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Inleiding 

Vrouwen met een migratieachtergrond 
vormen een kwetsbare groep in onze 
samenleving. Er gaat te weinig aandacht 
uit naar de talrijke belemmeringen die zij 
ervaren. Denk bijvoorbeeld aan 
belemmeringen op de arbeidsmarkt door 
racisme en discriminatie, een zwakkere 
sociale positie en een onzeker 
verblijfsstatuut. Hoewel de arbeids-
marktdeelname van vrouwen de laatste 
tien jaren gestegen is, blijven vrouwen met 
een migratieachtergrond onder-
vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. 

De vraag wordt dan: hoe zorgen we ervoor 
dat vrouwen met een migratieachtergrond 
evenredig en gelijkwaardig kunnen 
meedoen op de arbeidsmarkt? Hoe nemen 
we barrières weg en verminderen we 
stereotypering? De vele structurele 
obstakels en de lage werkzaamheidsgraad 
van vrouwen met een migratieachtergrond, 
noodzaken tot een  blijvende aandacht 
voor deze vraagstukken. 

De ambitie is niet om een exhaustieve 
opsomming met alle mogelijke antwoorden 
en oplossingen te bieden, voor alle 
obstakels die vrouwen met een 
migratieachtergrond in hun traject naar de 
arbeidsmarkt kunnen ervaren. Wel staan 
Furia, ella vzw, ENAIP-Limburg en LEVL 

hieronder stil bij enkele voorname barrières 
die vrouwen met een migratieachtergrond 
kunnen ervaren op weg naar werk. Daarbij 
schuiven ze vijf prioritaire aanbevelingen 
naar voren die de arbeidsmarktpositie van 
vrouwen met een migratieachtergrond 
kunnen versterken. 

Arbeidsmarktpositie van 
vrouwen met een 
migratieachtergrond 

Vrouwen met een migratieachtergrond 
hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. 
Die moeilijke arbeidsmarktpositie is geen 
recent gegeven. Nog in zijn 
landaanbeveling van 2019, wees Europa 
opnieuw op de ondervertegenwoordiging 
van mensen met migratieachtergrond en in 
het bijzonder van vrouwen op de 
arbeidsmarkt.[1] 

Werkzaamheidsgraad 

De werkzaamheidsgraad van vrouwen 
geboren buiten de EU-28 steeg vanaf 2016 
beduidend bij midden- en hooggeschoolde 
vrouwen. Toch is hun werkzaam-
heidsgraad nog altijd uitermate laag. De 
werkzaamheidsgraad van kortgeschoolde 
vrouwen geboren buiten de EU-28 kwam 
zelfs tot stilstand. In vergelijking met de 
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werkzaamheidsgraad van de in België 
geboren vrouwen, is er een diepe kloof 
zichtbaar. Dit geldt voor de hoog-
geschoolde, midden geschoolde en 
kortgeschoolde vrouwen die buiten de EU-
28 geboren zijn. De werkzaamheidsgraad 
van vrouwen met een migratieachtergrond 
van buiten de EU-28 landen is in al deze 
categorieën zeer laag. 

Kortgeschoolde vrouwen die buiten de EU-
28 geboren zijn, hebben de laagste 
werkzaamheidsgraden. Wat hun 
werkzaamheidsgraad betreft scoren ze 
12,4 procentpunten lager dan kort-
geschoolde in België geboren vrouwen. De 
werkzaamheidskloof bij hooggeschoolde 
vrouwen is met 18,8 procentpunten het 
grootst.[2] 

Ook bij eenzelfde diploma hebben vrouwen 
met een migratieachtergrond een lagere 
kans op een baan en blijft er een kloof in 
werkzaamheidsgraad en in de lonen.[3] 

Werkloosheidsgraad 

Wat de werkloosheidsgraad betreft, scoren 
vrouwen van buiten de EU-28 hoger dan 

mannen van buiten de EU-28. 
Kortgeschoolde vrouwen van buiten de 
EU-28 hebben de hoogste 
werkloosheidsgraad. 

De kruising gender, scholing en herkomst 
maakt dat kortgeschoolde vrouwen van 
buiten de EU-28 een zeer lage 
werkzaamheidsgraad van 32,9% hebben 
(tegenover 45,3% bij vrouwen die in België 

geboren zijn en 66,2% bij mannen die in 
een land buiten de EU-28 geboren zijn). 
Ook maakt die kruising dat kortgeschoolde 
vrouwen een hoge werkloosheidsgraad 
van 12,8% vertonen (tegenover 3,3% bij 
vrouwen die in België geboren zijn en 9,4% 
bij mannen die in een land buiten de EU-28 
geboren zijn). Kortgeschoolde vrouwen 
van buiten de EU-28 vormen hiermee een 
van de sterkst ondervertegenwoordigde 
groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.[4] 

Invloed van COVID-19[5] 

De coronacrisis toont opnieuw aan dat de 
werkgelegenheid van personen met een 
migratieachtergrond meer gevoelig is voor 

Figuur 1. Werkzaamheidsgraad naar onderwijsniveau, vrouwen geboren buiten EU-28 en geboren in België 
vergeleken. 

 

 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) EAK (Bewerking steunpunt Werk/DWSE), 2020, p. 13 



3 
 

wisselingen in de conjunctuur. De 
coronacrisis trof hen dan ook zwaarder. 

Wereldwijd werken meer vrouwen dan 
mannen in de informele sector.[6] In België 
biedt de informele sector weinig 
bescherming, werkloosheidsuitkering en 
sociale rechten.[7] Daar komt bij dat 
vrouwelijke nieuwkomers en vrouwen met 
een migratieachtergrond (eerste, tweede 
en derde generatie) meer uitdagingen 
ervaren om in de formele sectoren vast en 
goedbetaald werk te vinden, onder meer 
door onvoldoende gerichte 
(beleids)maatregelen en door discriminatie 
in hun zoektocht naar werk.[8] Alles 
bijeengenomen zijn vrouwen met een 
migratieachtergrond minder goed 
voorbereid om de economische schokken 
van de pandemie te incasseren, zeker als 
de coronamaatregelen hen dwingen om 
hun werk in de informele sector stil te 
leggen. 

Verder zijn vrouwen met een 
migratieachtergrond meer werkzaam in 
sectoren die de coronacrisis zwaar treft. 
Denk hierbij aan (niet-medische) 
contactberoepen en ondersteunende 
diensten als schoonmaak en 
huishoudhulp.[9] Hierdoor werken vrouwen 
met een migratieachtergrond vaker 
parttime en hebben ze vaker tijdelijke 
contracten, flexwerk en een lage 
anciënniteit.[10] Ook daarom is in België 
het parttime en fulltime werkverlies hoger 
bij personen geboren buiten de EU.[11] 
Hoewel mannen in België tijdens de 
coronapandemie kampten met een hogere 
tijdelijke werkloosheid, is het belangrijk om 
op te merken dat vrouwen ook al voor 
COVID-19 meer vertegenwoordigd waren 
in totale werkloosheid of inactiviteit. Zij 
stonden er sowieso financieel minder sterk 
voor.[12] 

Aanvullend lopen vrouwen met een 
migratieachtergrond meer risico op ziekte, 
omdat ze vaker in sectoren werken waarin 
telewerk geen optie is. Zo werken veel 
vrouwen met een migratieachtergrond 
vaker in de dienstenchequesector.[13] 
Werknemers in deze sector lopen hoge 
gezondheidsrisico’s wanneer ze zich van 
huishouden naar huishouden verplaatsen. 

Tijdens de lockdown was het voor hen 
onhoudbaar om de sociale contacten 
(binnenshuis) te beperken en tegelijkertijd 
geen voorzieningen te doen voor 
huishoudhulp.[14] Extra problematisch is 
het feit dat de lonen van poetshulp niet 
worden betaald als gezinnen hun afspraak 
afzeggen. Als dit gebeurt, belanden de 
werknemers in tijdelijke werkloosheid door 
overmacht en zijn ze afhankelijk van een 
kleiner deel van hun normaal loon, dat 
sowieso al niet heel hoog lag.[15] 

Ondertussen zit het aantal vacatures weer 
in de lift. Uit eerdere economische crisissen 
weten we dat de relance niet automatisch 
ten goede komt van de sterkst 
ondervertegenwoordigde groepen, maar 
dat de etnische kloof in de 
werkzaamheidsgraad zelfs in tijden van 
krapte hardnekkig blijft. 

Vijf belemmeringen voor 
(arbeids)participatie 

Vrouwen met een migratieachtergrond 
ervaren belemmeringen voor arbeids-
marktdeelname. Over het algemeen zijn 
die toe te schrijven aan hun achtergrond-
kenmerken of hun familiesituatie en aan 
beleid en de uitvoering van de 
arbeidstoeleiding. 

Toch is de diversiteit binnen de groep van 
vrouwen met een migratieachtergrond 
groot, waardoor het geen homogene groep 
is. De heterogeniteit zit onder andere in 
leeftijd, gezondheid, opleidingsniveau, 
levensbeschouwelijke overtuiging, 
migratiegeschiedenis, gezinssituatie en 
taalvaardigheid. Gezien de diversiteit 
binnen de groep van vrouwen met een 
migratieachtergrond, zullen bepaalde 
belemmeringen voor (arbeids)participatie 
bij de ene vrouw meer meespelen dan bij 
de andere. Een intersectioneel perspectief 
is dus vereist. Aandacht moet gaan naar 
een uiteenlopende groep vrouwen: van 
nieuwkomers, oudkomers, tweede, derde 
en zelfs vierde generatie vrouwen tot 
alleenstaande moeders, jonge en oudere 
vrouwen.[16] 
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Belemmeringen gelinkt aan 
achtergrondkenmerken of de 
familiesituatie 

1.        Korte scholing 

De cijfers over de arbeidsmarktpositie van 
vrouwen met een migratieachtergrond 
tonen dat korte scholing een aanvullende 
factor is die hun kwetsbare 
arbeidsmarktparticipatie verklaart. Hier 
moet specifieke aandacht naartoe gaan. 
Het gaat dan om vrouwen die geen diploma 
of getuigschrift van het secundair onderwijs 
behaalden. Omdat vrouwen het merendeel 
van de zorgtaken in de privésfeer op zich 
nemen, is  voor hen bijscholing, opleiding 
en vorming vaak niet vanzelfsprekend. Dat 
uit zich bijvoorbeeld ook binnen het ver-
plichte en resultaatgerichte inburgerings-
traject. De samenloop van gezinsvorming 
en zorgtaken betekent een aanvullende 
uitdaging voor veel vrouwelijke 
nieuwkomers.  Het opleidings-aanbod richt 
zich bovendien sterk op werkenden of op 
werkzoekenden met een uitkering. 

2.        Socio-economische status 

De socio-economische status van vrouwen 
met een migratieachtergrond wordt 
onderbelicht. Het verschil tussen het 
armoederisico van personen geboren 
buiten de EU en van personen geboren in 
België, ligt in Vlaanderen uiterst hoog. 
Alleen België scoort nog hoger van alle EU-
15 landen. Het aandeel personen met een 
niet-EU nationaliteit dat in een huishouden 
leeft dat volgens de referentiepersoon 
(zeer) moeilijk rondkomt, is ruim drie keer 
hoger dan bij de personen met een 
Belgische nationaliteit.[17] Ook hebben 
bijna 2 op de 3 kinderen die de afgelopen 
drie jaar in een zwakke sociale positie 
geboren zijn, een moeder met een 
buitenlandse geboortenationaliteit.[18] 
Deze moeders hebben een bijzondere 
kwetsbaarheid in armoede. 

Verder zijn vrouwen over het algemeen 
afhankelijker van hun partner en diens 
inkomen. Daarbij dragen vrouwen vooral 
eenoudergezinnen.[19] Armoede treft 
alleenstaande moeders onevenredig hard. 

De coronacrisis bracht deze pijnlijke 
waarheid extra duidelijk aan het licht: 
stijgende sociale ongelijkheid is vrouwelijk.  
Maar liefst 41,3% van alle 
eenoudergezinnen leeft juist op of onder de 
armoederisicogrens. Dat is vier keer zoveel 
ten opzichte van huishoudens met twee 
volwassenen en twee kinderen.  Deze 
eenoudergezinnen zijn uitgesproken 
vrouwelijk: het gaat in 8 op de 10 gevallen 
om alleenstaande moeders met kinderen. 

Daarbij kampen vrouwen vaker met een 
beperkte mobiliteit of met 
huisvestingsproblemen wegens hun socio-
economische status. 

3.        Beperkt netwerk 

Een uitgebreid sociaal netwerk kan helpen 
bij de combinatie van werk en gezin, die 
vaak toch nog vooral een vrouwenzaak is 
(om een gezin en werk te combineren is 
een uitgebreid sociaal netwerk belangrijk). 
Vele vrouwen met een migratie-
achtergrond, vooral de eerste generatie, 
kunnen minder een beroep doen op familie, 
kennissen en vrienden om hen te helpen bij 
zorgtaken.[20] Dat geldt vaak des te meer 
voor vrouwen na een echtscheiding. Zeker 
voor vrouwen die naar België kwamen via 
gezinshereniging, valt het al beperkte 
sociaal netwerk vaak bijna helemaal weg. 

Belemmeringen gelinkt aan 
beleid en de uitvoering van de 
arbeidstoeleiding 

4.    Onvoldoende toegankelijke, 
bereikbare en persoonlijke 
dienstverlening 

Vele kortgeschoolde vrouwen met een 
migratieachtergrond, die interesse toonden 
om te werken, bieden zich niet (meer) aan 
wegens een teleurstelling en/of een 
wantrouwen tegenover de gebruikelijke 
dienstverlening. Het gaat vaak om 
negatieve ervaringen (door het niet vinden 
van werk, geen afstemming tussen 
partners, trajecten zonder uitstroom naar 
werk enzovoorts) en hierbij aansluitend 
een gebrek aan vertrouwen in 
overheidsinstanties, (angst voor) oneerlijke 
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behandeling of angst om weggewimpeld te 
worden en andere (angst voor 
controleverlies, geen medezeggenschap, 
angst om in een traject gedwongen te 
worden dat men niet wil, wat helaas al eens 
gebeurt). 

Het gaat soms om vrouwen die geen 
uitdrukkelijke vraag (meer) stellen aan 
gebruikelijke instanties of die geen 
contacten (meer) met hen leggen. Anderen 
kennen de gebruikelijke instanties niet, 
bijvoorbeeld omdat ze door 
gezinshereniging in België aankwamen en 
zich eerst concentreren op zorgtaken in de 
privésfeer. Ze zijn hierdoor noch opnieuw 
te vinden in de werkzaamheidscijfers, noch 
in de werkloosheidscijfers. Velen voelen 
vervolgens dat instanties hen van het 
kastje naar de muur sturen. Een traject van 
eenzelfde werkzoekende bij een instantie 
stemt ook niet altijd overeen met diens 
traject bij een andere instantie zoals VDAB, 
OCMW, CVO, CBE,  Agentschap Integratie 
en Inburgering en CAW. Soms spreken ze 
elkaar zelfs tegen. Dit is onder meer te 
wijten aan de verschillende standpunten, 
accenten, doelstellingen en te behalen 
(plaatsings)targets van elke instantie, die 
de klant meestal onbekend zijn; een 
“interne keuken” waar die klant ook geen 
boodschap aan heeft. Dit werkt frustratie, 
angst of verwarring in de hand. 
Teleurstelling en afwijzing leidt er 
bovendien toe dat velen hun hoop 
verliezen en zich niet langer willen aan 
melden. 

Verder hebben arbeidsbemiddelaars nog 
te weinig oog voor welke randvoorwaarden 
belangrijk zijn om de arbeidsdeelname van 
vrouwen met een migratieachtergrond te 
bevorderen. Uit VDAB-onderzoek van 
2019 komt dat kinderopvang een van de 
grootste drempels is voor arbeidsdeelname 
van vrouwen met een migratie-
achtergrond.[21] Tegenwoordig maken 
allerlei maatregelen dat werk en gezin 
beter te combineren is. Toch zijn het vooral 
diegenen die al een sterke arbeids-
marktpositie hebben, die hiervan 
profiteren.[22] Voor hen die in armoede 
leven, is bijvoorbeeld zelfs het aanbod van 
inkomensgerelateerde kinderopvang van 
Kind en Gezin ontoereikend. Daarbij zijn de 

naschoolse opvangvormen of het aanbod 
tijdens vakanties vaak te duur en 
ontoereikend voor vrouwen met een 
migratieachtergrond, om stappen te 
ondernemen naar de arbeidsmarkt. Ook 
zijn de wachtlijsten voor kinderopvang een 
belemmering om werk te vinden of te 
aanvaarden. Tot slot zijn verlofregelingen 
onvoldoende onaangepast aan de precaire 
loopbanen van vrouwen met een 
migratieachtergrond. Ouderschapsverlof 
kan je namelijk alleen opnemen als je 
voldoende anciënniteit opbouwt bij je 
werkgever. 

5.        Arbeidsmarktdiscriminatie 

Studies en analyses tonen aan dat 
etnische discriminatie bij de selectie en 
aantrek van nieuw personeel, de toegang 
tot de arbeidsmarkt en verdere stappen in 
de loopbaan van veel personen met een 
migratieachtergrond belemmert. Etnische 
discriminatie bij de selectie en aantrek van 
nieuw personeel blijft dus een structureel 
probleem. De arbeidsbemiddeling is 
evenmin vrij van vooroordelen en 
discriminaties. Ook na indiensttreding kan 
discriminatie de kop opsteken bij opleiding, 
promotie of ontslag. Het kan resulteren in 
dagelijks racisme en pesterijen op de 
werkvloer. 

In het jaar 2021 nam LEVL een online 
enquête af bij 140 Vlaamse werknemers 
met een migratieachtergrond, om te 
onderzoeken hoe ze directe en directe 
discriminatie ervaren op de werkvloer. 
Hieruit kwamen enkele belangrijke 
bevindingen. De cijfers die in figuur 2 en 
figuur 3 afgebeeld staan, zijn gefilterd op 
de ervaringen van laag- en 
hooggeschoolde vrouwen met een 
migratieachtergrond. Op de vraag of ze ooit 
gediscrimineerd werden binnen een 
werkcontext antwoordt 47% van de 
laaggeschoolde en 55% van de 
hooggeschoolde vrouwen ‘ja’. Op een 
andere vraag geeft 26% van de 
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hooggeschoolde vrouwen aan dat ze 
pesterijen hebben ervaren door hun 
herkomst, religie en/of huidskleur ten 
opzichte van 18% bij laaggeschoolde 
vrouwen. Dit toont dat onderwijsniveau wel 
significant is tegen de tewerkstellingsgraad 
van vrouwen met een migratieachtergrond, 
maar geen zekerheid biedt als buffer om 
discriminatie tegen te gaan op de 
werkvloer. 

België handhaaft discriminatie en racisme 
onvoldoende. Toch is discriminatie bij wet 
verboden en strafbaar. Vrouwen met een 
migratieachtergrond ervaren vaak meer-
voudige en intersectionele discriminaties. 

Niet alleen kunnen die een combinatie zijn 
van discriminatie op basis van geslacht, 
huidskleur, etniciteit, nationaliteit, religie, 
vermogen, taal en/of burgerlijke staat, 
maar ook op basis van geaardheid, 
handicap enzovoorts. Discriminaties 
kunnen zich opstapelen maar ook 
onderling op elkaar inwerken. Zo vormt ook 
het hoofddoekenverbod, zoals dat bij 
bepaalde overheidsdiensten en private 
werkgevers bestaat, een onnodig obstakel 
voor  een groep vrouwen met een 
migratieachtergrond die werk willen maken 
van hun sociaal-economische emancipatie 
en ontplooiing. 

Figuur 2. Evaren discriminatie op de werkvloer. 

Figuur 3. Ervaren pesterijen op de werkvloer. 

Data afkomstig 
van: LEVL, 2021 

Data afkomstig 
van:LEVL, 2021 
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Vijf acties voor 
(arbeids)participatie 

Beleid en interventies die de 
arbeidsmarktpositie van vrouwen met een 
migratieachtergrond willen versterken, 
vragen om een holistische en transversale 
aanpak over de beleidsdomeinen heen, om 
verborgen hiaten zo veel mogelijk te 
dichten. Bij de ondersteuning van vrouwen 
met een migratieachtergrond, moet 
bijvoorbeeld oog zijn voor verschillende 
drempels die op elkaar inwerken. Denk 
hierbij aan drempels voor diploma-
erkenning en erkenning van elders 
verworven competenties, met betrekking 
tot taal, racisme en meervoudige discri-
minatie, kinderopvang-mogelijkheden, 
mobiliteit, kansarmoede, kinderlast en fa-
miliale verantwoordelijkheden. Aanvullend 
moeten doorverwijzingen gebeuren met 
oog op continuïteit van de 
arbeidsbegeleiding en op basis van dui-
delijke afstemmingen en samenwerkingen. 
Een integrale aanpak vergt ook veel meer 
afstemming en samenwerking tussen 
instanties zoals OCMW, VDAB, CAW, Kind 
en Gezin, Agentschap Integratie en 
Inburgering, NARIC en sectoren, op basis 
van een geïnformeerd netwerk en met de 
noodzakelijke warme overdracht. 

1. Erken eerder verworven 
competenties (EVC) 

Vrouwen met een migratieachtergrond 
doen ervaring op in allerlei contexten. EVC 
maakt competenties en vaardigheden die 
ze opdoen in school, vrije tijd en 
verschillende werkcontexten, zichtbaar. De 
doelstelling van het geïntegreerde EVC-
beleid is om de competenties en talenten 
van mensen meer te waarderen, los van 
waar ze zijn verworven. Dit gebeurt door 
het zichtbaar maken, beoordelen en 
certificeren van verworven competenties. 
Vele werkgevers[23] en werkzoekenden 
geven aan dat ze de ervaringsbewijzen 
amper kennen. VDAB moet daarom een 
voorname rol spelen in het nieuwe 
geïntegreerde EVC-beleid. 

Zo een nieuw geïntegreerd EVC-beleid 
herkent én erkent bijvoorbeeld 
competenties verworven in het 
huishouden, bij zorgtaken buiten de 
arbeidssfeer of bij eerdere werkervaringen 
in het land van herkomst. Dat vergt 
praktijkgerichte assessments en nieuwe 
EVC-methodieken, op basis van betaalde 
workplace assessment-stages. Die vormen 
een win-win voor betrokkenen en 
werkgevers: de betrokkene doet praktische 
werkervaring op en krijgt de kans om in een 
realistische setting diens competenties te 
bewijzen, aan te passen en te laten 
certificeren. Daarbij kan de werkgever een 
nieuwe werkkracht ‘uittesten’ en op de 
werkvloer opleiden. Ook krijgt de 
werkgever voor deze ‘risicovolle’ 
investering subsidies. 

2. Maak meer betaalbare 
kinderopvang op maat 
mogelijk 

Een flexibele, betaalbare en occasionele 
kinderopvang is nodig, ook voor vrouwen 
met een migratieachtergrond. Zij belanden 
namelijk nog te vaak in banen die moeilijker 
te combineren zijn met een gezin, door 
bijvoorbeeld weekendwerk, avondshiften 
en werk met onregelmatige uren. Ook het 
aanbod aan naschoolse opvang en opvang 
tijdens vakanties moet uitgebreider en 
(financieel) toegankelijker worden. Naast 
werk maken van een groter aanbod aan 
flexibele, betaalbare en occasionele 
kinderopvang, is werken aan een betere 
arbeidspositie van vrouwen met een 
migratieachtergrond noodzakelijk.  Een 
betere arbeidspositie leidt namelijk tot 
meer gebruik van de formele 
kinderopvang. 

Het regeerakkoord 2019-2024 zet in op de 
emancipatie van vrouwen met een 
migratieachtergrond en wil de drempels 
wegwerken die hen ertoe verhinderen aan 
het werk te gaan. Omdat de combinatie 
werk en privé een van de grootste 
drempels is voor arbeidsdeelname, zijn 
aanvullende inclusieve maatregelen nodig 
als het om kinderopvang en verlofstelsels 
gaat. Een voorbeeld van zo een inclusieve 
maatregel is het schrappen van de 
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anciënniteitsvoorwaarde om ouderschaps-
verlof en tijdskrediet op te nemen. 

Inspirerende praktijken: 

• PACE project 

• Elmer vzw 

• Opvang voor mijn kind | Actiris 
 

3. Werk outreachend en neem de 
tijd voor de arbeidstoeleiding 

In Europese landen volgt de 
arbeidsmarktbegeleiding nog te veel een 
‘one size fits all’ benadering. Dit vergroot 
de kans dat arbeidsbegeleiders de 
bijzondere wensen en behoeften van 
vrouwen met een migratieachtergrond over 
het hoofd zien of dat ze die niet adres-
seren. [24] 

Outreachend werken is een totaalconcept. 
Sociale professionals die outreachend 
werken heroverwegen hun benadering, 
begeleiding en volledige aanbod. 
Arbeidsbegeleiders moeten dus de 
perceptie keren en kritisch kijken naar 
bijvoorbeeld de eigen toegankelijkheid van 
de dienstverlening: in welke mate is de 
dienstverlening (on)toegankelijk en vrij van 
bias? In welke mate zijn gebruikelijke 
instanties bereikbaar voor kwetsbare 
groepen? Wat is de reden ervan? Als 
begeleider is het belangrijk om de tijd te 
nemen om vrouwen met een 
migratieachtergrond richting werk te 
begeleiden en om hierin een open houding 
te hebben. De persoonlijke begeleider kan 
voor vrouwen met een migratieachtergrond 
namelijk het verschil maken in het wel of 
niet vinden van betaald of vrijwillig werk 
en/of een opleiding. 

De begeleiding van vrouwen met een 
migratieachtergrond die een kleine 
arbeidskans hebben, is soms een 
langdurig proces. Hierbij zetten vrouwen 
met een migratieachtergrond vaak kleine 
stapjes richting opleiding en/of betaald en 
duurzaam werk. Daarom is het belangrijk 
dat de arbeidsbemiddelaar de rol opneemt 
van een centrale vertrouwensfiguur, die 
volledig zicht heeft op het traject en op de 
randvoorwaarden van de werkzoekende. 
Ook kan het een meerwaarde zijn om de 

partner en/of familie van de vrouw in het 
traject te betrekken, net als andere 
begeleidende instanties zoals OCMW, 
CAW, Kind en Gezin en het Agentschap 
Integratie en Inburgering. VDAB kan hierin 
samenwerken met andere initiatieven die 
beter geplaatst zijn om outreachend te 
werken, maar heeft zelf ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid om een 
draaideureffect naar de inactiviteit te 
vermijden. 
 
Inspirerende praktijken: 

• Project 360° voor jou | ENAIP-
Limburg 

• MIRIAM project | Vrouwenraad 

4. Pak ongelijkheid en discrimi-
natie op de arbeidsmarkt aan 
met een proactief hand-
havingsbeleid  en veralgemeen 
inclusieve neutraliteit 

Academisch onderzoek toont dat 
praktijktesten erin slagen om racisme en 
discriminatie in zijn volle omvang in kaart te 
brengen. Momenteel rollen de sectoren 
met een Vlaamse convenant sensibili-
serende schriftelijke correspondentietesten 
uit. In de toekomst kunnen zij daarbij meer 
inzetten op intersectionele discriminatie 
van vrouwen met een migratieachtergrond. 
Hoewel het nuttig is om het probleem per 
sector in kaart te brengen en om het via 
een maatgericht actieplan aan te pakken, 
mag het daar niet bij blijven. Om racisme 
en discriminatie daadwerkelijk te bannen 
van de Vlaamse arbeidsmarkt, moet ook de 
inspectie kunnen beschikken over en 
gebruikmaken van de resultaten van deze 
correspondentietesten. Ook moeten ze zelf 
proactieve en reactieve praktijktesten en 
mystery calls kunnen uitvoeren, waar nodig 
met inzet van derden. Want sensibilisering 
blijft een druppel op een hete plaat zolang 
er geen sancties mogelijk zijn als stok 
achter de deur. 

Daarnaast moet ook VDAB als arbeids-
marktregisseur zijn verantwoordelijkheid 
duidelijker opnemen in de strijd tegen 
discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo zou-
den arbeidsbemiddelaars, geconfronteerd 
met discriminerende vragen of praktijken, 

https://www.mechelen.be/pace
https://www.elmer.be/nl
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/opvang-voor-mijn-kind
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/opvang-voor-mijn-kind
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/begeleiding-allochtone-vrouwen-genk-omstreken
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/begeleiding-allochtone-vrouwen-genk-omstreken
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=230&searchlist=all&pge_old=143&zoek=miriam&are=560


9 
 

dit verplicht moeten melden. Ook kan 
VDAB datamining inzetten om 
discriminerende patronen op te sporen en 
om ze door te geven aan de inspectie. 

Verder moet de overheid duidelijk maken 
dat er weinig neutraal is aan vrouwen 
uitsluiten wegens tekenen van hun 
levensbeschouwelijke overtuiging. 
Overheden moeten inclusieve neutraliteit 
als leidend principe op hun eigen 
werkvloeren invoeren en moeten dit meer 
als voorbeeld naar andere werkgevers 
promoten. Ook meer specifieke praktijk-
testen om meervoudige discriminatie 
(bijvoorbeeld op vlak van levens-
beschouwing, gender en herkomst) tegen 
te gaan, behoren tot de mogelijkheden. 

5. Zorg voor een opleidings-
beleid en aanbod dat oog heeft 
voor de situatie van vrouwen 
met een migratieachtergrond 

Het opleidings- en ondersteuningsaanbod 
voor opleidingen moet beantwoorden aan 
de noden van kort- en middengeschoolde 
vrouwen zonder uitkering, die in een 
precair statuut werken of niet beroepsactief 
zijn. 

Kort- en middengeschoolde vrouwen met 
migratieachtergrond hebben namelijk voor 

hun inschakeling op de arbeidsmarkt baat 
bij opleiding en vorming. Toch bereikt het 
beleid hen nog onvoldoende. 
Hooggeschoolden nemen meer dan vier 
keer meer deel aan levenslang leren dan 
laaggeschoolden. Niet-beroepsactieven 
nemen de helft minder deel dan 
werkzoekenden.[25] Vaak vormt opleiding 
nog een aanvullende taak bovenop de 
dubbele dagtaak werk en gezin. Of is de 
investering in een opleiding te groot en te 
onzeker voor wie geen uitkering krijgt en 
onmiddellijke financiële noden moet 
vervullen. De ondersteuningsmaatregelen 
zijn onvoldoende op maat van vrouwen in 
precaire statuten. Ook zijn er drempels in 
de toeleiding en het toelatingsbeleid en zijn 
de opleidingen zelf onvoldoende 
aangepast aan een divers publiek, zoals 
anderstalige nieuwkomers. 

Opleidingsverstrekkers moeten dus, ook 
financieel, worden geresponsabiliseerd om 
een meer divers publiek te bereiken. 
Daarbij moeten er meer mogelijkheden 
komen om  opleiding te volgen mét 
financiële ondersteuning én in combinatie 
met werk. Het aanbod van duaal leren 
moet zich bijvoorbeeld meer richten op 
deze kwetsbare groepen en kan 
aanvullend, naast beroepsopleiding en 
werkcomponent, ook inzetten op 
taalondersteuning.
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