alleenstaande moeder zijn. Dit kan niet met zekerheid gezegd worden. 

Toch is het een vanzelfsprekendheid dat kinderopvang betaalbaar moet zijn, wat 

maakt dat dit zeker een aandachtspunt moet blijven.  

 Een ander aspect waar de vrouwen nood aan hebben, betreft dat SLBs geduldig 

moeten zijn, de tijd moeten nemen om te luisteren en vriendelijkheid vertonen, waarbij 

geen gevoel van racisme of discriminatie wordt overgebracht. Concreet zijn er twee 

respondenten die naast positieve ervaringen met dienstverleners, ook al botsten op 

negatieve ervaringen. Zij ijveren dus voor meer vriendelijkheid en geduld binnen de 

diensten in het algemeen. Eén van de respondenten geeft twee oplossingen aan die 

een greep kunnen hebben op dergelijke situaties. Meer specifiek gaat het om het 

plaatsen van camera’s en dat een bevoegd persoon in burger aanwezig is. Dit individu 

kan vervolgens de dienstverlener aanspreken en een boete uitdelen, indien er op een 

incorrecte manier dienst wordt verleend. Dit probleem is eerder structureel van aard, 

wat impliceert dat er veranderingen nodig zijn op grote schaal en niet-specifiek binnen 

de stad Leuven.  

 

Conclusie  

Deze masterproef heeft op drie vlakken achterhaald in welke mate vrouwelijke 

nieuwkomers moeilijkheden ervaren om arbeidsmarktintegratie te realiseren. Concreet 

werd nagegaan in welke mate moeilijkheden optreden door hun geloofsovertuiging, 

taal, rollen die ze innemen en hun waarden en normen. Deze aspecten vormden de 

operationalisering van het begrip cultuur. Voorts keek dit onderzoek naar de 

afwezigheid van onderwijskwalificaties en in welke mate dit moeilijkheden 

teweegbrengt. Deze twee aspecten hebben betrekking op het cultureel kapitaal, meer 

specifiek de belichaamde en geïnstitutionaliseerde vorm, die beschreven werd door 

Bourdieu. Verder werd onderzocht in welke mate moeilijkheden naar bovenkomen 

omtrent arbeidsmarktintegratie, wanneer sociale netwerken buiten beeld blijven. 

Sociale netwerken verwijzen naar het sociaal kapitaal, dat uitvoerig behandeld werd 

door Putnam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de belichaamde vorm van cultureel 

kapitaal zijn waarde kan verliezen en dat de geïnstitutionaliseerde vorm van cultureel 



 65 

kapitaal niet-erkend of ondergewaardeerd wordt. Daarnaast toont eerder onderzoek 

dat sociaal kapitaal van de vrouwelijke nieuwkomer onbestaande kan zijn of een 

moeilijke taak is om op te bouwen. Deze zaken bemoeilijken de weg naar de 

arbeidsmarkt.  

Zo blijkt dat moslimvrouwen een lage arbeidsmarktparticipatie hebben wanneer 

zij een hoofddoek dragen. Verder wordt de arbeidsmarktintegratie uitgesteld, doordat 

vrouwelijke nieuwkomers de taal in beperkte mate kunnen spreken. Voorts is het 

innemen van de rol van vrouw en moeder verantwoordelijk voor de vertraagde 

arbeidsmarktintegratie. Bovendien behartigt een traditioneel waarden- en 

normenkader het idee dat enkel de man de kostwinner mag zijn. Een ander idee dat 

centraal staat binnen dit kader betreft dat vrouwen zelf zorgen voor de kinderen, 

waarbij de kinderen niet naar de kinderopvang gaan. Gebaseerd op de data kan er 

gesteld worden dat vrouwen die zich identificeren met de geloofsovertuiging islam, 

belemmerd worden in hun keuzes op de arbeidsmarkt. Zeven respondenten hebben 

deze geloofsovertuiging, waarvan één respondent geen hoofddoek draagt. Ondanks 

de afwezigheid van de hoofddoek, geeft zij aan gelimiteerd te zijn in haar keuzes om 

te gaan werken, doordat er strikte regels gevolgd moeten worden. Dit kan mogelijks 

de lage participatiegraad verklaren die werd aangehaald in de literatuur. Verder tonen 

de data dat alle respondenten de taal moeilijk vinden. Doordat zij de taal onvoldoende 

beheersen, worden er nog geen stappen gezet naar de arbeidsmarkt. Dit komt overeen 

met de bevindingen uit de literatuur. Voorts geven de respondenten aan dat een rol 

binnen het moederschap moeilijkheden voortbrengt. Concreet gaat het om het gezin 

of de kinderen te combineren met formele tewerkstelling. Preciezer geformuleerd, 

alleenstaande moeders ervaren meer druk dan moeders in gezinscontext, aangezien 

zij alle taken tot zich nemen. Dit lijkt plausibel te zijn met de literatuur. Vervolgens 

vertellen alle vrouwen dat zij vinden dat zij mogen gaan werken. Dit komt niet overeen 

met de hoofdgedachte van een traditioneel waarden- en normenkader. De visie 

tegenover kinderopvang behoort ook tot waarden en normen. Initieel hadden vrouwen 

er moeite mee om hun kind(eren) naar de opvang te brengen, omdat dat niet de gang 

van zaken is in hun land van herkomst. Toch moet er benadrukt worden dat de 

respondenten die kinderen hebben, hun kind(eren) op heden naar de kinderopvang 

brengen.  

Een ander aspect dat bestudeerd werd binnen moeilijkheden, houdt de 

afwezigheid van onderwijskwalificaties in. In het theoretisch kader kwam aan bod dat 
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het niet erkennen van diploma’s en het niet kunnen voorleggen van kwalificaties, 

drempels vormen om toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt. De data lieten zien dat 

de vrouwelijke nieuwkomers het moeilijk vinden om te weten welke jobs ze kunnen 

uitvoeren op de arbeidsmarkt, doordat zij geen onderwijskwalificaties kunnen 

voorleggen.  

Het derde aspect met betrekking tot de moeilijkheden omtrent 

arbeidsmarktintegratie, verwijst naar de afwezigheid van sociale netwerken. Tegen de 

verwachtingen van de onderzoeker in, is het merendeel van de respondenten in het 

bezit van meerdere verbindende en overbruggende sociale netwerken. Uit de data is 

gebleken dat de afwezigheid van verbindende netwerken, met name familie en 

vrienden, een negatieve impact uitoefenen op het welzijn van de vrouwelijke 

nieuwkomer. Dit kan er vervolgens impliciet voor zorgen dat de respondent geen stap 

zet richting de arbeidsmarkt. Deze veronderstelling wordt gesuggereerd, maar kan niet 

expliciet bevestigd worden. Voorts zijn er slechts enkele respondenten die geen 

overbruggende netwerken hebben. Zij kunnen bepaalde informatie van Belgen niet 

meekrijgen, waardoor de weg naar formele tewerkstelling bemoeilijkt wordt.  

 

Naast de moeilijkheden op drie gebieden, onderzocht deze masterproef in welke mate 

het verwerven van nieuw cultureel kapitaal en sociaal kapitaal kan bijdragen tot de 

arbeidsmarktintegratie van de vrouwelijke nieuwkomer. Allereerst kwam het opbouwen 

van het cultureel kapitaal in de belichaamde vorm, namelijk het bijleren over de 

Belgische cultuur, aan bod. In het theoretisch kader kwam ter sprake dat informatie 

over de Belgische cultuur, geschiedenis en instituties besproken worden bij 

inburgeringscursussen. Dit wordt gezien als essentieel, aangezien het individu na het 

inburgeringstraject geleid kan worden naar de arbeidsmarkt. Uit de interviews blijkt dat 

het merendeel van de respondenten het leren over de Belgische cultuur, geschiedenis 

en instituties als zinvol percipiëren. Zij geloven dat dergelijke informatie kan helpen in 

de zoektocht naar tewerkstelling.  

 Voorts bestudeerde de onderzoeker in welke mate het verwerven van 

geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal, namelijk Nederlandse lessen en opleidingen 

volgen, kan bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie van de respondenten. De 

literatuurstudie gaf aan dat reeds behaalde diploma’s belangrijk zijn om toegang te 

verkrijgen tot de arbeidsmarkt, daar zij wijzen op bepaalde competenties die essentieel 

zijn voor een bepaalde job. De antwoorden van de vrouwelijke nieuwkomers tonen dat 
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zij allemaal lessen Nederlands volgen, omdat in hun ogen de taal aanzien wordt als 

een vereiste om te kunnen werken. Daarnaast bleek uit de gesprekken dat de 

respondenten eveneens belang hechten aan het volgen van opleidingen. De 

vrouwelijke nieuwkomers zijn ervan overtuigd dat naast de taal, een opleiding volgen 

ook een voorwaarde vormt om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Anders 

geformuleerd, de respondenten geloven dat opleidingen de kansen op de 

arbeidsmarkt vergroten. Bovendien gaven de vrouwen aan dat opleidingen een beeld 

schetsen van de inhoud van de job. Dit vormt een reden om een opleiding te volgen. 

 Verder maken sociale netwerken een groot deel uit van dit onderzoek, 

aangezien verschillende onderzoekers reeds aangaven dat voornamelijk 

overbruggende sociale netwerken (bridging) een toegangspoort vormen naar de 

arbeidsmarkt. Tijdens de interviews werd niet alleen de visie over bridging bevraagd, 

maar ook of bonding kan helpen bij de arbeidsmarktintegratie. De respondenten die 

familieleden en vrienden hebben van dezelfde origine, geloven dat deze verbindende 

netwerken kunnen helpen om aan een job te geraken. Meer specifiek zijn ze ervan 

overtuigd dat de familie en vrienden met hun connecties, de vrouwelijke nieuwkomers 

naar de arbeidsmarkt kunnen leiden. Voorts stelde de onderzoeker vragen over 

bridging. Opvallend is dat alle respondenten aangaven te denken dat Belgen kunnen 

helpen bij de integratie op de arbeidsmarkt, doordat zij over connecties en informatie 

beschikken. Verder werd er gepeild naar de sociale netwerken die bestaan uit Belgen 

die verbonden zijn aan een dienst of institutie. Tegen de verwachtingen in van de 

onderzoeker, beschikt de meerderheid over zo’n netwerk. De respondenten gaven aan 

dat de dienstverleners goede hulp verlenen. Er moet benadrukt worden dat goede hulp 

bieden niet gelijkstaat aan de arbeidsmarktintegratie. De integratie kan echter wel 

gefaciliteerd worden door de hulp die verschaft wordt door dienstverleners.  

 

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennisvorming die reeds bestond over de 

inzetbaarheid van cultureel en sociaal kapitaal van vrouwelijke nieuwkomers, om 

vervolgens de arbeidsmarktintegratie te realiseren. Theoretisch gezien brengt het 

geen nieuwe inzichten aan het licht. Hierdoor kan er geconcludeerd worden dat de 

resultaten in lijn liggen met eerdere studies. Toch heeft dit onderzoek een unieke 

bijdrage geleverd, aangezien er respondenten betrokken werden die reeds een 

activeringstraject, namelijk het GT, aflegden. Zoals eerder vermeld, is dit een 

praktijkgericht onderzoek dat op basis van de onderzoeksresultaten suggesties 
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meegeeft die bruikbaar zijn voor de stad Leuven en het OCMW. Hierdoor kunnen zij 

het GT hervormen, met de aandacht voor de noden van vrouwelijke nieuwkomers. Per 

slot van rekening eindigt deze masterproef met enkele beleidssuggesties die bruikbaar 

zijn voor stad Leuven, alsook het breder geldend beleid omtrent arbeidsmarktintegratie 

voor (vrouwelijke) nieuwkomers. Er moet benadrukt worden dat de meeste suggesties 

gelden voor de nieuwkomers in het algemeen, dus dat ze ook interessant kunnen zijn 

voor mannen. Toch zijn er een aantal suggesties die specifiek tegemoetkomen aan de 

noden van vrouwelijke nieuwkomers.  

 

De volgende beleidssuggesties gaan over de belichaamde vorm van cultureel kapitaal: 

⁃ Een eerste suggestie betreft dat werkgevers niet mogen discrimineren op basis 

van iemands geloofsovertuiging. In lijn met discriminatie en racisme geven 

respondenten aan dat er op de werkvloer en bij publieke diensten meer ingezet 

moet worden op controles. Zo kan er bijvoorbeeld op reguliere basis iemand in 

burger ingezet worden, zodat er ingegrepen kan worden indien een nieuwkomer 

op een incorrecte manier wordt behandeld.  

⁃ Houd rekening met het takenpakket van (alleenstaande) moeders en kom hen 

tegemoet. Enkele moeders gaven aan dat de kinderopvang meer rekening moet 

houden met hun situatie. Idealiter zouden de openingsuren van de 

kinderopvang flexibeler moeten zijn. Daarnaast is het een vanzelfsprekendheid 

dat kinderopvang betaalbaar moet blijven, zodat moeders hier een beroep op 

kunnen blijven doen.  

⁃ Blijf inzetten op de informatieverspreiding over de Belgische cultuur, de 

geschiedenis en instituties in België.  

⁃ Schakel een ervaringsdeskundige in die kan vertellen over haar ervaringen. 

Deze persoon kan tips meedelen, die de vrouwelijke nieuwkomers mogelijks 

kunnen helpen om geïntegreerd te geraken op de arbeidsmarkt. Belangrijk 

hierbij is om deze persoon in te zetten op een moment wanneer een zo groot 

mogelijk publiek aangetrokken kan worden. Dit groot publiek verwijst niet enkel 

naar de mensen van het GT. Probeer met andere woorden ook personen te 

betrekken die geen GT volgen, maar bijvoorbeeld wel een opleiding volgen aan 

het CVO. Het is een meerwaarde om het publiek te verbreden, aangezien uit 
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de data is gebleken dat de respondenten buiten het GT het eveneens 

interessant zouden vinden om een ervaringsdeskundige te horen te krijgen.  

 

De volgende beleidssuggesties behoren tot de geïnstitutionaliseerde vorm van 

cultureel kapitaal:  

⁃ Blijf inzetten op taalverwerving. De concrete voorbeelden uit 2.5. Voorbeelden 
om moeilijkheden te overstijgen uit de bestaande literatuur, kunnen ter 

inspiratie dienen om taalverwerving te blijven aanmoedigen.  

⁃ Houd meer rekening met de competenties van de vrouwelijke nieuwkomers die 

niet vastliggen in een certificaat. De reeds verworven vaardigheden kunnen een 

beginpunt vormen richting de arbeidsmarktintegratie. 

 

Een laatste beleidssuggestie heeft betrekking tot het sociaal kapitaal: 

⁃ Zet in op manieren om een overbruggend sociaal netwerk (bridging) tot stand 

te brengen bij de vrouwelijke nieuwkomers.  

o Vrouwen buiten het GT weten niet wat een buddywerking is of inhoudt. 

Hierdoor kan het interessant zijn om die informatie over een 

buddywerking nog meer te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan een 

moment op het CVO, zodat die informatie niet enkel toegankelijk is voor 

mensen die het GT volgen. Zo is het mogelijk dat nieuwkomers een 

horizontaal overbruggend netwerk kunnen uitbouwen.  

o Net zoals de buddywerking, kan het interessant zijn dat bepaalde 

diensten bij de aanvang van een opleiding zich toonbaar maken in het 

CVO. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat nieuwkomers zo een verticaal 

overbruggend netwerk kunnen uitbouwen.  
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Discussie  

In dit deel van de masterproef komen valstrikken en beperkingen aan bod. Allereerst 

moet er benadrukt worden dat de respondenten van dit onderzoek hoogstwaarschijnlijk 

gemotiveerd waren. Omwille hiervan blijven er verhalen verborgen, die mogelijks 

andere inzichten laten zien om de arbeidsmarktintegratie te realiseren. Verder zijn er 

een aantal valstrikken die verbonden zijn aan een half-gestructureerd diepte-interview. 

Het is zo dat er bij deze interviews veel waarom-vragen werden gesteld, alsook 

sturende vragen waarop de respondent in de meeste gevallen enkel ja of nee moest 

antwoorden. Dit heeft tot gevolg dat sommige gesprekken niet lang duurde. Aangezien 

de gesprekken plaatsvonden met vrouwen die slechts in beperkte mate Nederlands 

spreken, had de onderzoeker niet veel keuze om dergelijke vragen te stellen. Hierdoor 

is het van belang om in de toekomst steeds gebruik te maken van een tolk, zodat 

dergelijke vragen vermeden kunnen worden. Bovendien maakt het inroepen van een 

tolk het mogelijk dat de respondent zich volledig kan uitdrukken. Voorts moet er 

benadrukt worden dat de onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn, aangezien 

er slechts 10 interviews werden afgenomen, waarvan eigenlijk maar acht interviews 

betrekking hebben op de eigenlijke onderzoekspopulatie. Voor toekomstig onderzoek 

zou het goed zijn om een gelijkaardig onderzoek uit te voeren bij een groter aantal 

onderzoekseenheden. Hierbij sluit aan dat de onderzoekseenheden beter afgebakend 

moeten worden op vlak van criteria, aangezien de onderzoeker zowel vluchtelingen 

als immigranten interviewde. Ondanks een aantal overeenkomsten tussen beide 

groepen, kunnen er geen eenduidige uitspraken gedaan worden, omdat de groepen 

niet volledig identiek zijn. Omwille hiervan zou het interessant zijn om bij een volgend 

onderzoek de focus te leggen op één van de twee groepen. Initieel wou deze 

masterproef zich enkel toespitsen op vrouwelijke vluchtelingen, maar door de 

moeizame zoektocht naar respondenten, werd er besloten om ook immigranten te 

betrekken.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Topic-lijst sociale professionals: Nancy Van Nerum 

Inleidende vragen 
1) Kan u het huidig geïntegreerd traject (GT) voor nieuwkomers omschrijven? 

2) Wat is uw rol in het huidig GT voor nieuwkomers?  

3) Wat is de verhouding mannen – vrouwen waar uw organisatie mee werkt?  

Kan u dit uitdrukken in een percentage?  

4) Denkt u dat vrouwen baat hebben bij een aangepast traject?  

Kan u beargumenteren waarom? 

5) In welke mate besteedt de organisatie waar u werkzaam bent extra aandacht 

aan vluchtelingvrouwen? Is deze aandacht voldoende, of kan dit beter?  

 

Theoretisch kader 
6) Zou u enkele moeilijkheden of drempels kunnen benoemen die 

vluchtelingvrouwen ervaren met betrekking tot tewerkstelling die thuisgebracht 

kunnen worden onder het begrip cultuur?  

7) Wat zijn volgens u drempels of moeilijkheden waar geschoolde 

vluchtelingvrouwen mee te maken krijgen bij hun zoektocht naar werk binnen 

dit gegeven van onderwijskwalificaties?  

8) Ervaren ongeschoolde vrouwen andere moeilijkheden?  

9) Denkt u dat het hebben van een netwerk de mogelijkheden van de 

vluchtelingvrouw vergroot om een job te vinden op de arbeidsmarkt?  

10)  Lijkt u het interessant om zulke activiteiten te organiseren in een nieuw GT, 

specifiek voor vluchtelingvrouwen? 

11)  In welke mate zou bonding een positieve bijdrage leveren aan het leven van 

de vluchtelingvrouw volgens u?  

12)  Heeft volgens u het versterken van de sociale banden binnen een specifieke 

etnische groep een positieve invloed hebben op het vinden van werk?  

13)  In welke mate hebben diverse contacten een positieve invloed op het vinden 

van werk volgens u?   

14)  Staan vrouwen voldoende in contact met mensen uit andere sociale groepen?  
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15)  Indien van toepassing, kan u aanhalen welke ‘soort’ contacten vooral 

terugkomen? Gaat het om Vlamingen die in Leuven wonen, of zijn er eerder 

sociale professionals die in contact staan met de vrouw? 

16)  Wilt u nog een aanvulling of andere moeilijkheden toevoegen die binnen deze 

twee kaders (sociaal en cultureel kapitaal) vallen? 

17)  Zijn er nog andere moeilijkheden of drempels die in u naar boven komen waar 

vluchtelingvrouwen mee te maken krijgen om geïntegreerd te geraken op de 

arbeidsmarkt?  

 

Slotvragen: jaarverslag OCMW 
18)  Wat bedoelt u met gelijktijdig? 

19)  Kan u concreet het verschil uitleggen met een activeringstraject? 

20)  Hoe moet de lineariteit van een activeringstraject geïnterpreteerd worden? 

21)  Komt het GT eigenlijk toch niet neer op een activeringstraject, aangezien de 

focus vooral blijft liggen op opleiding en tewerkstelling?  

22)  Kan u een voorbeeld geven van zo’n activiteit?  

23)  Verwijst dat naar de hulp van psychologen en welzijnswerkers, of hoe moet ik 

dat zien?  

24)  Heeft u een idee wat de motieven zijn van degenen die het niet volledig 

doorlopen hebben? Zijn dit vrouwen, of mannen? 
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Bijlage 2. Topic-lijst sociale professionals: Ann Depoortere 

Inleidende vragen 
1) Kan u het huidig geïntegreerd traject (GT) voor nieuwkomers omschrijven? 

2) Wat is uw rol in het huidig GT voor nieuwkomers?  

3) Wat is de verhouding mannen – vrouwen waar uw organisatie mee werkt?  

Kan u dit uitdrukken in een percentage?  

4) Denkt u dat vrouwen baat hebben bij een aangepast traject?  

Kan u beargumenteren waarom? 

5) In welke mate besteedt de organisatie waar u werkzaam bent extra aandacht 

aan vluchtelingvrouwen? Is deze aandacht voldoende, of kan dit beter?  

 

Theoretisch kader 
6) Zou u enkele moeilijkheden of drempels kunnen benoemen die 

vluchtelingvrouwen ervaren met betrekking tot tewerkstelling die thuisgebracht 

kunnen worden onder het begrip cultuur?  

7) Wat zijn volgens u drempels of moeilijkheden waar geschoolde 

vluchtelingvrouwen mee te maken krijgen bij hun zoektocht naar werk binnen 

dit gegeven van onderwijskwalificaties?  

8) Ervaren ongeschoolde vrouwen andere moeilijkheden?  

9) Denkt u dat het hebben van een netwerk de mogelijkheden van de 

vluchtelingvrouw vergroot om een job te vinden op de arbeidsmarkt?  

10)  Lijkt u het interessant om zulke activiteiten te organiseren in een nieuw GT, 

specifiek voor vluchtelingvrouwen? 

11)  In welke mate zou bonding een positieve bijdrage leveren aan het leven van 

de vluchtelingvrouw volgens u?  

12)  Heeft volgens u het versterken van de sociale banden binnen een specifieke 

etnische groep een positieve invloed hebben op het vinden van werk?  

13)  In welke mate hebben diverse contacten een positieve invloed op het vinden 

van werk volgens u?   

14)  Staan vrouwen voldoende in contact met mensen uit andere sociale groepen?  

15)  Indien van toepassing, kan u aanhalen welke ‘soort’ contacten vooral 

terugkomen? Gaat het om Vlamingen die in Leuven wonen, of zijn er eerder 

sociale professionals die in contact staan met de vrouw? 
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Slotvragen 
16)  Wilt u nog een aanvulling of andere moeilijkheden toevoegen die binnen deze 

twee kaders (sociaal en cultureel kapitaal) vallen? 

17)  Zijn er nog andere moeilijkheden of drempels die in u naar boven komen waar 

vluchtelingvrouwen mee te maken krijgen om geïntegreerd te geraken op de 

arbeidsmarkt?  
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Bijlage 3. Topic-lijst vrouwelijke nieuwkomers 

Inleidende vragen 
Kan jij even kort zeggen wie jij bent? 

– Hoe oud ben je? 

– Heb je kinderen? 

o Ja: Hoeveel kinderen heb je? 

o Ja: Hoe oud zijn ze? 

o Nee: Wil je nog kinderen en waarom wel of niet? 

– Ben je getrouwd? 

o Is jouw man eerst naar België gekomen, en jij daarna?  

– Van welk land kom je?  

– Hoe lang ben je al in België? 

o Ben je in België via gezinshereniging of erkend vluchteling? 

– Doe jij nu het geïntegreerd traject (GT) van Leuven? 

– Wil jij werk zoeken?  

– Ben jij op dit moment werk aan het zoeken? 

 

Kernvragen 
De belichaamde vorm van cultureel kapitaal: cultuur 

Taal 

– Welke talen spreek je? 

– Vind je Nederlands moeilijk om te leren? 

– Vind je het belangrijk dat je Nederlands leert?  

– Wil je zelf Nederlands leren, of leer je Nederlands omdat het moet om werk te 

vinden?  

– Denk je dat Nederlands leren belangrijk is om werk te vinden? Waarom? 

 

Overtuigingen 

– Wat is jouw godsdienst of religie? 

Indien geen Christendom: 

– Hoe denk jij dat bazen kijken naar een vrouw die een andere godsdienst heeft 

zoals jou? 
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– Heb je het gevoel dat mensen jou niet zouden kiezen om te werken, door jouw 

religie? 

 

Waarden en normen 

– Heb jij in jouw land gewerkt, [of moest jij thuisblijven om het huis te poetsen, te 

koken, om kleren te wassen (en om voor de kinderen te zorgen)]? 

– Vind jij dat jij als vrouw mag gaan werken?  

Indien getrouwd of een partner: 

– Zegt jouw man dat jij ook mag gaan werken? 

Indien er kinderen zijn: 

– Mag er iemand anders voor jouw kinderen zorgen? Waarom wel/niet? 

 

Rollen 

MOEDER 

– Denk je dat het moeilijk is om te gaan werken omdat je kinderen hebt? 

– Wat kan er gedaan worden zodat het niet moeilijk is om te gaan werken? 

Indien nee: 

 

ECHTGENOTE 

Indien ja:  

– Praten jouw man en jij over werk zoeken?  

– Praten jouw man en jij over Nederlands leren? 

Indien nee:  

– Woon je alleen, of woon je samen met een vriend of vriendin? 

 

VROUW  

– Heb je het gevoel dat jij een typische job voor vrouwen wil doen, zoals 

bijvoorbeeld in de zorg werken?  

Indien ja:  

– Waarom wil je dat doen? 

– Moet jij thuis koken, poetsen en kleren wassen? è typische vrouwentaken doen 

o Vind jij dat goed zo, of wil je dat jouw man jou hierbij helpt?  

o Als jouw man zou helpen, denk je dat je dan meer kan bezig zijn met 

werk te vinden? 
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Cultuur van het gastland  

– Krijg jij les over België? Volg jij een cursus maatschappelijke oriëntatie? 

– Denk je dat het leren over de cultuur en de geschiedenis van België helpt om 

werk te vinden? 

 

De geïnstitutionaliseerde vorm van cultureel kapitaal: onderwijskwalificaties 
Documentatie van vaardigheden en opleiding 

– Ben jij naar school geweest in X (=land van herkomst)? 

Indien ja: 

– Tot welke leeftijd ging jij naar school?  

– Heb jij hier een document of diploma van dat jij naar school bent geweest?  

Indien ja:  

o Is jouw diploma erkend? Dit betekent dat jij gewoon kan gaan werken 

omdat jij dit diploma hebt.  

Indien nee: 

§ Wat vind je ervan dat dit niet erkend is? 

 

Indien nee: 

– Vind jij het moeilijk om te weten wat je kan doen, omdat je niet naar school bent 

geweest? 

– Welke dingen kan jij waar jij trots of fier op bent? 

Vb: koken, kleren maken, dingen maken die stuk zijn … 

– Is het belangrijk voor jou dat je al goed bent in iets voordat je het als werk gaat 

doen? Waarom wel of niet? 

 

Aanwerven geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal 

IN GT:  

– Kan je mij vertellen waarom jij het traject doet van stad Leuven? 

– Als jij klaar bent met dit traject van Leuven, wil jij dan nog andere dingen leren? 

Waarom? 

– Vind je het belangrijk om nieuwe dingen te leren? Waarom? 

– Denk je dat een opleiding volgen belangrijk is om werk te vinden? Waarom? 

 

 



 84 

BUITEN GT: 

– Wat doe jij nu op school?  

– Waarom kies jij om X te doen op school? 

– Wil jij graag nog andere lessen of een andere cursus volgen zodat jij kan gaan 

werken?  

Vb: administratie, design, gids, kapper & make-up, mode en crea, talen, 

algemene vorming, fotografie, ICT, koken en bakken, personenzorg, techniek 

Indien ja: 

o Waarom wil jij nog iets extra volgen?  

– Vind je het belangrijk om nieuwe dingen te leren? Waarom?  

– Denk je dat een opleiding volgen belangrijk is om werk te vinden? Waarom? 

 

Sociaal kapitaal: bonding 
Horizontaal  

– Heb jij familie (broer, zus, neef, nicht, tante, nonkel) hier in België? 

Indien ja: 

– Werkt jouw familie hier in België? 

– Hoe hebben zij werk gevonden? 

Indien nee:  

– Wil je dat jouw familie naar België komt? Waarom?  

 

– Heb je vrienden van X hier in België? 

Indien ja: 

– Hoeveel keer per week zien jullie elkaar? 

– Zijn die vrienden aan het werk? 

Indien ja:  

o Hoe hebben zij werk gevonden? 

Indien nee: 

o Kunnen jullie elkaar helpen om werk te vinden? Waarom wel of niet?  

 

Verticaal  

– Doe jij dingen met veel mensen samen (in groep) die ook van X zijn, of mensen 

met dezelfde godsdienst?  

Indien ja: 
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– Gaat het om één persoon, of veel mensen? 

– Hoeveel keer per week zien jullie elkaar? 

– Kan jij een voorbeeld geven van wat jullie samen doen? 

– Over wat praten jullie met elkaar?  

Vb: Nederlands leren, werk vinden, praten over X … 

Indien nee: 

– Wil je samen dingen doen met veel mensen samen (in groep) die ook van X zijn 

of die dezelfde godsdienst hebben zoals jou? 

– Waarom wil je samen dingen doen?  

 

– Denk je dat jouw familie, vrienden of andere mensen die ook van X zijn jou 

kunnen helpen met werk te zoeken? Waarom denk je dat? 

– Er zijn vrouwen die net zoals jou uit X komen en nu hier in België werken. Zou 

je het goed vinden als zo een mevrouw eens komt praten over haar ervaringen 

met werk te zoeken? Waarom? 

 

Sociaal kapitaal: bridging  
Horizontaal 

– Heb jij mensen van België als vriend? 

Indien ja: 

– Ken jij het buddyproject hier in Leuven? Doe je hier aan mee?  

Indien nee: 

– Wil jij vrienden worden met mensen van België? Waarom?  

 

Verticaal  

– Vind jij dat de mensen hier in België jou goed helpen? Ik bedoel de mensen die 

jou helpen bij Nederlands te leren, wiskunde, met de computer leren werken, 

mensen van het OCMW of stad Leuven … 

Indien nee: 

– Kan je mij zeggen hoe die mensen jou nog beter kunnen helpen? 

 

– Denk je dat het belangrijk is om mensen van België te leren kennen? Waarom? 

– Kunnen mensen van België jou helpen met werk te zoeken en te vinden? 

Waarom wel of niet? 
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Slotvragen 

– Kan je mij zeggen of er nog andere dingen zijn die het moeilijk maken om te 

gaan werken of om werk te vinden?  

– Wat moet er voor jou anders, zodat jij werk kan vinden dat je graag zou willen 

doen?  

– Hoe zou jouw droomjob eruitzien als er geen problemen en moeilijkheden meer 

zijn? 
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Bijlage 4. Template geïnformeerde toestemming 

 

 

1 
 
 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 
DECANAAT 

PARKSTRAAT 45 BUS 3600 
3000 LEUVEN, BELGIË 

Geïnformeerde toestemming masterproefonderzoek  

 
Titel van de masterproef: 
Door de ogen van vluchtelingenvrouwen:   
Een kwalitatief onderzoek naar de drempels en noden rond tewerkstelling in Leuven 
 
Naam + contactgegevens promotor, begeleider en student-onderzoeker(s):  
Promotor: Valeria Pulignano valeria.pulignano@kuleuven.be  
Student-onderzoeker: Celina Theuwis celina.theuwis@student.kuleuven.be  
 
Doel en methodologie van het masterproefonderzoek: 
Kwalitatief onderzoek bij vluchtelingvrouwen in Leuven om een geïntegreerd traject op maat te 
ontwikkelen.  
 
Periode/duur van het onderzoek: 
Academiejaar 2021 – 2022  
 
 
Ø Ik heb voldoende informatie gekregen omtrent het doel van het onderzoek. 
 
Ø Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek. 
 
Ø Ik weet dat ik zal deelnemen aan volgend interview: moeilijkheden omtrent tewerkstelling. 

 
Ø Ik geef toestemming om een audio opname te maken van het interview. 
 
Ø Ik weet dat er risico's of ongemakken kunnen verbonden zijn aan mijn deelname. 
  
Ø Ikzelf of anderen kunnen baat bij dit onderzoek hebben op volgende wijze: Door dit interview zal 

er duidelijk worden welke moeilijkheden vrouwen ervaren om te werken. Door die moeilijkheden 
in kaart te brengen kunnen begeleiders hier rekening mee houden en hulp op maat aanbieden in 
een geïntegreerd traject.  

  
Ø Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname op 

elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit geen 
nadeel voor mij kan ontstaan.  
 
Voor de verdere verwerking van de verzamelde gegevens geldt het algemeen belang als 
rechtsgrond volgens de AVG/GDPR. Stopzetting van deelname aan de studie houdt dus in dat de 
eerder verzamelde gegevens nog verder rechtsgeldig kunnen worden betrokken in de studie en 
niet moeten worden verwijderd door KU Leuven. 
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2 
 

Ø Ik begrijp dat in de context van dit onderzoek gegevens worden verzameld die volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming als bijzonder gevoelig worden beschouwd. Ik geef 
dan ook expliciet mijn toestemming om deze gegevens in de context van dit onderzoek te 
verzamelen. 

 
Ø De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. De volledige 
dataset kan onder de beschreven geanonimiseerde wijze ter beschikking worden gesteld aan de 
wetenschappelijke gemeenschap.  

 
Ø Ik weet dat er geen vergoeding voorzien is voor deelname aan het onderzoek. 

 
Ø Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek. De student-

onderzoeker mag mij hiervoor contacteren op het volgende e-mailadres:  
 
 

  
Ø Voor vragen evenals voor de uitoefening van mijn rechten (inzage gegevens, correctie ervan,…) 

weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij:  
 Celina Theuwis: verantwoordelijke student-onderzoeker (zie hoger voor contactgegevens) 
 Valeria Pulignano: promotor of begeleider (zie hoger voor contactgegevens) 
 
Ø Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze studie kan 

ik contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU Leuven: 
smec@kuleuven.be 

 
Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen en heb antwoord gekregen op al mijn vragen 
betreffende deze studie. Ik stem toe om deel te nemen. 
 
Datum:  
 
 
Naam en handtekening respondent:                                    Naam en handtekening student-onderzoeker: 

          Celina Theuwis 
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Bijlage 5. Codeboom  

 
 

Selectief coderen Axiaal coderen Open coderen 

 
Arbeidsmarktintegratie 
realiseren  

 
Belgische cultuur 
incorporeren 
 
 
Geïntegreerd traject 
 
 
 
 
Hulp van Belgen, al dan 
niet verbonden aan een 
dienst 
 
 
 
Hulp van familie 
 
 
Hulp van vrienden 
 
 
 
 
Opleiding volgen 
 
 
 
 
Vaardigheden 
 
 
Wensen 
 
 
Werkervaring 

 
Inburgeringscursussen 
Lessen over België 
OKAN 
 
Informatie over jobs 
Kennis vergaren 
Nederlands verbeteren 
Rijbewijs behalen 
 
Connecties helpen 
Hulp bij documenten 
Kennis over België 
Nederlands leren 
Vriendelijk 
 
Familie helpt elkaar 
Tips 
 
Mond aan mondreclame 
Over job praten 
Tips 
Vrienden helpen elkaar 
 
Diploma behalen 
Idee hebben over job 
Nieuwe dingen leren 
Zichzelf ontwikkelen 
 
Huishoudelijke vaardigheden 
Sociale vaardigheden 
 
Combinatie werk en gezin 
Voorkeur sector  
 
Geen werkervaring 
Gewerkt in België 
Gewerkt in thuisland 
Vrijwilligerswerk 
Ziekenkas 
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Cultuur beperkt 
mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt 

 
Beperkte 
taalvaardigheid 
 
Geloofsovertuiging 
 
 
Rollen 
 
 
 
Waarden en normen 
 

 
Nederlands is moeilijk 
 
 
Hoofddoek 
Islam 
 
(Alleenstaande) moeder 
Echtgenote 
Vrouw 
 
Traditioneel 
 

 
Gebrek aan hulp bij 
arbeidsmarktintegratie 
zonder sociale 
netwerken 

 
Geen verbindende en 
overbruggende sociale 
netwerken 
 

 
Geen familieleden in België 
Geen vrienden van dezelfde 
origine 
Niet bevriend met Belgen 
Niet bevriend met Belgen die 
verbonden aan een dienst 
 

 
Moeilijkheden 
opleiding en werk 

 
Afwezigheid 
onderwijskwalificaties 

 
Gebrek aan scholing in 
thuisland 
Geen documentatie 
Opleiding kiezen is moeilijk 
 

 
Ondersteuning bieden 

 
Noden 

 
Ervaringen delen met elkaar 
Ervaringsdeskundige  
Tips uitwisselen 
Flexibiliteit opvang 
Geloofsovertuiging 
respecteren 
Ondersteuning alleenstaanden 
Vriendelijkheid dienstverleners 
 

 
Socio-demografische 
kenmerken 

 
Identiteit 

 
Burgerlijke stand 
Kinderen 
Land van herkomst 
Leeftijd 
Vestiging in België 
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Welzijn Mentale en fysieke 

toestand 
 

Discriminatie 
Gemis van familie 
Gepest worden 
Gezondheidsproblemen 
Racisme 
Stress 
 


