


LEVL: wie zijn we?

We willen actief werken aan het dichten van de 

etnische kloof en het verbeteren van de positie 

en de rol van mensen met 

migratieachtergrond in deze maatschappij.

Wij willen voorop lopen in de strijd tegen racisme 

en discriminatie.

We werken aan duurzame en 

innovatieve oplossingen om de 

levenskwaliteit van elke burger te 

verhogen en verbeteren.

We dragen bij aan het beleid, 

via gedragen en 

onderbouwde voorstellen en 

acties.
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Vrouwen met een migratieachtergrond

zijn divers

Oog nodig voor diversiteit binnen de diversiteit



1 in 3

Meer dan 1 op 3 van de inwoners op beroepsactieve leeftijd in 

België is van buitenlandse origine.



Arbeidsmarktpositie van vrouwen

met een migratieachtergrond



Werkzaam-

heidsgraad

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) EAK (Bewerking steunpunt 

Werk/DWSE), 2020, p. 13



Wanneer we vrouwen van buitenlandse origine (EU en niet-EU origine) vergelijken met mannen van

Belgische origine, loopt de kloof in werkzaamheidsgraad op. Met hoeveel procentpunten denken jullie

dat die kloof oploopt?

 33 procentpunten

 26 procentpunten

 40 procentpunten



49%

Werkzaamheidsgraad vrouwen van buitenlandse origine (EU + niet-EU)

75%

Werkzaamheidsgraad mannen van Belgische origine

26 procentpunten



Werkloosheidsgraad

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) EAK (Bewerking Steunpunt 

Werk/DWSE)

Mannen Vrouwen

Hooggeschoold 6,1 3,8

Middengeschoold 8,7 5,0

Kortgeschoold 6,0 9,3



Invloed van COVID-19

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.

Vrouwen met een 

migratieachtergrond meer 

werkzaam in sectoren die de 

coronacrisis zwaar treft.

Vrouwen met een 

migratieachtergrond meer risico 

op ziekte, omdat ze vaker in 

sectoren werken waarin telewerk 

geen optie is.



Obstakels en structurele

uitsluitingsmechanismen



1ste, 2de , 3de Generatie

Verblijfsstatuten

Gezinssamenstelling 

Klasse

Herkomst

Nationaliteit 

Scholing

Leeftijd

Religie

Taalkennis



Zonder duidelijke argumentatie, vaker dan autochtonen, 

het advies om van studierichting te veranderen 

(Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2018)

Stereotiepe beeldvorming van leerlingen van 

buitenlandse herkomst hebben een (onbewuste) impact 

op de clausulering en op oriënteringsadviezen die de 

klassenraden geven. (Diversiteitsbarometer van Unia, 

2018)

Meisjes met een moslimachtergrond geconfronteerd 

met meervoudige discriminatie (Bakir, 2018)

“Omdat ik onderdrukt word, 
kan ik mezelf niet zijn… ().” 

“Ja, mijn sluier 
heeft een grote invloed.” 



• Wegvallen van netwerk

• Sociaal isolement

• Onaangepaste kinderopvang 

Bijzondere kwetsbaarheid in armoede:

Bijna 2 op de 3 kinderen die de afgelopen drie 

jaar in een zwakke sociale positie geboren zijn, 

hebben een moeder met een buitenlandse 

Geboortenationaliteit.



Welke maatregelen hebben het hoogste rendement naar werk voor zowel mannen als vrouwen 

met een migratieachtergrond? (los van de subgroepen nieuwkomers, oudkomers generatie)

 Taalopleidingen

 Sollicitatietrainingen

 Sollicitatietrainingen gecombineerd met taal

 Tewerkstellingsmaatregelen met een directe link met de arbeidsmarkt, zoals werkplekleren, 

IBO, beroepsopleidingen met stage



Nood aan toegankelijke, bereikbare en persoonlijke dienstverlening

 Vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (o.a. 

gezinsherenigers).

 Werkzoekenden met leefloon (o.a. erkende vluchteling, 

tweede en derde generatie).

 Anderen als niet (meer)-ingeschrevenen. 

Beperkte toegang tot 

tewerkstellingsmaatregelen 

“Ik ben verpleegster van opleiding en ik heb jaren als verpleegster in Kenia gewerkt. 
Ik wil als verzorgende werken maar de enige voorstellen die ik krijg zijn als 
poetshulp.” 

“Ik heb me ingeschreven op de website van VDAB, maar ik krijg al maanden maar 
geen uitnodiging. Dus ik ben naar een interimbureau gegaan. Daar stellen ze me 
voor om te werken als poetsvrouw, maar ik heb een masterdiploma behaald in 
Kenia en een andere masterdiploma in België.”  



• Beperkt sociaal kapitaal

• Beperkte taalkennis

• Opleiding/ diploma in eigen land

• Tijdelijke verblijfsvergunning

• Vooroordelen, racisme en discriminatie

• En andere

• De combinatie van zorgtaken (onbetaalde arbeid) met werk 

(betaalde arbeid)

• Sociaal isolement en het totale gebrek aan tijd voor eigen 

welzijn en ontplooiing (zelfzorg). 

• Socio-economische status



Arbeidsmarktdiscriminatie

Bij aanwerving Op de werkvloer



Meldingen discriminatie raciale criteria bij Unia 

27,5% van de dossiers.
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Bron: Unia (2020)



Bij aanwerving

• Praktijktesten Stad Gent (2020-2021) – 14.1% minder 

kans voor kandidaten met ‘vreemd’ klinkende naam.

• Praktijktesten Antwerpen (2020-2021) – 17% minder 

kans voor kandidaten met ‘vreemd’ klinkende naam & 

25% minder kans voor Marokkaanse of Slowaakse 

naam.



 1/3

 1/4

 1/5

 1/6 

In de bevraging van LEVL (2021) naar discriminatie op de werkvloer geeft volgend aandeel van de vrouwen aan al gedacht 
te hebben aan het nemen van ontslag ten gevolge van de ervaren discriminatie:
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Ja Nee

Op de werkvloer

“Als je bevriend bent met collega’s op facebook dan kan je soms reacties via via
zien, die laten blijken dat ze in hun privé-leven slecht denken over mensen met een 
migratie-achtergrond.’ Respondent 1

“Ik werd zelfs online gepest op het werk, er werden mij racistische opmerkingen 
doorgemaild.’ Respondent 2

Bron: LEVL vzw (2021)

“Als ze in de krant iets lezen over iemand, dan durven ze wel zeggen, ja dat was 
nen Turk he. Je voelt die ondertoon van racisme he. ’ Respondent 1



38%
Hoofddoekverbod als drempel

“Toen ik stage liep en een opleiding volgde, dan zette de VDAB die stop en zeiden ze 
tegen mij, je vindt toch geen werk met een hoofddoek. Ze doen geen moeite om een 
job voor me te vinden, ze bieden enkel poetsen aan.” 



Beleidsaanbevelingen



Pak ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt 

aan met een proactief handhavingsbeleid en 

veralgemeen inclusieve neutraliteit.

Erken eerder verworven competenties (EVC).

Werk outreachend en neem de tijd 

voor de arbeidstoeleiding.

Maak meer betaalbare kinderopvang 

op maat mogelijk.

Zorg voor een opleidingsbeleid en aanbod dat oog 

heeft voor de situatie van vrouwen met een 

migratieachtergrond.



Bedankt!


