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I N L E I D I N G

Dit e-book is tot stand gekomen in het kader van het WINGS-project. Het doel
van dit e-book is om meer bekendheid te geven aan de problemen waarmee
vrouwen met een migratieachtergrond te maken krijgen en daarnaast om
inzicht te geven in hun dagelijks leven. Ook delen we onze ervaring met de
uitvoering van het WINGS - Local Actions Programme (W-LAP), een
trainingsprogramma dat speciaal is ontworpen om vrouwen met een
migratieachtergrond mondiger te maken en praktische vaardigheden bij te
brengen.

Het WINGS-project beoogt de sociale en economische empowerment en
inclusie van vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen. Dit doen
we door het aanbieden van hoogwaardige opleidingen, capaciteitsopbouw en
versterking van de competenties van docenten/trainers in het
volwassenenonderwijs. Het WINGS-partnerschap heeft als doel de deelname
van vrouwen met een migratieachtergrond aan het maatschappelijke en
sociale leven te stimuleren. Daarnaast streven we ernaar tolerantie, wederzijds
begrip en sociale cohesie te bevorderen.

De specifieke doelstellingen van het project zijn: het ondersteunen van
vrouwen met een migratieachtergrond om sociaal en economisch te
integreren; mondiger te worden door middel van hoogwaardige opleidingen;
trainers te voorzien van innovatieve instrumenten om de mondigheid van
vrouwen met een migratieachtergrond te bevorderen; de transversale
vaardigheden en competenties van vrouwen met een migratieachtergrond te
ontwikkelen om hun sociaal-educatieve en persoonlijke ontwikkeling te
ondersteunen; beleid beïnvloeden waarbij immigranten, en in het bijzonder
vrouwen met een migratieachtergrond, centraal staan; nationale en Europese
evenementen organiseren om kwaliteitsonderwijs en de ontwikkeling van
competenties te bevorderen en om de producten en resultaten van het
project te verspreiden.



Het W-LAP omvat een systematische poging om in elk partnerland een
speciaal opleidingsprogramma te ontwikkelen dat het aanbod van
hoogwaardige onderwijsmogelijkheden verbeterd, toegespitst op de
behoeften van vrouwen met een migratieachtergrond. Het W-LAP biedt deze
vrouwen de mogelijkheid om capaciteiten op te bouwen passend bij
essentiële aspecten van gastlanden om vlotte sociale en economische
empowerment en inclusie te vergemakkelijken. Belangrijke problemen die de
integratie van vrouwen met een migratieachtergrond in de weg staan, werden
aangepakt door hen te wapenen met diverse - maar op maat gesneden -
vaardigheden. Dit opleidingsprogramma was noodzakelijk omdat er dringend
behoefte is aan een allesomvattende benadering van opleidingsmateriaal en -
methodologieën met een praktische toepassing die de sociale en
economische empowerment van onze doelgroep bevordert en het aanbod
van kwaliteitsonderwijs in alle partnerlanden zal verbeteren.

WAT IS HET W-LAP?
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Een consortium van Europese partners levert een scala aan activiteiten om
vrouwen met een migratieachtergrond in staat te stellen actief deel te nemen
aan het sociale en economische leven. Het consortium bestaat uit de leidende
partner, Stichting Netwerkpro (Nederland), gevolgd door de partners
Cooperativa Sociale GLOCAL FACTORY (Italië); SYNTHESIS CENTER FOR
RESEARCH AND EDUCATION (Cyprus); HIGHER INCUBATOR GIVING
GROWTH AND SUSTAINABILITY (Griekenland); Gestión Estratégica e
Innovación (Spanje); en Skills Zone Malta (Malta).
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HET BELANG VAN HET DELEN VAN DE ERVARINGEN
VAN VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

Het is duidelijk dat vrouwen met een migratieachtergrond tot de meest
kwetsbare sociale groepen in de samenleving behoren door hun dubbele
identiteit als migrant en vrouw. Volgens de internationale migrantenbalans van
2019 is 51% van het totale aantal internationale migranten in Europa vrouw. Dit
wijst erop dat de vervrouwelijking van migratie realiteit is en dat dit feit door
de EU serieus in overweging moet worden genomen. 

Volgens Eurostat werd in 2017 bijna 35,9% van de eerste
verblijfsvergunningen om gezinsredenen afgegeven aan vrouwen, slechts
20,8% werd afgegeven aan mannen. Tegelijkertijd werd een aandeel van
30,6% van de verblijfsvergunningen aan vrouwen afgegeven voor werk, terwijl
dit percentage voor mannen 49,3% bedroeg. Deze cijfers weerspiegelen de
genderspecifieke aard van migratiepatronen, maar geven ook aan dat
vrouwen met een migratieachtergrond vaak afhankelijk zijn van anderen,
bijvoorbeeld echtgenoten, voor de toegang tot werk en interactie op sociaal
niveau. Vrouwen met een migratieachtergrond worden zowel als migrant en
als vrouw geconfronteerd met meerdere uitdagingen en belemmeringen,
aangezien minder vrouwen betaald werk verrichten vanwege
gezinsverplichtingen.

Het W-LAP omvatte 50 uur training: 15 uur zelfstandig online leren via het
online leerplatform van het project en 35 uur fysiek om de opgedane kennis in
de praktijk te brengen. Gedurende het actieprogramma heeft de doelgroep
zich beziggehouden met leeractiviteiten en materiaal voorkomend uit het
handboek voor het opbouwen van basisvaardigheden; zij hebben
basisvaardigheden en sleutelcompetenties ontwikkeld met betrekking tot
essentiële onderwerpen voor hun dagelijks leven; zij hebben attitudes die
maatschappelijke betrokkenheid in de weg stonden aangepast en zij zijn in
staat gesteld actief deel te nemen aan het sociale en economische leven van
het gastland.



Om bovengenoemde redenen wordt het W-LAP, als een zorgvuldig
ontwikkeld opleidingsprogramma, beschouwd als een best practice en was
het van groot belang bij het helpen van vrouwen met een migratieachtergrond
om te integreren en mondiger te worden door middel van kwaliteitsonderwijs.  

Na afloop van het W-LAP werd het belangrijk geacht om een ruimte te creëren
waar de stem van onze deelnemers werd gehoord. Daarom biedt dit e-book
hen de mogelijkheid om hun ervaringen met het trainingsprogramma te delen
en hun meningen, zorgen en ideeën te uiten.
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In de hele EU bestaat een grote behoefte om de economische integratie van
vrouwen met een migratieachtergrond te vergemakkelijken, vooral wanneer
gezinsredenen hun mogelijkheden beperken. Dit is van groot belang omdat
deze verplichtingen een belemmering kunnen vormen voor de inspanningen
van vrouwen om de taal van het gastland te leren en toegang te krijgen tot de
arbeidsmarkt, laat staan actief deel te nemen aan het sociale leven van hun
gastgemeenschap.



Het is duidelijk dat het hebben van een stem ons helpt bij het opbouwen van
een toekomst. Een toekomst met meer mogelijkheden en meer oplossingen.
Een stem is een instrument dat kan worden gebruikt om op te komen voor
wat rechtvaardig is, in plaats van voor de gemakkelijke weg te kiezen. Een
stem geeft uw mening een platform en geeft u de kans om kennis en
perspectief te vergaren. Geen twee stemmen zijn hetzelfde, elke stem heeft
iets anders te zeggen. Dit wordt gekristalliseerd in het e-book dat voor u ligt. 

De stemmen van de vrouwen brengen de waarheid aan het licht. Dit is
belangrijk om een betere wereld te creëren. De stem van elke deelnemer telt
en wij geloven dat die kan worden gebruikt om verandering teweeg te
brengen, simpelweg omdat stemmen bedoeld zijn om ook andere stemmen
aan te moedigen, om zich te verenigen en elkaar te steunen.
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HET GEBRUIK VAN DIT E-BOOK

Het e-book bestaat uit twee afzonderlijke maar onderling verbonden delen.
Deel A concentreert zich op het W-LAP en hoe alle geïnteresseerde opleiders,
trainers, ondersteuners van migranten, waardevol advies kunnen halen uit het
projectconsortium om een succesvol trainingsprogramma voor vrouwen met
een migratieachtergrond te repliceren en te implementeren in hun eigen
gemeenschap.



Dit deel vat alle lessen samen die zijn geleerd voor de succesvolle
overdraagbaarheid van het W-LAP in andere contexten, waarbij rekening
wordt gehouden met een reeks onderwerpen, van de organisatie van de
ruimte tot het creëren van saamhorigheid.

Deel B is een verzameling van ervaringen en getuigenissen van vrouwen met
een migratieachtergrond die zelf hebben deelgenomen aan het W-LAP. Het e-
book is een samenwerking van alle partners en is bedoeld om de ervaringen
van de deelnemers over te brengen aan een breder publiek. Bovendien kunt u
in dit deel van het WINGS e-book over verschillende onderwerpen lezen die
van belang worden geacht voor de deelnemers aan het trainingsprogramma,
zowel autochtonen (opleiders/trainers) als vrouwen met een
migratieachtergrond, uit 6 verschillende landen.

Onderwerpen die relevant zijn voor het leven van vrouwen met een
migratieachtergrond in Europa zijn onder andere: het dagelijks leven als vrouw
met een migratieachtergrond in een multiculturele omgeving vol
economische, maatschappelijke en politieke uitdagingen; het gevoel van
eigenwaarde en erbij horen en de ervaringen van zowel trainers als
deelnemers in de context van het W-LAP. Dit deel biedt een reflectie op enkele
aspecten van het leven van onze deelnemers en belicht hun stemmen als
actoren van positieve sociale verandering.
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HET UTIVOEREN VAN EEN
SUCCESVOL

TRAININGSPROGRAMMA VOOR
VROUWEN MET EEN

MIGRATIEACHTERGROND |  W-LAP

DEELA 

5.



Het succes van een opleiding valt of
staat met een opleidingsomgeving
die toegankelijk, comfortabel en
geschikt is om in te leren. Om de best
mogelijke leerervaring te bieden,
zorgen we voor de ideale locatie. Dit
kan een klaslokaal, conferentiezaal,
vergaderzaal of een andere faciliteit
zijn die voldoende ruimte biedt en
beschikt over de juiste voorzieningen
en technologie. 
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Skills Zone Malta maakte gebruik van
The Meeting Place. Deze locatie biedt
ngo’s in de onderwijs-, gezondheids-
en sociale sector moderne ruimtes
voor het houden van vergaderingen,
jaarlijkse evaluaties, conferenties,
trainingen en seminars. De locatie
was zeer passend en comfortabel.
Dit hielp ons om opleidingen van
hoge kwaliteit te geven. 

Bij het zoeken naar een geschikte
locatie moeten trainers rekening
houden met de volgende factoren:

HOOFDSTUK  I

HET KIEZEN EN INRICHTEN
VAN DE RUIMTE



CAPACITEIT

12

De grootte van de zaal moet worden afgestemd op het aantal verwachte
deelnemers. Als de ruimte te klein is, kan het onaangenaam krap worden. Als
de ruimte te groot is, is een mogelijke oplossing om de tafels dicht bij elkaar te
zetten om een warmere sfeer te creëren. Het is echter aan te raden een ruimte
te reserveren met een capaciteit die het dichtst bij de geplande opkomst ligt.
Daarnaast is het van belang om flexibel te zijn en bijvoorbeeld stoelen extra te
hebben voor deelnemers die onaangekondigd komen.



Of de deelnemers nu hun eigen vervoer hebben of met het openbaar vervoer
komen, het is het beste om indien mogelijk een centraal gelegen locatie met
betaalbare parkeergelegenheid te kiezen. Geef de exacte locatie aan
deelnemers door, om stressvolle situaties te voorkomen.

LOCATIE

Let op bij het gebruik van Google Maps-navigatie, deze is niet altijd
accuraat. Het kan helpen om de route naar de locatie uit te leggen aan de
hand van bezienswaardigheden in de buurt. Maak gebruik van de
technologie en stuur een locatiepin door in de WhatsApp-groep om er
zeker van te zijn dat elke deelnemer de exacte locatie krijgt.
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RUIMTE-INDELING EN TOEGANKELIJKHEID

Het is raadzaam ervoor te zorgen dat de zaal toegankelijk is voor iedereen,
ook voor personen met beperkte mobiliteit. Verschillende
trainingsprogramma's vragen om verschillende soorten zalen. 



Paneldiscussies en beamerpresentaties werken bijvoorbeeld goed in een
collegezaal, terwijl kleinere klaslokalen of conferentieruimten geschikter zijn
voor trainingssessies. Paneldiscussies en beamerpresentaties werken
bijvoorbeeld goed in een collegezaal, terwijl kleinere klaslokalen of
conferentieruimten geschikter zijn voor trainingssessies. Door de deelnemers
een specifieke ruimte te bieden om pauze te nemen, houdt u onderscheid
tussen de leerruimte en de ontspanningsruimte. Het is nuttig om de
trainingsruimte in te richten op een manier die passend is bij het aantal
deelnemers en de leerdoelen. Te veel ruimte tussen de trainer en de voorste rij
deelnemers is niet ideaal. Door de ruimte te verkleinen, wordt de afstand
tussen de trainer en de deelnemers kleiner, zowel fysiek als emotioneel. Dat
schept een betere band tussen alle aanwezigen. Deelnemers voelen zich
hierdoor meer op hun gemak en hebben een positiever gevoel over de
trainingssessie.

Ook kan worden overwogen om achter in de zaal een tafel voor eten en
drinken te plaatsen, voor het geval er geen aparte ruimte beschikbaar is. Op
die manier kunnen deelnemers er gebruik van maken wanneer ze daar
behoefte aan hebben.
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Wi-Fi-verbinding
Computers en/of laptops
Digitale projectiesystemen
Printers

Zorg dat de locatie die u boekt, beschikt over alle benodigde faciliteiten. Niet
alle locaties zijn voorzien van meubilair en andere voorzieningen die nodig zijn
voor een geslaagde trainingssessie. Het is essentieel om eerst te bepalen wat
u nodig hebt. Denk aan de tafel- en stoelopstelling, projectoren, schermen of
verlichting. Het is ook belangrijk om te vragen naar Wi-Fi-toegang en
stopcontacten, vooral als de aanwezigen laptops of andere elektronische
apparaten zullen gebruiken.

Ongeacht het opleidingsprogramma hebt u voor de beste leerervaring de
meest nieuwe technologie nodig. Denk bijvoorbeeld aan een scherm om
video’s en e-learningprogramma’s op te projecteren. 

Enkele zaken om te overwegen voor een soepele trainingssessie:

FACILITEITEN

15



Door voor catering te zorgen, kunnen de deelnemers zich tijdens de
trainingssessies blijven concentreren op het leren. Zorg niet enkel voor water,
maar informeer ook bij de locatie naar warme dranken en snacks. Sommige
locaties bieden catering aan, andere niet. Misschien moet u een contract
sluiten met een specifieke leverancier of zelf snacks meenemen naar de
training.

Deelnemers leren het best in een omgeving waar alle essentiële voorzieningen
aanwezig zijn, zoals:

VOORZIENINGEN

Tafels, bureaus, stoelen.
Computers
Toegang tot gratis, gezonde
snacks en drankjes
Comfortabele ruimte voor
pauzes, ook buiten
Een handig inschrijfsysteem.

16



SFEER

De sfeer en decoratie van een ruimte zetten de toon voor de training. Elk detail
van de ruimte, van het meubilair tot de verlichting, draagt bij aan de sfeer.
Daarom is het belangrijk dat u de zaal persoonlijk controleert voordat u de
ruimte huurt. 

Akoestiek is ook een belangrijke
overweging. Als deelnemers niet
kunnen horen wat de trainer (of
andere deelnemers) zegt,
belemmert dit een succesvolle
training. 

De verlichting moet geschikt zijn
voor de sfeer die we willen
creëren. Een donkere ruimte is niet
bevorderlijk voor de energie in een
trainingssessie, terwijl het gebruik
van zeer felle lampen in
combinatie met een projector de
zichtbaarheid van de presentatie
negatief kan beïnvloeden.

17

TEMPERATUUR

Hoewel iedereen de temperatuur in een ruimte verschillend ervaart, is het
noodzakelijk na te denken over verwarming en/of airconditioning. Sommige
deelnemers hebben het misschien warmer dan de anderen, dus is het handig
om een paar kapstokken beschikbaar te hebben voor hun jassen. Vooral nu, in
tijden van een pandemie, is het van groot belang dat de ruimte zeer goed
geventileerd wordt. U kunt de ramen open zetten (bijvoorbeeld tijdens de
koffiepauze), of gebruik maken van het ventilatiesysteem van de ruimte. 
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TIPS

Om een succesvol trainingsprogramma op te zetten, moet u uw
ruimte op de juiste manier kiezen en organiseren. Houd rekening
met de capaciteit, de locatie, de toegankelijkheid, de faciliteiten, de
voorzieningen en de sfeer van uw locatie.
Ga bij uw deelnemers na of zij zich op hun gemak voelen in de
gekozen ruimte.

19



Het faciliteren van een trainingsprogramma zonder gebruik te maken van
lokale kennis, cultuur en ervaringen? Dit klinkt als een onmogelijke opgave.
Vooral wanneer de doelgroep van de training een kwetsbare groep is, zoals
vrouwen met een migratieachtergrond. Daarom zorgt het W-LAP dat al het
lesmateriaal gelokaliseerd is. Alle activiteiten binnen de 5 hoofdeenheden van
het handboek zijn sterk gelokaliseerd en weerspiegelen de
lokale/regionale/nationale cultuur, administratieve processen, arbeidsethiek,
kansen op de arbeidsmarkt, arbeidsrechten, enz. De Engelse versie van het
handboek weerspiegelt de realiteit van alle partnerland. Iedereen die
geïnteresseerd is in het aanpassen van de inhoud van het handboek aan hun
realiteit kan dit zeker doen. 

HOOFDSTUK II

LOKALISATIE VAN HET LESMATERIAAL 
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Het faciliteren van een
trainingsprogramma zonder
gebruik te maken van lokale
kennis, cultuur en
ervaringen? Dit klinkt als een
onmogelijke opgave. Vooral
wanneer de doelgroep van
de training een kwetsbare
groep is, zoals vrouwen met
een migratieachtergrond.
Daarom zorgt het W-LAP dat
al het lesmateriaal
gelokaliseerd is. 



In de context van open leermiddelen, een element van het Erasmus+-
leermateriaal, verwijst lokalisatie naar het proces waarbij leermiddelen die voor
een bepaalde context zijn ontwikkeld, worden aangepast naar andere
contexten. Deze contexten kunnen bijvoorbeeld van geografische,
pedagogische, politieke of technische aard zijn. Ons leermateriaal kan dus
worden aangepast en getransformeerd om andere lokale realiteiten te
weerspiegelen. Dit is zeer belangrijk aangezien het doel van lokalisatie is om de
opleiding relevanter en betekenisvoller te maken voor de deelnemers.
Lokalisatie houdt in dat lokale materialen worden gebruikt als onderwerp en
object van instructie, maar ook dat de lokale cultuur een integraal onderdeel
wordt van het opleidingsprogramma. Voor ons opleidingsprogramma, dat zich
richt op de behoeften van vrouwen met een migratieachtergrond, is dit
element van enorm belang. Een van onze hoofddoelen is immers de sociale en
culturele integratie van onze deelnemers. 

21

Waarom besteden we zoveel aandacht aan de lokalisatie van het
leermateriaal? Wat betekent het eigenlijk om de leerervaring te
lokaliseren? Wat zijn de voordelen voor de deelnemers?

HET BEGRIP LOKALISATIE:
HOE WERKT HET?



De relevantie en toepasbaarheid van
ons opleidingsmateriaal is een
cruciale dimensie van de kwaliteit
van onze trainingen. Het gebruik van
gelokaliseerd lesmateriaal is een
manier om die relevantie in
uiteenlopende lokale, culturele en
sociaaleconomische contexten te
implementeren.

Is het mogelijk om te streven naar
de integratie van vrouwen met
een migratieachtergrond in de
gastsamenlevingen, wanneer het
lesmateriaal uitgaat van een
andere realiteit? 

Simpel gezegd: is het mogelijk om te
streven naar de integratie van
vrouwen met een
migratieachtergrond in Cyprus of
Malta, wanneer het lesmateriaal de
Nederlandse integratieprocessen
weerspiegelt? Volgens het W-LAP
zou dit niet resulteren in succes. Het
lesmateriaal zou dan te weinig
betekenen voor de deelnemers. 

THE CONCEPT
OF

LOCALISATION: 
HODOES IT

WORK?
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HET BEGRIP LOKALISATIE:
HOE WERKT HET?



Het sterk gelokaliseerde lesmateriaal dat in het kader van het WINGS-project
werd ontwikkeld en tijdens het W-LAP werd toegepast, kwam de deelnemers
op verschillende manieren ten goede. De deelnemers kregen de kans om hun
kennis over lokale processen (administratie, arbeidsrechten, werkcultuur,
culturele aspecten van het dagelijks leven, etc.) te vergroten en te
ontwikkelen. Deze kennis ondersteunt de integratie in de sociaaleconomische
nexus van een nieuwe samenleving. Daarnaast vermindert deze kennis het
gevoel van buitengesloten worden en het risico op miscommunicatie.

Het gelokaliseerde lesmateriaal zorgde ervoor dat de vrouwen met
uiteenlopende achtergronden een gevoel van saamhorigheid voelden, zowel
met de rest van de groep als met de gastsamenleving. Het gelokaliseerde
lesmateriaal hielp de vrouwen om de context waarin ze nu leven beter te
begrijpen. Ook hielp het hen deel te nemen aan discussies over verschillende
onderwerpen, van eten, muziek en dans tot hun arbeidsrechten,
administratieve processen en organisaties. 

DE VOORDELEN VAN GELOKALISEERD
LESMATERIAAL VOOR DEELNEMERS

23



Het was merkbaar dat het gelokaliseerde lesmateriaal de deelnemers hielp om
geïnteresseerd te raken in de reeks workshops die in het kader van het W-LAP
werden gehouden. Doordat het lesmateriaal passend was bij de context
waarin zij zich dagelijks begeven, waren deelnemers extra gemotiveerd om
kennis op te doen. We mogen niet vergeten dat vrouwen met een
migratieachtergrond een van de meest kwetsbare groepen zijn. Als migrant en
als vrouw worden zij nog steeds met uitdagingen en belemmeringen
geconfronteerd. Minder vrouwen hebben betaald werk vanwege
verplichtingen rondom het gezin. Het feit dat zij ervoor kozen 35
opleidingsuren bij te wonen, wijst enerzijds op hun bereidheid om te leren,
maar anderzijds ook op de aantrekkelijkheid van de opleiding op zich.

De volgende infografiek toont een beknopte presentatie van de belangrijkste
voordelen van het gebruik van gelokaliseerd lesmateriaal voor uw deelnemers.

DE VOORDELEN VAN GELOKALISEERD
LESMATERIAAL VOOR DEELNEMERS
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HOE LOKALISEERT U UW 
LEERMATERIAAL?

Bij lokalisatie wordt de plaatselijke cultuur als een integraal deel van de
ontwikkeling en/of aanpassing van het leermateriaal beschouwd. Het is een
proces waarin cultuur, tradities en best practices worden toegepast op het
nieuwe leermateriaal. Een lokaal netwerk en open discussies zijn van cruciaal
belang voor het proces. Bij het lokaliseren van elk soort leermateriaal is het
noodzakelijk een aantal stappen te volgen: 

Het belang van taal 

Leermateriaal en de uitleg van activiteiten in begrijpelijke en beknopte taal
ondersteunen het leerproces en maken de planning en uitvoering (van een
opleiding, een les, een workshop) gemakkelijker. Bij het lokaliseren van
leermateriaal moet u rekening houden met de doelgroep en de taalbarrières
waarmee zij te maken krijgen. Maak dus gebruik van een taalniveau dat
aansluit bij de kennis van alle deelnemers. Houd het simpel, maar correct. De
instructies moeten kort en duidelijk zijn. Taken en activiteiten moeten zo
worden ingericht dat deelnemers gemakkelijk met hun trainer kunnen
communiceren. 

Lokale middelen

Lokalisatie impliceert ook het gebruik van plaatselijke materialen en middelen.
Zorg ervoor dat u teksten en andere bronnen (links, websites, casestudy's,
beelden) gebruikt die gericht zijn op de lokale context en omgeving. Dit helpt
de deelnemers om het materiaal te begrijpen en direct te kunnen toepassen
op hun eigen realiteit. 
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Vertrouwd raken met het
nieuwe materiaal  
Het belangrijkste deel van het
implementeren en lokaliseren van
het lesmateriaal is dat trainers
zich er vertrouwd mee voelen.
Bied de trainers de juiste middelen
en verantwoordelijkheden,
moedig hen aan om het materiaal
eigen te maken, het toe te passen,
er kritisch over na te denken en
het aan te passen waar nodig.
Lokalisatie is een volledig nieuw
leerproces en een nieuwe ervaring
waar trainers zelf invloed op
kunnen en mogen uitoefenen. 

Constante ontwikkeling
Het nieuwe gelokaliseerde
leermateriaal is niet alleen een
boek met normen en leerdoelen,
maar een doorlopend proces. 

27

Dit proces is gebaseerd op voortdurende aanpassing, monitoring,
documentatie, evaluatie, doeltreffendheid en bruikbaarheid van de activiteiten
en het materiaal op basis van de feedback van uw deelnemers. Daarom is het
van belang gedurende het leerproces constant te blijven reflecteren. 



Om een succesvol opleidingsprogramma voor vrouwen met een
migratieachtergrond te realiseren, is lokalisatie van het leermateriaal
essentieel. Dit is vooral het geval wanneer de ontwikkeling van het
leermateriaal een co-creatie van trainers met verschillende
educatieve en culturele achtergronden is.

Als dit goed wordt doordacht, zal het leermateriaal bestaan uit een
combinatie van alle best-practices. Dit is zeer waardevol voor
deelnemers die tot kwetsbare groepen behoren, zoals vrouwen met
een migratieachtergrond.

Lees de strategieën voor lokalisatie van leermateriaal aandachtig
door en wees niet bang om out leermateriaal aan te passen.
Lokalisatie is immers een continu leerproces!
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Vrouwen met een migratieachtergrond dragen vaak de verantwoordelijkheid
voor hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Dit kan van invloed zijn op
hun integratie en hun vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.
Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke vluchtelingen in het bijzonder
geconfronteerd worden met de gevolgen van het krijgen van kinderen. Zij
hebben krijgen gemiddeld meer kinderen dan andere vrouwen met een
migratieachtergrond of autochtone vrouwen en zijn gemiddeld vaker in
verwachting van een kind in hun eerste jaar na aankomst in het gastland. Deze
factoren zijn van invloed op hun kansen op werk en integratie. Uit een
vergelijkend onderzoek tussen vrouwen die migrant of vluchteling zijn en
autochtone vrouwen, blijkt dat de genderkloof op het gebied van
werkparticipatie het grootst is in de jaren waarin vrouwen het vaakst kinderen
krijgen (tussen de 25 en 35 jaar). Interessant is dat de arbeidsparticipatie van
gevluchte vrouwen het hoogst is rond de leeftijd van 40 tot 50 jaar, dit is veel
later dan bij autochtone vrouwen.  

HOOFDSTUK III
PRAKTISCHE ZAKEN OM DE PARTICIPATIE VAN

VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND TE
VERGEMAKKELIJKEN

Ook gezinsverplichtingen vormen een uitdaging voor vrouwen met een
migratieachtergrond, vooral gezien de beperkte toegang tot kinderopvang en
financiële bijstand. Bovendien zijn vrouwen met een migratieachtergrond niet
altijd op de hoogte van de beschikbare voorzieningen. De toegankelijkheid van
de gezondheidszorg is daarnaast zeer belangrijk. 
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Gendering van
gezondheidszorg kan
helpen om vrouwen die
slachtoffer zijn van
geweld en trauma’s
meedragen te
ondersteunen en hen
weerbaarder te maken. 



Om de ruimte persoonlijker te maken, kunt u de muren versieren met materiaal
dat door de deelnemers tijdens de trainingen is geproduceerd. Het is handig
om mappen of dozen gereed te hebben waar de deelnemers materiaal in
kunnen bewaren dat ze nodig hebben tijdens de training, zodat ze niet alles
mee naar huis hoeven te nemen.

Hoewel het niet altijd mogelijk is de grootte en de kenmerken van het
klaslokaal te kiezen, probeer te zorgen voor een groot, goed verlicht klaslokaal
met voldoende ruimte om creatief te zijn met de opstelling.
Basisbenodigdheden zijn stoelen, schrijfmateriaal, een tafel, een schoolbord en
bij voorkeur een computer en projector. 
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FYSIEKE RUIMTE EN UITRUSTING

Hieronder volgen enkele aanbevelingen die volgens ons in overweging

moeten worden genomen bij de ontwikkeling van een opleiding voor

een multiculturele groep vrouwen. 



Een van de grootste uitdagingen voor geïmmigreerde vrouwen bij het volgen
van een opleiding en de toegang tot de arbeidsmarkt, is het combineren
hiervan met het gezinsleven. Om de toegang van vrouwen tot opleidingen te
vergemakkelijken, is het raadzaam om op de locatie waar de trainingen
worden gehouden een speelruimte te hebben.  

Deze ruimte kan een rol spelen bij het bijbrengen van waarden en het
verhogen van het intercultureel bewustzijn en het besef van gelijkheid tussen
mannen en vrouwen bij de kinderen. Daarnaast hebben we de ervaring dat
deze voorziening heel waardevol is voor vrouwen die de verantwoordelijkheid
dragen voor de opvoeding van de kinderen. 

SPEELGOEDBIBLIOTHEEK
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Als het niet mogelijk is om een
speelgoedbibliotheek op de
locatie te hebben (een ruimte
moet aan bepaalde
veiligheidseisen voldoen om er
kinderen te laten verblijven), is
het handig om in contact te
komen met instanties die een
dergelijke ruimte hebben en een
samenwerking tot stand te
brengen.

Een andere mogelijkheid is om voor de kinderen van deelnemers een plek te
zoeken bij een kinderopvang in de buurt. Het is belangrijk te beseffen dat deze
procedures tijd vergen, begin dus tijdig met het zoeken naar ondersteuning
voor deelnemers die dit nodig hebben. 



Probeer een rooster op te stellen dat passend is voor alle deelnemers. Vaak
hebben deelnemers weinig beschikbare tijd omdat zij meerdere
verantwoordelijkheden hebben (werk, gezin, huishouden, vrijwilligerswerk,
enz.). 

Wanneer er een rooster is opgesteld, is het van belang dit te handhaven en
punctualiteit aan te moedigen. Punctualiteit toont niet alleen respect naar de
groep, het is ook een belangrijke waarde in de werkomgeving. Naast
persoonlijke omstandigheden, heeft cultuur invloed op hoe mensen tijd
waarderen en beleven. Het is belangrijk dit onderwerp met de groep te
bespreken. Bespreek hoe in elke cultuur tijd en punctualiteit wordt
beschouwd en probeer met de groep een werkwijze te bespreken die voor
iedereen werkt. 

Houd bij de organisatie en ontwikkeling van de opleiding rekening met de
culturele gebruiken van de deelnemers, zoals de Ramadan. Denk aan
verschillende feestdagen zoals het Suikerfeest, Pasen en Kerstmis. Oost-
Europese deelnemers zullen wellicht Orthodoxe feestdagen vieren.  Houd hier
rekening mee bij het maken van de planning voor de trainingen, zodat elke
deelnemer aan het gehele programma kan deelnemen. 

SCHEMA

EXTERNE ACTIVITEITEN EN GASTEN
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De opleiding kan enorm worden verrijkt door het uitvoeren van
activiteiten buiten het klaslokaal. Deze externe activiteiten bevorderen
de samenwerking, versterken de groepscohesie en dienen als
referentie om wat tijdens de sessies aan bod is gekomen in de praktijk
te brengen. Deelnemers leren hun omgeving in het gastland hierdoor op
een praktische manier kennen, wat erg waardevol en leerzaam is.



Het is van essentieel belang dat de communicatie in de groep vloeiend en
positief verloop, houd dus de volgende richtlijnen in gedachten:
- De trainer communiceert helder, vermijdt overmatige interventie tussen
deelnemers en luistert met belangstelling naar de groep;
- De trainer vraagt feedback van de groep en vraagt de groep om de
besproken stof te reproduceren zodat er zekerheid is dat de groep de stof
heeft begrepen.

COMMUNICATION AND LINGUISTIC FACTORS
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Ook kan het uitnodigen van professionals tijdens een training om een specifiek
onderwerp te behandelen de groep ook helpen haar horizon te verbreden.
Wanneer u hiervoor kiest, is het handig om als trainer nog steeds actief
aanwezig te zijn tijdens de sessie. Zo kan de gastdocent zich vooral focussen
op de inhoud en zorgt u voor een soepel verloop van de sessie.
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Dat het leren van de taal die in het gastland wordt gesproken wordt
aangemoedigd, dient geen afbreuk te doen aan de waarde van de talen en
dialecten van de deelnemers. Taal maakt deel uit van iemands identiteit, dus
wees u hier als trainer van bewust. Veranderen van taal kan emotioneel
beladen zijn en de moeite die deelnemers hiervoor doen moet op prijs worden
gesteld. 

Niet alle deelnemers zullen Engels spreken. Zij die dat wel doen, zullen
verschillen in niveau en dialect. Bovendien kan het verschil in opleidingsniveau
leiden tot minder of meer begrip van abstract taalgebruik. Er dient op worden
toegezien dat wat tijdens de sessies wordt gecommuniceerd, door iedereen
wordt begrepen en dat er verduidelijkt wordt waar nodig. Ook bij het schrijven
kunnen er moeilijkheden ontstaan wanneer deelnemers het Engelse alfabet
niet beheersen, of wanneer deelnemers niet geletterd zijn.
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Houd rekening met de verantwoordelijkheden die deelnemers dragen
rondom hun gezin. Maak een rooster dat voor iedereen passend is. 

Besteed aandacht aan mogelijke taalbarrières. Niet alle deelnemers
zullen Engels spreken, dus probeer vanaf het begin van het programma
een gemeenschappelijke taal te vinden.

Houd rekening met het emotionele welzijn van uw deelnemers en vraag
hen regelmatig hoe het gaat. 

Het is raadzaam bovenstaande aspecten te bespreken met de groep. Zorg
voor een veilige omgeving en ga een gemeenschappelijke verbintenis aan over
hoe de groep omgaat met moeilijkheden rondom taalbegrip: geduld, respect,
verduidelijking, uitleg van woorden, samenwerken met anderen en vertalen
waar nodig. Om de trainingen soepel te laten verlopen is het van belang dat
eventuele problemen direct worden gecommuniceerd, zodat iedereen
volwaardig kan deelnemen. 

Vergeet niet dat wanneer het gaat om persoonlijke of emotionele
onderwerpen, deelnemers zich soms gemakkelijker uitrukken in hun
moedertaal. Met deze taal zijn ze immers het meest verbonden. 

TIPS



CHAPTER IV

Voor vrouwen die gevlucht zijn en trauma’s met zich meedragen, kan het
bereiken van een gemeenschapsgevoel moeilijker zijn. Veel migranten hebben
te maken met een verlies van vertrouwen in andere mensen. Soms verliezen
ze het vertrouwen in zichzelf of in hun geloof. Vertrouwen is essentieel voor
een gevoel van verbondenheid, dus is het belangrijk om dit vertrouwen zo veel
mogelijk terug te brengen. 

Het gevoel van ‘erbij horen’ is moeilijk te definiëren, vooral als het gaat om
mensen met een migratieachtergrond. Deze mensen beschrijven vaak dat ze
'in het onwetende' verkeren - ze willen bij de nieuwe gastgemeenschap horen,
maar ook bij hun etnisch-culturele groep. 

Het is vanzelfsprekend dat het
saamhorigheidsgevoel in een
opleidingsgroep van groot belang
is voor een positieve ervaring en
een succesvol resultaat van het
opleidingsprogramma. Zo wordt
een sterk gevoel van
verbondenheid in verband
gebracht met hogere participatie
en een grotere motivatie van de
deelnemers. Tegelijkertijd kan het
gevoel verbonden te zijn met de
groep bijdragen tot een sterkere
connectie met anderen. Zorg er  

HOOFDSTUK IV:
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dus voor dat de deelnemers de mogelijkheid hebben om met anderen in
contact te komen en een netwerk op te bouwen.



Veel deelnemers kunnen drempels of obstakels ervaren wanneer zij aan een
opleidingsprogramma beginnen. Ze kunnen gevoelens van onzekerheid
ervaren of bang zijn voor veranderingen in hun leven. Het is belangrijk om met
elke deelnemer een persoonlijk gesprek te hebben, live of per telefoon. Een
week voordat de opleiding begint is het juiste moment om de deelnemers
hieraan te herinneren. Als de deelnemer een coach of contactpersoon heeft bij
de gemeente of een andere organisatie, betrek hen hier dan ook bij, zodat er
vanaf het begin stimulans is om mee te doen aan de training.

HET BELANG VAN EEN GOEDE START

Om een succesvol programma
te kunnen uitvoeren, is de
aftrap van de trainingen van
cruciaal belang. Dit is het
moment waarop de groep zich
begint te verbinden met de
trainer en met elkaar. De eerste
connecties binnen de groep
ontstaan hier. 
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LAAT ALTIJD DE EERSTE TRAINING DOORGAAN

Verander nooit de datum van de eerste training, zelfs als er een lage opkomst
verwacht is. De inhoud van de echte kick-off kunt u eventueel uitstellen, maar
het is belangrijk dat de deelnemers die de training wel bijwonen, zich welkom
en gerespecteerd voelen. Leg niet de nadruk op de (kleine) omvang van de
groep, maar benadruk het feit dat de aanwezigen het initiatief hebben
genomen om te komen.



Als mensen via een berichtje afzeggen, bel ze dan op om een persoonlijk
gesprek te voeren en ze te stimuleren om naar de volgende training te komen.
Het is belangrijk dat de deelnemers het gevoel hebben dat hun aanwezigheid
belangrijk en gewenst is. Negeer nooit een absentiebericht. Als mensen niet
komen opdagen, bel hen dan ook om te laten weten dat de groep hen gemist
heeft. 

Tijdens de eerste training is het belangrijk om de deelnemers te "contracteren".
Dit betekent dat er een wederzijdse overeenkomst is tussen deelnemers en
de coördinator en/of trainer die is gebaseerd op vertrouwen en commitment.
Dit bevordert de betrokkenheid van de deelnemers. Laat deelnemers weten
dat er van hen wordt verwacht dat ze actief deelnemen. Het draagt bij aan het
vertrouwen van de groep in de trainer, omdat de trainer hetzelfde doet: zich
verbinden aan de groep en het opleidingsprogramma. 
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HET CONTRACT: VERWACHTINGEN, DOELSTELLINGEN
EN VERBINTENISSEN



Een belangrijk onderdeel is het bespreken van de verwachtingen, de
redenen voor het opleidingsprogramma en de redenen dat deelnemers
meedoen. Bespreek vragen zoals ‘welke verwachtingen hebt u?’, ‘wat
hebben we met elkaar gemeen?’ en ‘wat motiveert u?’. Dit is ook het
moment voor verwachtingsmanagement. Maak als trainer duidelijk wat er
binnen het programma bereikt kan worden en wat buiten jullie macht licht. 

Bespreek het programma, de planning en de verschillende stappen die in
het programma zullen worden genomen. Het is belangrijk om duidelijk en
transparant te zijn naar de deelnemers..

Het ‘contract’ kan uit verschillende elementen bestaan:
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De trainer en/of coördinator, en ook de deelnemers, moeten
gestimuleerd worden om iets persoonlijks te delen om een niveau
van vertrouwen te creëren. Dit kan door middel van verschillende
activiteiten, met behulp van fotokaarten, of de handtasactiviteit uit
het WINGS Handboek. 

Deel het veiligheidsprotocol.
Bespreek de huisregels (dat kan
zijn: telefoons uitzetten, 5 minuten
te vroeg komen, samen de tafels en
stoelen opruimen, enz.), maar ook
communicatieregels over omgang
met elkaar, luisteren, elkaar met
respect behandelen, enz. Deze
regels en waarden kunnen voor
elke organisatie of training anders
zijn, maar het is belangrijk om ze bij
de start te bespreken. 



Ten slotte is het raadzaam om bijvoorbeeld een participatieovereenkomst
te gebruiken. In deze overeenkomst kunt u de verwachtingen, planning en
richtlijnen herhalen. Zowel de trainer als de coördinator ondertekenen er
een. Het ondertekenen van een overeenkomst zal bijdragen aan de
participatie van de deelnemers. 

Vooral tijdens de eerste of tweede
training is het waardevol om
deelnemers in kleine groepjes op te
delen. Dit zal bijdragen aan een
positieve sfeer en deelnemers door de
eerste barrières heen laten breken.
Zoek een activiteit of spel dat de
deelnemers een haakje geeft om een
gesprek te beginnen, zodat ze het niet
helemaal zelf hoeven te bedenken.
Nadat de duo's met elkaar hebben
gepraat en iedereen weer samenkomt,
vraag ze dan iets te vertellen over hun
gesprekspartner. Het draagt bij aan het
onthouden van interessante details
over de ander, maar geeft de
deelnemers ook een gevoel van
nabijheid en verbondenheid: de
anderen kennen hen al een beetje. 

ELKAAR LEREN KENNEN
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Sommige deelnemers kunnen zich onzeker voelen over het spreken voor de
groep, vanwege hun taalniveau of om andere redenen. Er zijn veel activiteiten
of spelletjes om elkaar in een comfortabele omgeving te leren kennen. Laat de
deelnemers deze activiteiten in groepjes van twee of drie doen.



DE GROEP ACTIEF EN BETROKKEN HOUDEN

Vooral als de groep maar eens per week samenkomt, is het belangrijk om de
deelnemers ook de rest van de week actief en betrokken te houden bij de
training. Een van de gemakkelijkste en meest effectieve manieren is het
maken van een WhatsApp-groep. De meeste deelnemers zullen een
smartphone hebben en communicatie via WhatsApp is gemakkelijk, snel en
makkelijk te vertalen. De coördinator of trainer kan een WhatsApp-groep
maken. Voeg alle deelnemers toe en heet ze welkom met hun naam. Zo weten
anderen wie wie is, en voelen ze zich welkom. Gebruik de groep voor
praktische doeleinden, zoals herinneringen aan zelfstandig leren of
aanpassingen van de locatie of het tijdstip van de training. Herinner
deelnemers ook aan de komende training, bij voorkeur de dag ervoor. 

De groep kan daarnaast gebruikt worden om tips te delen (een markt,
activiteiten voor kinderen, taallessen, enz.). Stimuleer de groep om actief deel
te nemen aan het gesprek. Reageer als coördinator of trainer altijd op
berichten, om bij te dragen aan de groepsbinding en de deelnemers het gevoel
te geven dat er naar hen geluisterd wordt. Schenk ook aandacht aan
belangrijke gebeurtenissen zoals de ramadan of andere culturele/religieuze
feestdagen. 
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CLOSING EVENT

Het slotevenement van een trainingsprogramma is net zo belangrijk als de
kick-off. Tijdens deze slotbijeenkomst worden de deelnemers in het zonnetje
gezet. U kunt deze bijeenkomst op de trainingslocatie organiseren, maar het is
ook goed om dit op een andere locatie te doen zoals een leuk café of zelfs een
andere ruimte in de trainingslocatie. Dit geeft een specialer gevoel en maakt
het evenement feestelijker. Organiseer drankjes en iets te eten, of vraag de
deelnemers iets uit hun eigen keuken klaar te maken en mee te nemen. Als er
genoeg ruimte is, kunnen de deelnemers familie of vrienden meenemen. 

Tijdens dit evenement
ontvangen de deelnemers
hun certificaat. Dit wordt
ondertekend door zowel de
deelnemer als een
coördinator of de directeur
van uw organisatie. Vraag de
trainer/coördinator om over
elke deelnemer een kort
persoonlijk verhaal voor te
bereiden, bijvoorbeeld over
hun kwaliteiten, groei of
ontwikkeling. 

Geef de deelnemers ook de ruimte om te vertellen over hun ervaringen of
plannen.
 
Door iets feestelijks en positiefs te organiseren, krijgen de deelnemers het
gevoel dat ze echt iets bereikt hebben, dat ze belangrijk zijn en dat ze deel
uitmaken van een nieuw netwerk. 
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NAZORG

Een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma is dat deelnemers hun
netwerk hebben uitgebreid. Daarom is het belangrijk om dit netwerk te
onderhouden. Ga tijdens het afsluitingsevenement of tijdens een eindgesprek
met de deelnemers na wat hun volgende stappen zij. Kijk of uw organisatie
hier een rol in kan spelen. Er kunnen bijvoorbeeld vervolgprogramma's zijn
waar de deelnemer zich voor kan inschrijven, of u kunt ze doorverwijzen naar
andere organisaties als ze specifieke vragen of behoeften hebben. De
deelnemers moeten u en hun mede-deelnemers ook na afloop van het
trainingsprogramma kunnen bereiken. Houd de WhatsApp-groepen live en
nodig oud-deelnemers uit voor nieuwe trainingen of evenementen. 

Een goede start van het programma is een van de belangrijkste aspecten
voor een succesvol resultaat van de trainingen. Besteed veel aandacht
aan de kick-off en de eerste training. Dit is het moment waarop de groep
zich begint te binden en te committeren aan het programma. 
Benadruk de verbintenis van de deelnemers aan het programma.

Doorbreek de eerste barrières met activiteiten en spelletjes om elkaar te
leren kennen.Keep the group active outside of the trainings
Houd de groep actief buiten de trainingen, bijvoorbeeld door een
WhatsApp-groep.
Steek energie in de organisatie van een feestelijke afsluiting waarbij de
deelnemers hun certificaten in ontvangst nemen.
Investeer in nazorg en het gaande houden van het sociale netwerk
nadat de opleiding is afgerond. 
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HOOFDSTUK V
NABESPREKING EN FEEDBACK

Tijdens het W-LAP kregen de deelnemers de kans om hun verhalen, hun
ervaringen en hun meningen te delen. Dit stelde de trainers in staat om
feedback te ontvangen over het opleidingsprogramma, wat cruciaal is voor
het verbeteren van de inhoud en het materiaal. Ook helpt het ontvangen van
feedback om als groep na te denken over de ervaringen met de opleiding.

HET BELANG VAN INTERVIEWEN EN OM FEEDBACK
VRAGEN
Feedback is een essentieel onderdeel van de vaardigheden van elke docent en
trainer: niet alleen het geven van feedback aan de deelnemers van een cursus
of opleidingsprogramma, maar ook het ontvangen ervan is essentieel om
constant te blijven ontwikkelen.
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Feedback betekent actief luisteren, de tijd nemen om te analyseren en na
te denken over de best mogelijke wijze om uzelf en de groep te
verbeteren. 
Constructieve feedback is een waardevol instrument voor het creëren
van een gezonde leeromgeving, het vergroten van de betrokkenheid
en groepsgevoel.
Feedback heeft een positieve invloed op de communicatie en interactie
tussen de deelnemers, aangezien het duidelijkheid schept en transparantie
vergroot.
Feedback speelt een cruciale rol in onderwijs en leren: het helpt om
nieuwe kennis sneller eigen te maken en valkuilen te vermijden.
Het vragen van constructieve feedback door de trainer toont interesse in
de meningen en ervaringen van deelnemers. Het motiveert mensen,
bevordert persoonlijke en professionele groei.

De beste manier om feedback te vragen van deelnemers over de opleiding is
door het afnemen van interviews, individueel of als groep. Het W-LAP kan als
een geslaagd opleidingsprogramma worden beschouwd omdat het
reflectiesessies omvatte die zeer nuttig waren voor het verzamelen van de
ervaringen en perspectieven van de deelnemers. Neem aan het einde van de
opleiding dus uitgebreid de tijd voor reflectie.   
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  STRATEGIES OF EFFECTIVE INTERVIEWING

Voor een geslaagd interview is het belangrijk dat u goed voorbereid bent.
Bereid van tevoren een lijst met vragen en relevante onderwerpen voor.
Bevraag deelnemers over de inhoud van de opleiding (de activiteiten, de vorm
waarin wordt lesgegeven, het materiaal), en besteed aandacht aan
persoonlijke ervaringen. 

Wees flexibel tijdens het afnemen van interviews. Soms leiden gesprekken tot
nieuwe vragen die u niet had voorbereid.

Ter voorbereiding op het echte interview kunt u de vragen alvast delen met de
deelnemers. Op deze manier kunnen zij zich voorbereiden op wat hen te
wachten staat, alvast nadenken over hun antwoorden en eventuele ideeën
aandragen. 

46

PLANNING EN VOORBEREIDING



Dit is het moment om het gesprek zo te voeren dat u zo veel mogelijk
feedback krijgt van de deelnemers. 

Enkele suggesties die uit de ervaring met het W-LAP naar voren zijn gekomen,
zijn de volgende: 

• Vermijd vragen die te sturend zijn of gesloten zijn en de deelnemers geen
ruimte laten om uit te drukken wat zij werkelijk denken. Het is beter om ja/nee-
vragen achterwege te laten en in plaats daarvan open vragen te stellen.
Vermijd een interviewstructuur die te rigide is.

• Begin met een aantal inleidende algemene vragen. Nadat het gesprek op
gang is gekomen kunt u de verdieping zoeken door meer specifieke vragen
te stellen. 

HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE
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DE KUNST VAN HET LUISTEREN EN RAPPORTEREN

Wees u tijdens het afnemen bewust
van selectieve perceptie. Hoe u
antwoorden van deelnemers
interpreteert kan worden beïnvloed
door bepaalde vooroordelen en
stereotypen. Om open te staan voor
de input van deelnemers, is het van
belang dat u zich hier constant
bewust van bent.

Vooroordelen in interviews kunnen
tot een minimum worden beperkt
als u weet hoe u ermee om kunt gaan.
Wees geduldig met het stellen van
vragen, houd in u achterhoofd dat u
bepaalde vooroordelen hebt en luister
objectief naar wat de deelnemer te
zeggen heeft. Op deze manier zorgt u
voor een succesvol interview waarin
deelnemers gehoord worden. 

De ervaring met W-LAP leert dat
objectief zijn gedurende het gehele
proces zeer belangrijk is. Vermeld
omwille van transparantie de
inspanningen die zijn geleverd om
vooroordelen tegen te gaan, in het
verslag van het interview. 
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Direct na te denken over wat er tijdens de
sessie naar voren is gekomen;
De deelnemers verder met elkaar in
gesprek te laten gaan;
De uitkomsten van het interview van
verschillende kanten te belichten;
De belangrijkste uitkomsten te noteren;
Een korte en doeltreffende synthesesessie
te houden. 

Debriefings zijn een goede manier om:

TIJDENS DE DEBRIEFING

Geef een samenvatting van wat tijdens de interviews naar voren is gekomen. 
 Benadruk daarbij de "zwakke punten" en de positieve aspecten.

Bekijk de meest relevante elementen individueel en geef mensen de tijd om
te brainstormen en vervolgens te discussiëren. Focus bijvoorbeeld 5
minuten op de zwakkere punten en bespreek deze plenair. Groepeer
gelijkaardige ideeën: zo worden tendensen duidelijk.

AFTER THE DEBRIEF

Share what has emerged. This will give participants the opportunity to get a
broad view of key insights.

DEBRIEFING

De debriefing is de tijd die u na een interview neemt om alles te laten bezinken
en een plek te geven.

Zie dit moment als een soort download van alle informatie die u hebt
ontvangen van de deelnemer. De debriefing is een perfect moment om na te
denken over wat er tijdens de sessie is gebeurd en besproken. Het is een soort
kleine synthesesessie.
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Integratie en empowerment van vrouwen met een migratieachtergrond in
de deelnemende landen; 

Huidige situatie (>vóór het project) van onderwijs en opleiding rond
integratie en empowerment;

De rol en het belang van onderwijs en opleiding bij de integratie en de
empowerment van vrouwen met een migratieachtergrond;

Belemmeringen voor de verbetering van onderwijs en opleiding;

Sterke en zwakke punten van het W-LAP;

Deze gegevens werden verzameld met het oog het opstellen van een
doeltreffende vragenlijst. 

Om de uitkomsten van de interviews effectief te analyseren, is het nuttig om
de antwoorden op een gestructureerde manier te verzamelen. 

Gedurende de uitvoering van W-LAP zijn er gegevens verzameld over:

VERZAMELING EN ANALYSE VAN GEGEVENS
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Voor het verzamelen van de gegevens werd de volgende methodologie
gebruikt:

a)   Kwantitatieve indicatoren: score van 1 (laag) tot 5 (hoog).
b)   Kwalitatieve indicatoren: bestaande uit antwoorden op open vragen.
.



52

Tijdens interviews kan het gebruik van foto's en/of afbeeldingen
helpen eventuele taalbarrières te overwinnen en de sessie
dynamischer te maken.
Het gebruik van een whiteboard in de debriefingsfase kan zeer nuttig
zijn. Zo kunt u de belangrijkste elementen visueel vastleggen en de
collectieve reflectiefase dynamischer laten verlopen.

TIPS



HOOFDSTUK VI
REFLECTIE-INSTRUMENTEN

Reflectie is essentieel voor de groei van kennis. Reflectie kan worden
gedefinieerd als "het actief, diepgaand en zorgvuldig overwegen van kennis of
overtuigingen, de waarden die hieraan ten grondslag liggen en de conclusies
die men hieraan verbindt"[1] . 

De theorie van het ervaringsleren, ontwikkeld door Kolb[2][3], suggereert dat
reflectie deel uitmaakt van het cyclische leerproces van (a) het toepassen van
theoretische kennis in praktische situaties (re-contextualisatie, concrete
ervaringen en actief experimenteren), en (b) het creëren van nieuw begrip
door praktische ervaringen en de generalisatie hiervan (de-contextualisatie,
reflectieve observatie en abstracte conceptualisatie).

Wanneer studenten (of deelnemers) reflecteren op verbanden tussen
theoretische kennis en concrete leerervaringen, ontstaat een dieper begrip.
[4] Reflectie stimuleert niet alleen leerervaringen en kennis, maar heeft ook
effecten buiten de cognitie[5]. Het zorgt ervoor dat studenten persoonlijke
vooroordelen identificeren, hun filosofieën in twijfel stellen[6][7] en zich
bewust worden van de oorzaken van hun percepties, emoties en
handelingen[8].

[1] Dewey, J (1933) How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Chicago, IL:
Henry Regnery Co.
[2] Kolb, D (1984) Ervaringsleren: Ervaring als de Bron van Leren en Ontwikkeling. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
[3] Kolb, D (2015) Ervaringsleren: Ervaring als bron van leren en ontwikkeling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
[4] Ghanizadeh, A (2017) De wisselwerking tussen reflectief denken, kritisch denken, zelfmonitoring en academische prestaties
in het hoger onderwijs. Hoger Onderwijs 74(1): 101-14.
[5] Cavilla, D (2017) De effecten van studentenreflectie op academische prestaties en motivatie. SAGE Open 7: 1-13.
[6] Gibbs, G (1998) Learning by Doing A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Brooks University.
[7] Ursin, J, Paloniemi, S (2019) Concepties van leraarschap in de professionele identiteitsconstructie van afgestudeerde leraren
in de volwasseneneducatie. Teacher Development 23(2): 233-48.
[8] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79.
[9]Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79.
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KRITISCHE REFLECTIENIVEAUS

Kember[9] stelde dat er vier hiërarchische niveaus van reflectie zijn. Deze
niveaus zijn een continuüm en beginnen bij beschrijvende niveaus, waarbij men
niet diep over het onderwerp nadenkt (eerste niveau). Daarna komt het 'begrip'
(tweede niveau). Hierop volgen meer kritische reflectieniveaus, de intensievere
vorm van beredenering. Dit niveau ontstaat wanneer bestaande kennis en
fundamentele overtuigingen als gevolg van ‘conceptuele conflicten’ in twijfel
worden getrokken. Er wordt in deze theorie vanuit gegaan dat de niveaus
'reflectie' (derde niveau) en 'kritische reflectie' (vierde niveau) de grootste
invloed hebben op de leerprestaties en de motivatie van de studenten[10].
Deze hogere niveaus worden gekenmerkt door een veranderend conceptueel
perspectief, bewustzijn van de redenen achter handelingen en kritische
evaluatie van veronderstellingen. Het andere uiterste (de basis), zijn
gewoontes in denkpatronen en gedragingen waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van actieve reflectie[11].

Reflectie is essentieel voor leren en kennisgroei. Het kan worden gedefinieerd
als "de actieve, aanhoudende en zorgvuldige overweging van een overtuiging
of veronderstelde vorm van kennis in het licht van de gronden die deze
ondersteunen en de verdere conclusie waartoe zij leidt". 
De theorie van ervaringsleren, ontwikkeld door Kolb, stelt dat reflectie deel
uitmaakt van het cyclische leerproces van (1) het toepassen van theoretische
kennis in praktische situaties (re-contextualisering, stappen van Concrete
Ervaring en Actieve Experimentering), en (2) het creëren van nieuw begrip uit
praktische ervaringen door generalisering (de-contextualisering, stappen van
Reflectieve Observatie en Abstracte Conceptualisering)

[10] Kember, D, MacKay, J, Sinclair, K, et al. (2008) A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in
written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33(4): 369-79.
[11] Ghanizadeh, A (2017) De wisselwerking tussen reflectief denken, kritisch denken, zelfmonitoring en academische prestaties
in het hoger onderwijs. Hoger Onderwijs 74(1): 101-14
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Wanneer deelnemers nadenken over relaties tussen theoretische kennis en
concrete leerervaringen, ontstaat een dieper inzicht. Reflectie stelt echter niet
alleen leerervaringen en kennis ter discussie, maar heeft ook invloed die verder
gaat dan cognitie.  Het zorgt er ook voor dat geleerden persoonlijke aannames
identificeren, hun filosofieën in twijfel trekken en zich bewust worden van de
redenen achter hun percepties, emoties en acties. 

Vooral in dit onderwijsveld, waar culturele onderwerpen en persoonlijke
ontwikkeling centraal staan, moet reflectie een integraal onderdeel zijn van elk
opleidingsprogramma. Omdat interculturele communicatie in dit programma
centraal staan, is het van groot belang dat deelnemers discussies voeren over
concepten en constructen die hun denkwijze beïnvloeden. Persoonlijke
referentiekaders zorgen ervoor dat iedereen de realiteit op een andere manier
ervaart. Vooral met een diverse groep deelnemers is het dus noodzakelijk om
hierover in gesprek te gaan. Dit kan een goede manier zijn om vooroordelen,
opgelegde normen, waarden en machtsstructuren te herzien. Door hier actief
mee bezig te zijn worden zelfreflectie en het vermogen om kritisch na te
denken gestimuleerd. 

55



NIVEAUS VAN KRITISCHE REFLECTIE
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Op theoretisch niveau stelt Kember vier hiërarchische niveaus van reflectie
voor. Deze niveaus worden geplaatst op een continuüm dat gaat van
beschrijvende niveaus, zonder noemenswaardig nadenken over het
onderwerp (gewoontehandelingen, eerste niveau), via 'begrip' (tweede niveau)
naar meer kritische reflectieniveaus (intensieve redeneerhandelingen),
wanneer bestaand begrip en fundamentele overtuigingen in twijfel worden
getrokken als gevolg van conceptuele conflicten. Aangenomen wordt dat van
de niveaus "reflectie" (derde niveau) en "kritische reflectie" (vierde niveau) de
grootste invloed hebben op de onderwijsprestaties en de motivatie van de
deelnemers.
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Deze hogere niveaus worden gekenmerkt door een veranderend
conceptueel perspectief, bewustzijn van de redenen achter acties, en
kritische evaluatie van veronderstellingen. Aan de andere kant van het
continuüm houdt gewoontegedrag geen verband met bewuste gedachten of
diepe cognitieve verwerking. Reflectie is misschien niet moeiteloos, maar het
is zeker een lonend proces.

Een van de belangrijkste redenen waarom reflectie bevorderlijk kan zijn voor
het leerproces is dat de deelnemers zich actief moeten bezighouden met de
leerervaring, het materiaal of het probleem en deze door verschillende lenzen
moeten bekijken.



GEREEDSCHAPSKIST MET
REFLECTIE-INSTRUMENTEN 

In dit onderdeel worden instrumenten gepresenteerd die trainers
kunnen gebruiken tijdens de opleidingssessies.
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Doelstelling: Het analyseren en vastleggen van de leerstijl van de deelnemers
in al haar dimensies. Kijkend naar metacognitie, verbanden die iemand legt en
benadering van volledige leerervaring.
Materialen: een notitieboekje of een stuk papier voor elke deelnemer, pennen.
Duur: Een half uur per dag en later in het proces een paar uur om schriftelijk te
reflecteren
Aantal deelnemers:: Individueel
Instructies: Het leerdagboek wordt gepresenteerd door de trainer en aan de
deelnemers uitgedeeld.
Stel voor dat de deelnemers het dagboek dagelijks invullen, wanneer ze
inspiratie hebben. Bij thuiskomst zetten zij hun aantekeningen om in een
digitale versie, voegen ze foto’s toe en reflecteren ze op wat ze hebben
opgeschreven.

Suggesties voor de trainer: Benadruk aan de deelnemers hoe belangrijk het
dagboek is. Leg aan hen uit dat zij al hun ervaringen mogen delen in het
dagboek. Dit kunnen emoties zijn, spanningen, ervaringen, gedachten. Door aan
de deelnemers mee te geven dat ze echt naar zichzelf mogen luisteren, dit
helpt hen bij het leerproces en bij het verwerken van kennis.
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Leerdagboek



AUTO-ETNOGRAFISCH VERHAAL

Beschrijf ten minste drie belangrijke principes die uw waarden en
wereldbeeld kenmerken.
Beschrijf wat gender voor u betekent. 
Analyseer hoe uw wereldbeeld tot stand is gekomen aan de hand van uw
levenspad. Belicht hierin mensen een belangrijke rol hebben gespeeld of
gebeurtenissen die een grote invloed hebben gehad.
Denk na over hoe uw overtuigingen en waarden tijdens uw leven zijn
veranderd.

Doelstelling: Het auto-etnografisch verhaal is een reflectie-instrument
waarmee we een bepaald aspect, component van onszelf beschouwen. We
bekijken hoe dit aspect van onszelf onze cultuur vertegenwoordigt, hoe
andere mensen dit waarnemen en hoe onze identiteit afwijkt van die van
anderen. Met een auto-etnografisch verhaal onderzoeken we hoe het is om
‘jezelf te zijn’. Met andere woorden, hoe het voelt en eruit ziet om een inwoner
van een vreemd land te zijn.
Materiaal: schrijfpapier, pen of potloden
Duur: 1 uur
Aantal deelnemers: Individueel
Instructies: Schrijf een auto-etnografisch verhaal over uw reis naar een nieuw
land als vrouw waarin u de volgende onderdelen verwerkt:

Wat betekent gender voor jou?
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REFLECTIE IN PAREN

Doelstelling: Reflecteren met anderen helpt het persoonlijke reflectieproces.
Het biedt perspectieven op ervaringen die lijken op die van u. Bovendien is één
ding waar anderen misschien beter in zijn dan wijzelf, het stellen van
uitdagende vragen. Deze activiteit kan een individu helpen nieuwe denkwijzen
te ontwikkelen met behulp van de ervaring en inzichten van iemand anders..

Materiaal: Onderstaande vragen geprint op paper

Duur: 1 uur (3 rondes van 20 minuten) 

Aantal deelnemers: groepjes van twee personen

Instructies:  Verdeel uw groep in duo’s. Let erop dat de groepsgenoten elkaar
niet al te goed kennen. Geef elk duo een aantal vragen die passen bij de
module waar jullie op dat moment aan werken (bijvoorbeeld werk zoeken of
een cv opstellen)
1. Vertel elkaar een verhaal uit het eigen leven waarin dit onderwerp centraal
stond.
2. Leg uit waarom dit een positieve of negatieve ervaring was.

3. Beschrijf wat u met de kennis van nu anders zou hebben gedaan.
Leg aan de deelnemers uit dat de vragen slechts een leidraad zijn en dat ze
gebruikt kunnen worden als ingang tot een dieper gesprek. De bedoeling van
de opdracht is dat deelnemers hun eigen ervaringen beter leren begrijpen en
nadenken over hun plannen voor de toekomst.

Laat de deelnemers weten wanneer er nog 5 minuten over zijn en wissel de
duo’s voor de tweede ronde van 20 minuten 
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Reflectie kan een middel zijn om opgelegde ideeën, normen en
stereotypen te herzien.
Houd als trainer rekening met de groep wanneer u een
reflectiemethode kiest. De ene groep heeft meer begeleiding
nodig dan de andere.

TIPS



HET LEVEN VROUW MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND IN EEN

EUROPEES LAND

DEEL B
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HET LEVEN VROUW MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND IN EEN EUROPEES LAND

PART B:  

VERWACHTINGEN EN REALITEIT
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Wij zijn ons er allen van bewust dat er elke dag duizenden mensen migreren
om de meest uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld de politieke en/of
economische situatie in het land van herkomst. Migratie is een reis en brengt
dus elementen met zich mee zoals verwachtingen, hoop, dromen en ideeën
over de toekomst. Mensen die hun woonplaats ontvluchten voor een beter
leven, kunnen talrijke wensen hebben voor het leven in een nieuw land, zoals
het volgen van een opleiding, het krijgen van een baan, een mooi leven leiden
met een gezin, enzovoort. Tussen onze verwachtingen en de realiteit bestaat
echter een duidelijk verschil. De deelnemers van het W-LAP hebben dit
persoonlijk ervaren. 

Een aantal deelnemers van het W-LAP bespraken de verwachtingen die zij
hadden toen zij in het gastland aankwamen versus hun huidige realiteit met
ons. Ook deelde een mentor van het W-LAP haar eigen ervaringen met het
werken met vrouwen met een migratieachtergrond. Zij vertelde hoe het leven
van deze vrouwen soms anders loopt dan zij verwachtten, omdat ze werden
geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. 

Het is zeer waardevol om de verhalen van onze deelnemers te horen en meer
te weten te komen over hun persoonlijke ervaringen. Ons advies aan
deelnemers is dan ook dat er altijd iets is om naar te streven. Het is goed om
verwachtingen en dromen te hebben, deze geven je een doel om naartoe te
werken.



INTERVIEW - BABETTE (MENTOR) 

Leila is altijd thuisgebleven met haar kinderen en had geen betaalde baan.
Nu haar kinderen ouder worden en naar school gaan, vond ze dat ze toe
was aan een volgende stap. Ze nam het initiatief om de WINGS training in
Amsterdam Oost te volgen. Netwerkpro koppelde haar aan een mentor in
de buurt, Babette. Mentoren van Netwerkpro ondersteunen deelnemers
naast de trainingen door het openstellen van hun netwerk en deelnemers
focus en richting te bieden.

Kunt  u iets over uzelf vertellen?  

Waarom hebt u gekozen om mensen met een migratieachtergrond te
helpen?  

Ik ben Babette en ik ben 32 jaar oud. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als
beleidsmedewerker bij de lokale overheid. Ook heb ik verschillende dingen
gedaan op het gebied van maatschappelijke participatie, meestal als
projectleider en als adviseur. 

Ik denk dat ik het van mijn ouders heb. Mijn vader is nu gepensioneerd en is
de laatste 6 jaar vrijwilliger bij "Vluchtelingenwerk Nederland". 

Mijn ouders hebben veel gereisd en we zijn in veel landen geweest. Ik ben
ook opgevoed met het idee om anderen te helpen. Ik wist al vroeg dat we in
Nederland veel kansen hebben, maar dat het niet voor iedereen hetzelfde is. 
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U werd gekoppeld aan Leila, hoe was u eerste contact met haar? 

Ik heb altijd al anderen die het minder goed hebben dan ik, op de een of andere
manier willen helpen. In de laatste jaren van mijn carrière heb ik een bijdrage
kunnen leveren, maar ik merkte nog steeds dat er een grote kloof was tussen
mij en de mensen met wie ik werkte. Daarom wilde ik deze band op een of
andere manier versterken.

Ik vind dat Netwerkpro goede doelstellingen en ambities heeft, vandaar dat ik
me heb aangemeld als mentor. Wat ik hoop mee te geven aan mijn trainee is
extra zelfvertrouwen. Ik heb al gemerkt hoe ze gegroeid is. 

We hebben elkaar al 3 keer gezien. De eerste keer moesten we nog aan elkaar
wennen. Wat ik merkte was dat ze een beetje nerveus was, dus de eerste keer
waren we onze weg nog aan het vinden. Ik merkte dat het essentieel is om
een vertrouwensband op te bouwen. Ze wordt nu opener en vertelt me welke
dingen ze eng vindt of wat haar onzeker maakt. Ik heb geprobeerd haar meer
zelfvertrouwen te geven. Ze laat steeds meer zien wat haar talenten en
vaardigheden zijn en we proberen uit te zoeken hoe we die kunnen laten
groeien. 

Het was nog een beetje moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van haar
doelen. Het einddoel was om te gaan werken, maar het was voor haar niet
duidelijk wat de tussenliggende stappen waren. Dat was best eng voor haar. 
 Het is een grote stap om te gaan werken na zo lang niet gewerkt te hebben. 
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Denkt u dat de trainingen haar enige richting hebben gegeven?  

Leila heeft nog nooit een betaalde baan gehad. Waren er obstakels
voor haar om te beginnen werken? Wat denkt u dat de reden is dat
ze nog niet eerder had gewerkt?

Ja, ze volgde bijvoorbeeld trainingen over jezelf presenteren, netwerken en
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. We gebruikten de trainingen als
een basis om verder op te bouwen. 

Zeker weten. Ze heeft alleen lagere school gedaan, dus daar zit een grote
kloof. Ze heeft misschien het gevoel dat ze niet zoveel kennis of
vaardigheden heeft. Ik kan me voorstellen dat het in haar omgeving heel
normaal is om voor de kinderen te zorgen. 
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Er is ook een gebrek aan kennis over hoe de arbeidsmarkt werkt. Als je dat
combineert met een klein professioneel netwerk en weinig digitale
vaardigheden, wordt het veel moeilijker om werk te vinden. Ze weet niet echt
waar ze moet beginnen. Door de trainingen en mijn mentorschap heeft ze wat
handvatten gekregen om dit aan te pakken.

Babette en Leila gingen samen naar een sollicitatiegesprek voor een baan in
de gezondheidszorg. Dit was een zeer positieve ervaring voor hen beiden. De
werkgever is enthousiast. Leila krijgt waarschijnlijk een aanbod om voor het
eerst in haar leven betaald te gaan werken. 
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In de onderstaande video kunt u luisteren naar de getuigenis van een
migrantenvrouw die in Griekenland woont over haar verwachtingen en
de realiteit van haar leven in Athene.

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
https://youtu.be/aH_xd4R5Dbs
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Interview DEEL I

In de volgende video's delen deelnemers van het W-LAP in
Nederland hun ervaringen met ons!

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/yljf0DM-7ic
https://youtu.be/yljf0DM-7ic


Interview DEEL II

Druk op Play om de video te zien

GEVOEL VAN IDENTITEIT BINNEN DE
PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP
‘Identiteit’ wordt gedefinieerd als de eigenschappen en overtuigingen die een
persoon of groep anders maken dan anderen (The Britannica Dictionary,
2022). De definitie van etnische identiteit hangt samen met hoe een individu
zich verbindt met een etnische groep.  Ook heeft etnische identiteit te maken
met overeenkomsten in waarden, sociale overtuigingen en gedragingen.
Religie is daarnaast een belangrijke factor in iemands identiteit. Tijdens het
migratieproces laat men veel aspecten los van zijn of haar identiteit, zoals
sociale status, familie en sociale netwerken. Bij sommige migranten kan dit
verlies zich uiten in gevoelens van eenzaamheid en angst. Op een nieuwe en
onbekende plek kan iemand zich gedwongen voelen om de identiteit opnieuw
uit te vinden om geaccepteerd te worden door de omgeving.  Mensen die
gemigreerd zijn zullen niet altijd geneigd zijn om contact te zoeken met de
lokale bevolking. Sommigen zullen zich comfortabeler voelen met mensen die
ook gemigreerd zijn vanuit hetzelfde land.
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https://youtu.be/ZS8y9e9OnMk
https://youtu.be/ZS8y9e9OnMk


De toenemende migratie in de afgelopen twee decennia heeft echter
bijgedragen tot de culturele diversificatie van veel samenlevingen. Dit heeft de
sociale en culturele samenstelling van de gastgemeenschappen veranderd en
heeft ervoor gezorgd dat ‘erbij horen’ een nieuwe betekenis heeft gekregen.
Iemands identiteit en gevoel van toebehoren veranderen dus wanneer met
aankomt in een nieuw land met andere culturele waarden en religies. 

Individuen vinden verschillende manieren om hun nieuwe identiteit op te
bouwen, die identiteiten worden hybride identiteiten genoemd. Dit houdt in
dat iemand zich verbonden voelt met meerdere culturele groepen. Vrouwen
met een migratieachtergrond leven in verschillende gemeenschappen tegelijk.
De primaire gemeenschap speelt een belangrijke rol in het behouden van de
connectie met de allochtone herkomst en een secundaire gemeenschap
wordt vaak het nieuwe thuis. 
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De definitie van identiteit is de
kwaliteiten, overtuigingen, enz. die een
bepaalde persoon of groep anders
maken dan anderen (The Britannica
Dictionary, 2022). De definitie van
etnische identiteit heeft bijvoorbeeld
te maken met hoe een individu zich
verbindt met een etnische groep of
groepen en hangt af van
overeenkomsten in waarden, sociale
overtuigingen en gedragingen. Religie
is ook een van de belangrijkste
factoren voor veel mensen om zich te
identificeren. 
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In het migratieproces laat iemand veel facetten van zijn identiteit achter, met
inbegrip van maar niet beperkt tot sociale status, familie en sociale netwerken.
Bij sommige migranten kan dit verlies zich uiten in gevoelens van eenzaamheid
en angst op een onbekende plaats, waardoor ze mogelijk gedwongen worden
hun identiteit opnieuw te verbeelden, op te bouwen of te herschrijven om
aanvaard te worden op hun nieuwe locatie. Sommige migranten kunnen ook
meer of minder geneigd zijn om contact te leggen met de plaatselijke
bevolking wanneer ze aankomen, en in plaats daarvan contact zoeken met
iemand die ook uit hun land van herkomst is gemigreerd. 



Druk op Play om de video te zien
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Zoals hierboven is benadrukt, leidt het leven in verschillende culturen tot de
ontwikkeling van meervoudige identiteiten. De manier waarop vrouwen met
een migratieachtergrond verschillende gemeenschappen ervaren, hangt
grotendeels samen met hun land van herkomst en hun gastland. Etnische
groepen die gedwongen werden uit hun thuisland te ontvluchten, blijven vaker
als groep bestaan. De situatie vergroot hun groepsgevoel en solidariteit, vooral
wanneer die is gebaseerd op de moeilijkheden die zij hebben ondervonden
tijdens hun migratie. Tegenwoordig is er meer openheid naar andere culturen
toe, waardoor culturen meer met elkaar samensmelten.

Laten we eens luisteren hoe migrantenvrouwen die in Griekenland wonen
zich voelen over hun eigen identiteit in relatie tot hun nieuwe lokale
gemeenschap

https://youtu.be/nXd4XX_MBsQ
https://youtu.be/nXd4XX_MBsQ


De rol van een nieuw land, met een andere cultuur, geschiedenis en taal,
betekent een fundamentele verandering voor vrouwen met een
migratieachtergrond. Deze verandering vindt niet alleen plaats in iemands
identiteit, maar ook in het overbruggingsproces tussen het thuisland en het
gastland. Het verhaal van Fatima laat zien welke invloed het heeft om een
andere etnische en religieuze achtergrond te hebben. 
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Hieronder kunt u luisteren naar de ervaring van Maria,  een
trainer die op Cyprus woont en met vrouwen met een
migratieachtergrond werkt.

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/nITkPD0QyzQ
https://youtu.be/nITkPD0QyzQ


TESTIMONIAL by Fatima Zaki (Cyprus/deelneemster uit Afghanistan)

Mijn naam is Fatima Zaki. Als Afghaans meisje ben ik opgegroeid in een
onveilige provincie van Afghanistan. Ik was een meisje met veel ambities.
Althans, voordat de Taliban in Afghanistan kwamen. Ik was een sociaal
activiste die samenwerkte met organisaties die vrouwen en meisjes steunden
om sportprogramma's te doen. Gezien de situatie in mijn land kon ik niet
doorgaan met mijn opleiding en sociale activiteiten, dus besloot ik naar Cyprus
te vluchten om mijn dromen te volgen. Cyprus behoort tot de 50 landen die
een gezamenlijke verklaring hebben ondertekend over de situatie van
vrouwen en meisjes in Afghanistan, waarin zij hun bezorgdheid uiten over de
rechten van vrouwen en meisjes na de machtsovername door de Taliban.
Sinds ik hier ben, voel ik me veilig. Ik denk dat Cyprus een land is waar ik een
opleiding kan volgen en mijn dromen kan verwezenlijken. Ik ben blij dat ik hier
ben en ik hoop dat andere vrouwen en meisjes in mijn land veilig zullen zijn.
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Changes in feelings of identity and belonging due to individuals’ various
ethnic, religious, and gender backgrounds have influenced the emergence
of new identities and belonging as the story of Fatima shows.



Maria: Ik denk dat je toch blijft voelen dat je er niet vandaag komt, toch? Wat is
Verona? Ik zag die vraag een keer voorbij komen op Instagram en ik zag
iemand die zei: "de Veronezen verwelkomen iedereen. Wij zijn Veronezen, wij
zijn hier”. Maar had diegene zich wel gerealiseerd dat we allemaal anders zijn?
We zijn toch niet allemaal hetzelfde? Ik denk dat dat Verona is. Verona is
anders. Verona is vol met mensen van kleur, vol met verschillende mensen. Als
mijn dochter naar school gaat, betekent dat niet dat mijn dochter een school
heeft waar iedereen blond is.
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Hieronder leest u interviews die de managers van Glocal Factory hebben
gehouden met trainers en deelnemers uit Italië.

Maria Angela Prado (trainer die het W-LAP in Verona uitvoert, zij kwam 11
jaar geleden uit Lima (Perù) naar Verona)

Anna: Hoe is je relatie met Verona nu je hier elf jaar woont? Voel je je een deel
van de stad? Voel je je zelf nu de ‘lokale gemeenschap’?



Mijn dochter is wit, maar dat betekent niet dat ze naar een school gaat waar
iedereen wit is. Iedereen is anders. Ik zeg haar altijd: "Wij zijn een deel van
Verona, want dit is Verona." Verona is wie wij zijn. Hier zijn mensen die
oorspronkelijk uit Afrika, Togo, Nigeria, Peru, enzovoort komen. We zijn
allemaal verschillend maar we zijn allemaal in Verona. We zijn ‘Veronesi’, we
wonen hier.  Er is geen standaard Veronees.
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En als ik mensen hoor zeggen: "Nee, ik voel me nooit Veronees”, dan is dat
vreemd voor mij. Je woont hier toch? Een van de problemen die ik in het begin
had was dat ik niet kon stemmen. Waarom was mijn stem niet nodig? Dat
vond ik niet kunnen, het deed me pijn. Niet kunnen beslissen over wat er
gebeurt in mijn stad. Maar nu stem ik omdat ik een Peruviaans en een Italiaans
staatsburger ben. Ik heb na drie jaar besloten om staatsburger te worden. Ik
heb overigens nog geen paspoort. Elf jaar zijn voorbij gegaan, en ik heb geen
paspoort.

Ik heb een Peruviaans paspoort en ik dacht: "Op een dag, als het nodig is, ga
ik naar Peru”. Maar goed, ik vind het belangrijk om te kunnen beslissen over
mijn stad. Dit leer ik ook aan mijn dochter van acht, de vrouwen die naar de
groep komen die ook allemaal deel uitmaken van de stad.  Als we iets willen
opbouwen moeten we dat doen. We zijn hier, we leven hier, het is een
cultuurkwestie. Ik hoor mijn dochter al zeggen “mijn partner is Chinees”.
Maar zij zou nooit Chinees kunnen zijn.



78

Het maakt mij boos. Ze is geen Sri Lankaanse, ze is geen Togolese, geen
Peruaanse, Roemeense, ze is Italiaans. Omdat ze hier woont en haar leven
hier heeft. Ik zeg altijd tegen vrouwen “jullie kinderen gaan naar school en
dat is dankzij het geld dat jullie verdienen”. 20% zit hem al in deze dingen. Dat
kinderen hier naar school gaan en gezondheidszorg krijgen. Maar we
moeten ons ervan bewust zijn dat we deel uitmaken van iets en iets
opbouwen, op zijn minst een echt leven lijden. En dat is niet altijd
gemakkelijk. 



Sadaf  (Gemigreerde vrouw uit Afghanistan, zij nam deel aan het W-LAP
met de groep van Maria Angela)

Anna: Wat is uw relatie met de stad Verona? Voelt u zich een beetje deel van
Verona? Voelt u zich Veronees, of Italiaans? 
Sadaf: Misschien is het vreemd, maar hier in Verona voel ik mij heel goed.
Waarom ruik ik de geur van mijn land, toch? Omdat Italië vier seizoenen heeft,
en mijn land heeft ook vier seizoenen. Veel vrienden van mij hebben me verteld
dat ze in Duitsland of Zwitserland willen gaan wonen. Tijd maakt veel goed. Ik
woon hier nu al twaalf jaar en twaalf jaar voel ik mij goed. Ik ben ook naar
Rome geweest, maar daar voelde ik me onrustig. Hier voelde ik me ook niet
veilig in het begin, maar nu vind ik het hier heel prettig. 
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INTERACTIES MET DE PLAATSELIJKE BEVOLKING

"Het mogelijk maken van diverse positieve interacties bouwt saamhorigheid en
cohesie op", daar zal iedereen het mee eens zijn. Vooral in het geval van
vrouwen met een migratieachtergrond is het opbouwen van een sterk
netwerk met steun van de lokale bevolking enorm belangrijk. Deze vrouwen
hebben immers vaak een moeilijke periode achter de rug.  Integratie verwijst
in deze context naar het dagelijkse proces waarbij vrouwen met een
migratieachtergrond met elkaar en met de gastgemeenschap in contact
komen. Positieve interacties verwijzen echter naar die processen die deze
vrouwen helpen om op een effectieve manier sterke netwerken op te bouwen
die bijdragen aan een meer saamhorige samenleving. 

De vrouwen met een migratieachtergrond die deelnamen aan het W-LAP
gaven vaak toe dat het niet altijd gemakkelijk was om met de lokale bevolking
om te gaan. Stereotypen, vooroordelen en vooringenomenheid kunnen een
negatieve invloed hebben op beide partijen. De vrouwen benadrukten dat ze
alleen door dagelijkse interactie met de lokale bevolking sociale verandering
op individueel en collectief niveau kunnen bewerkstelligen.



TESTIMONIALS Alice Marah (Cyprus/deelneemster uit Sierra Leone)

Ik ben Alice Marah en ik ben een vrouw dit gemigreerd is naar Cyprus. Het is
niet gemakkelijk om als gemigreerde vrouw in Cyprus te zijn. Vooral als
alleenstaande moeder. Als alleenstaande moeder op Cyprus je geduldig zijn,
uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen hebben en moedig zijn.
Want als je als vrouw met een migratieachtergrond werk zoekt, vragen ze
vaak om documenten die ik niet heb (noot van de redacteur: de documenten
die aangeven dat iemand erkende vluchteling is, en geen asielzoeker). Dankzij
God heb ik nu de moed en de kracht om voor mezelf te vechten. Ik heb veel
mensen om me heen die dicht bij me staan, zij helpen me met alles wat ik
nodig heb en geven me advies. Deze mensen komen uit mijn gemeenschap,
maar ook uit de plaatselijke gemeenschap. Ik heb dus heel erg mijn best
gedaan om met deze mensen mijn netwerk te creëren.
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Interacties met de plaatselijke bevolking leggen een basis voor relaties die
verder gaan dan slechts het ‘tolereren van het samenleven’. Zowel integratie
als inclusie vereisen sterke banden met de lokale bevolking. Deze banden
vormen de basis voor een saamhorige en geïntegreerde samenleving.
Vrouwen die deelnamen aan het W-LAP ervoeren diepere relaties als resultaat
van een interactief proces van relatievorming met de mentoren, trainers en
andere betrokkenen. Deze relaties omvatten empathie, wederzijds respect en
dialoog tussen hen en andere groepen. 

Deze testimonials laten zien dat deze interacties moeten worden
aangemoedigd als een middel om een groter gevoel van saamhorigheid op te
bouwen. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan sociale cohesie en
solidariteit in bredere zin, zodat iedereen samen kan werken aan een gedeelde
toekomst. 
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Hieronder leest u interviews die de managers van Glocal Factory hebben
gehouden met trainers en deelnemers uit Italië.

Maria Angela Prado (trainer die het W-LAP in Verona uitvoert, zij is een
vrouw die elf jaar geleden uit Lima (Perù) naar Verona kwam)

Ik denk dat het allemaal afhangt van het type migratie. Ik kwam naar deze
stad met mijn man. Mijn man en ik hadden niemand, hij niet en ik ook niet.
Daarom waren we twee vreemden in een stad. Het was niet gemakkelijk voor
hem of voor mij. Hij moest nieuwe mensen leren kennen in zijn werk, en ik
ontmoette nieuwe mensen. 

Eerst probeerde ik het ook in het gebouw waar ik woonde: de persoon die in
hetzelfde gebouw woonde wilde niet eens gedag zeggen Ze vond me
blijkbaar niet dankbaar genoeg. Toen ben ik verhuisd naar het appartement
waar ik nu woon. Ik heb alles zelf geregeld omdat de persoon die dit
appartement had Spaans sprak. Als Spaanssprekende Italiaan, wonend in
Latijns-Amerika, wilde hij zijn appartement verhuren aan iemand die ook
Spaans sprak. 

Het is allemaal niet simpel en je komt in veel nieuwe situaties terecht. Daar
spreken we ook over met de vrouwen, over angst. In het begin gaven veel van
hen aan dat ze bang waren. Ik vroeg ze waarom ze bang zijn. Angst is één ding,
een gevoel dat veel vrouwen hebben voor de plaatselijke bevolking: ze zijn
bang om anders te zijn, om bekeken te worden op een manier die niet klopt bij
wie ze echt zijn. Niemand wil gezien worden als iemand die vreemd is.
Iedereen wil bij de groep horen en het is vervelend als je het gevoel hebt dat je
anders bent dan de rest. 



Eén ding dat Sadaf heel goed doet, één van de vrouwen die naar de groep
komt, is dat ze haar sjaal als hijab draagt als het Ramadan is, maar ze draagt
hem niet het hele jaar door. En dus ervaart zij ook diversiteit. Dit maakt het
ook moeilijk, want zonder hijab zie je niet wie ze is. Ze heeft een lichte
huidskleur en lichte ogen dus ze zou voor een Europeaan kunnen doorgaan.
Maar dat is niet voor iedereen zo.
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Een ding waar ik vaak op aandring is dat we verschillend zijn en dat we ons
bewust moeten zijn van onze verschillen. Ook vertel ik vrouwen dat ze juist
trots moeten zijn op het feit dat ze anders zijn. Doe je dat niet? Dan beginnen
de problemen. Problemen ontstaan wanneer je niet lekker in je vel zit.
Daarmee bedoel ik, in principe maakt het niet uit of iemand je wel of niet
accepteert. Zoals die dame die me geen gedag wilde zeggen in mijn gebouw.
Ik zei “goedemorgen” en ze antwoordde niet, dat deed me zo veel pijn. In de
loop der jaren heb ik geleerd dat het niet uitmaakt hoe hard ik mijn best doe.
Ik doe wat ik moet doen en als anderen niet willen veranderen, laat ik het los.
Het kan me niet meer schelen.  
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Sadaf (Vrouw die gemigreerd is uit Afghanistan.  Ze nam deel aan het W-
LAP met de groep van Maria Angela)

Anna: Hoe was de ontmoeting met de plaatselijke bevolking? Waar
ontmoette u voor het eerst de mensen die in Verona geboren en getogen
zijn? Hoe ging dat precies?

Sadaf: Italianen? Het is duidelijk dat wij buitenlanders zijn. Aan de andere kant,
als een Italiaan naar het buitenland gaat en de taal niet kent komt hij ook in de
problemen. 
Die problemen gelden voor ons ook. Het gebeurt vooral bij vrouwen of
kinderen dat je hen hoort zeggen “waar hebben ze het over?”. Dingen die we
vaak horen zijn: “Waarom zijn zij hier?”, “Wat doe je hier?”, “Ze zijn hier om het
werk van anderen te stelen”. Dit is niet alleen in Italië het geval, eigenlijk over
de hele wereld hoor je deze dingen, helaas. Mensen denken vaak op die
manier over ons.
Anna: Maar zijn het ook directe opmerkingen? Mensen zeggen deze dingen
direct in gesprek met jou. Of dat is, is het een algemene perceptie? Komt het
ook echt voor in gesprekken dat mensen vragen: “Wat doe je hier?”. 

Sadaf: Ja, het is wanneer ik ergens binnenkom, wanneer ik me voorstel, dan
vragen mensen waar ik vandaag kom. Mensen zeggen gewoon wat ze
denken en daar heb ik veel problemen mee gehad. Aangezien ik uit
Afghanistan kom zeggen mensen vaak: “Je komt uit een Taliban-land”.  Of ze
vragen of ik bij de Taliban hoor. Naar mijn mening zijn dit erg harde uitspraken.
Toen ik in het park aan het spelen was met mijn kind, vroegen een paar
oudere dames mij wat wij daar deden. Maar wij zijn ook naar school geweest
en wij hebben Italiaans geleerd. Wij kunnen ook zeggen dat Italië uit maffia
bestaat en dat alle Italianen maffia zijn, omdat je daarover leest.
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Het is niet de schuld van die dames dat ze deze dingen zeggen, maar ze
denken er niet over na. Dat in Europese landen ook andere mensen wonen met
een andere achtergrond. Aan de andere kant weet ik dat er ook andere
verhalen zijn. Er zijn ook positieve verhalen. 

Anna: Positieve ontmoetingen?
Sadaf: Ja, positieve ontmoetingen en positieve ontwikkelingen omdat ik een
onafhankelijke vrouw ben geworden. Dat is nodig, want ik moet onafhankelijk
zijn zodat ik kan werken. 



Martina (jonge vrijwilligster die Maria Angela steunt bij de uitvoering van
het W-LAP, geen migratieachtergrond)

Anna: u ontmoet de plaatselijke bevolking en vrouwen met een
migratieachtergrond; hoe ziet u de relatie tussen deze twee?

Martina: Ik heb weinig gezien van die relatie, maar hier in de buurt is de relatie
die er is wel positief. En toch, is er bijvoorbeeld een dame hier aangekomen die
vertelde dat ze naar een makelaarskantoor in de buurt ging. Daar werd ze
nauwelijks geholpen omdat ze zeiden dat de ze geen Italiaans kon spreken.
Dit kan een voorbeeld zijn van hoe de lokale bevolking iemand met een
migratieachtergrond niet verwelkomt en niet helpt. En dus ja, laten we zeggen,
mijn ervaring met deze kwestie is hier zeer beperkt. Wat ik hier heb gezien is
dat er zeker plaatsen zijn waar deze mensen welkom worden geheten, maar
dat er duidelijke moeilijkheden zijn met de taal. Taal is altijd het eerste obstakel.
En dit laat de lokale bevolking dus niet echt toe om gastvrij te zijn. Je krijgt
situaties waarin er gezegd wordt “Oké, u bent geen Italiaan.” Ze kijken dan niet
naar een manier om toch te kunnen helpen. 

Anna: Een andere vraag die volgt op de vorige: is er een verschil tussen hoe
vrouwen en mannen met een migratieachtergrond worden verwelkomd? 

Martina: Naar mijn mening, zeker wel. Vooral voor islamitische vrouwen. Want
volgens mij is er een sterk vooroordeel van de bevolking tegenover
islamitische vrouwen. Mensen hebben vaak een mening zoals “ze zal wel
mishandeld worden”, “als ze het huis verlaat is dat alleen om boodschappen te
doen voor haar man of voor de kinderen”. En daarom is er geen idee van een
vrouw die ook iets kan doen, die iets kan bijdragen, die middelen heeft. Dus
naar mijn mening is er een duidelijk verschil. Terwijl een man gezien wordt als
iemand die werkt en dus als iemand die iets toevoegt aan de maatschappij.
Naar mijn mening is dit er niet voor vrouwen, zij worden alleen gezien als een
last.
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OMGAAN MET OVERHEIDSORGANEN

Omgaan met de overheid en haar bestuursorganen terwijl men zich in een
kwetsbare situatie bevindt, is niet gemakkelijk. De ervaringen van de vrouwen
met een migratieachtergrond die aan het W-LAP hebben deelgenomen
bevestigen dat. Dit geldt vooral voor landen die geen doeltreffend
integratiebeleid en -programma's hebben, zoals Malta, Spanje, Cyprus en
Griekenland. 

Het soort, het aanbod en de kwaliteit van beschikbare diensten in het gastland
zullen verschillen van die in het land van herkomst van deze vrouwen. De
meesten van hen gaven aan dat er een hoge drempel was doordat ze niet
wisten welke diensten beschikbaar waren.

Diensten die de grootste hindernissen vormen, zijn onder meer
gezondheidszorg, juridisch advies en toegang tot geestelijke gezondheidszorg
of sociale diensten. De taalbarrière is hier vaak onderdeel van het probleem
zijn. Dit vormt een belemmering in het onderzoeken van de beschikbare
diensten, wat de toegang tot deze diensten zou kunnen vergemakkelijken. 
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Ervaringen van vrouwelijke immigranten met overheidsinstanties in
Spanje 

Het immigratiebeleid in Spanje heeft de immigrantenstromen grotendeels
bepaald; het land is lange tijd een gesloten samenleving geweest met meer
emigratie- dan immigratiestromen. Vanaf de jaren '90 nam de Spaanse
beroepsbevolking toe, wat leidde tot een verschuiving in het type migratie: van
een overwegend mannelijke immigratie naar een vrouwelijke. 

Uit onderzoek en studies van de laatste decennia blijkt dat vrouwen met een
migratieachtergrond die in Spanje aankomen, meer kans hebben op een baan
in de huishoudelijke sector. Een belangrijk element van dit gegeven is dat er
een hiërarchie bestaat op basis van etniciteit: vóór de regularisatie in 2005
was bijvoorbeeld 90% van de vrouwen met een migratieachtergrond die als
zorgverlener werkten Ecuadoriaans, maar na 2005 werden deze banen
overgenomen door Boliviaanse vrouwen die ook een legaal verblijf kregen. Dit
proces verklaart ook waarom immigranten een vast patroon volgen in de
opeenvolging van banen tijdens hun integratieproces op de Spaanse
arbeidsmarkt. 

Wat de migranten zonder papieren betreft, heeft een recente studie
uitgewezen dat ongeveer 55% van de illegale immigranten vrouwen zijn. Velen
van hen zijn afkomstig uit Latijns-Amerika. Het idee heerst dat de meeste
illegale migranten per boot aankomen, maar dit is niet waar. Ongeveer 25% van
hen komt in Spanje (Madrid of Barcelona) aan per vliegtuig met een
Colombiaans paspoort, aangezien Colombiaanse burgers sinds 2015 geen
visum meer nodig hebben om naar Spanje te reizen. 
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In Spanje worden vrouwen met een migratieachtergrond vandaag de dag
geconfronteerd met allerlei obstakels, waaronder vooroordelen en geweld.
Deze moeilijkheden vloeien voort uit negatieve vooroordelen vanuit de
Spaanse maatschappij, institutionele discriminatie en een wetgevend systeem
dat er niet in slaagt de rechten van vrouwen met een migratieachtergrond te
waarborgen. De immigratiewet is de voornaamste wet die door vrouwen met
een migratieachtergrond als problematisch wordt ervaren. De wet stelt
verschillende eisen aan vrouwen om legaal in Spanje te kunnen wonen. Om
een tijdelijk verblijfsvisum te krijgen, moet iemand een geldige identiteitskaart
en een bewijs van drie jaar ononderbroken verblijf in Spanje hebben. Het is
echter niet altijd eenvoudig om als ingezetene van Spanje te worden erkend,
vooral voor vrouwen die niet officieel staan ingeschreven op hun
verblijfsadres. Een andere belemmering is dat moet worden aangetoond dat
de aanvrager geen criminele achtergrond heeft. Dit bewijs is vaak moeilijk te
verkrijgen vanuit het land van herkomst van de vrouw. Daarnaast is het is vaak
verouderd tegen de tijd dat de aanvraag wordt beoordeeld. Op het moment
van de aanvraag moeten zij in het bezit zijn van een door een toekomstige
werkgever ondertekende arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst
moet voltijds worden aangegaan voor ten minste een jaar tegen het wettelijke
minimumloon, dat weinig bedrijven bereid zijn te betalen. 

Naast al deze documenten moeten de aanvragers bewijzen tonen van
familiebanden of een verslag over de voortgang van hun sociale integratie. Al
deze verzoeken moeten worden afgehandeld via drie overheidsniveaus, die
geen van alle zeer begaan zijn met het welzijn van de asielzoekers. 

Een vrouw, afkomstig uit de Democratische Republiek Congo en al 19 jaar
woonachtig in Spanje, merkte op: 
"De vergunning voor sociale integratie (arraigo) is tegenstrijdig, want om
die te krijgen heb je een arbeidscontract nodig, maar zonder papieren
krijg je geen contract. Bovendien zijn er nog andere vereisten, zoals een
leeg strafblad. Niet alle Afrikaanse landen geven die informatie. Sommige
mensen komen hier aan nadat ze de zee zijn overgestoken en komen
zonder paspoort aan, hun hele familie is verdwenen en daardoor kunnen
ze hun paspoort niet krijgen". 
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Wanneer aan al deze strenge eisen is voldaan en de vergunning is afgegeven,
is deze slechts 24 maanden geldig. De vergunning moet worden verlengd,
waarbij moet worden aangetoond dat in die periode ten minste 18 maanden is
gewerkt. Pas na vijf jaar ononderbroken verblijf is de zekerheid van een
langdurige vergunning haalbaar. Er zijn verschillende problemen die
gemakkelijk kunnen leiden tot een "onregelmatige" immigratiestatus.
 
In de praktijk moeten veel migrerende werknemers jarenlang in de informele
economie leven en werken voordat zij hun eerste formele contract krijgen, dat
hen zou kunnen helpen om een verblijfsvisum te krijgen. Deze laatste kwestie
lijkt een van de moeilijkste problemen voor vrouwen te zijn. Een wet uit 2015
over de "Citizen Security" heeft de situatie verergerd. Deze wet discrimineert
migranten duidelijk.
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Hieronder leest u enkele interviews van Glocal Factory hebben met
trainers en deelnemers uit Italië.

Maria Angela Prado (trainer die het W-LAP in Verona uitvoert, zij kwam elf
jaar geleden uit Lima (Perù) naar Verona)

Anna: Goed, we voeren een thematische analyse uit rond
overheidsinstanties. Hoe is je relatie hiermee?

Maria: Ik ben heel lang geleden aangekomen, alles is inmiddels veranderd. Ik
kwam elf jaar geleden aan en toen was alles anders. Maar het was veel
moeilijker omdat er minder bekend was. En nu weet ik niet of het komt
omdat ik veranderd ben of omdat de situatie ook veranderd is… Ik zie dat
vrouwen veel meer weten dan ik deed. En het type immigratie is ook
veranderd, nietwaar? De gemeenschappen zijn meer georganiseerd zijn zich
bewust van wat ze moeten doen. Voor mij was het niet gemakkelijk omdat ik
niets wist en ik migreerde op een andere manier. Ik kwam naar Italië om me
te herenigen met mijn man, ik kende niemand, geen Peruanen. Het is anders,
als ik Marokkaanse vrouwen zie, weten ze al waar ze heen moeten en wat ze
moeten doe Ik vraag me wel af: "hoe komt het dat ze dat weten?", het komt
omdat ze met elkaar praten. Die situatie had ik niet, deze vrouwen voelen
zich meer op hun gemak. Als deze vrouwen hier aankomen vertelt iemand ze
alles wat ze moeten weten. Al hun vragen worden beantwoord. Hoe ze hun
gezondheidspas moeten regelen en hoe ze hun belastingcode krijgen. Toen
ik mijn gezondheidspas wilde aanvragen heb ik bijna een maand gewacht. Ik
had al die hulp niet. Maar het hangt ook voor een groot deel af van het type
migrant dat iemand is.

Anna: Ja, ja, de gemeenschap is hier heel gastvrij.
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Maria: Ja, dit is een plek waar mensen samenkomen. Ze kennen elkaar. Ik
denk dat dat veel verandert. Eén, het type migrant dat iemand is. Twee, waar
zoekt iemand hulp, toch? Bijvoorbeeld, dit is een hechte gemeenschap. De
vrouwen geven zelf ook aan dat de stagiaires hier hen altijd helpen, al hun
vragen beantwoorden en met hen meedenken. Ze weten wat ze moeten
doen, wat ze moeten meebrengen, wat belangrijk is, wat niet. Het uitzoeken
van papierwerk is nou eenmaal nooit gemakkelijk, in geen enkel land. 

Sadaf  (gemigreerde vrouw uit Afghanistan, zij nam deel aan het W-LAP
met de groep van Maria Angela)

Anna: Hoe was jouw ervaring als gemigreerde vrouw in Verona? Het
omgaan met overheidsinstanties? Niet het verkrijgen van documenten,
maar bijvoorbeeld het inschrijven van kinderen op school, of het inschrijven
bij een dokter?
Sadaf: Laten we zeggen, het is niet alleen een probleem voor mij. Naar mijn
mening hebben ook alle andere vrouwen met een migratieachtergrond hier
grote problemen mee. Toen ik mijn eerste kind kreeg, moesten we in het
ziekenhuis blijven omdat hij moeilijkheden had. Voor mij brachten ze een
culturele bemiddelaar die Arabisch spreekt. Maar ik verstond er niets van en
moest met handen en voeten duidelijk maken wat ik bedoelde. Daarom heb
ik besloten dat ik een culturele bemiddelaar moet zijn voor mijn vrouwen,
voor mezelf, voor Afghaanse families.

Zelf nu, tijdens de lockdown wanneer een deel van de opleiding online
wordt gegeven. Zelfs vrouwen die er mee overweg kunnen weten niet
eens hoe ze de applicatie moeten gebruiken, omdat ze geen Italiaans
spreken. Ze hebben er zoveel problemen mee gehad. Sommige moeders
wilden hun eigen lessen niet online volgen omdat hun kinderen ook les
kregen. Naar mijn mening is het beeld over ons negatief, maar het wordt
erger doordat we weinig hulp krijgen. Men probeert ons niet te
ondersteunen. Als we naar een overheidskantoor gaan is het erg lastig. We
moeten lang wachten, veel invullen, ook als ik naar het ziekenhuis ga moet
ik lang wachten.



IAls je niet goed Italiaans spreekt beginnen ze te schreeuwen. Dat is niet
hun schuld, maar die dingen heb ik helaas meegemaakt. 
Eh dit, volgens mij waren de dingen die we over ons zeggen erger. Maar
hier wordt het erger. [Omdat ze niet helpen. Ze proberen niet te helpen. Je
gaat naar kantoren. Ze geven je een leuke tijd, of als je gaat wacht je vele
uren om iets te schrijven. Zelfs [als] je naar het ziekenhuis gaat om iets te
doen moet je daar wachten. Als je geen [goed Italiaans] spreekt, beginnen
ze zelfs te schreeuwen. Eh, maar dat is niet hun schuld. Dat ik deze dingen
heb meegemaakt, helaas.
Anna: Maar volgens u is een bemiddelaar dus nodig? Niet alleen voor de taal
maar ook voor andere zaken?
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Sadaf: Naar mijn mening wel, ook vanwege de taal maar vooral voor het
effect dat het hebben van die hulp heeft op de persoon. Mensen moeten
zich kalm en sereen kunnen voelen. Dat is naar mijn idee ontzettend
belangrijk. Het is belangrijk dat het een vertrouwenspersoon is. Anders kan
iemand ook geen cultureel bemiddelaar zijn. Het is namelijk erg delicaat.
Omdat je afhankelijk bent van iemand die de Italiaanse taal en de vreemde
taal spreekt, toch? 

Anna: Ik begrijp het. En naar uw mening zou deze behoefte er dus zijn in
bijvoorbeeld de gezondheidssector, maar ook bijvoorbeeld op school?
Sadaf: Ja.
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Martina (jonge vrijwilligster die Maria Angela steunt bij de uitvoering
van W-LAP, geen migratieachtergrond) 
Anna: De eerste thematische vraag, gaat over de relatie die vrouwen met
een migratieachtergrond hebben met overheidsinstanties en
dienstverlening. In algemene zin, zoals het opvragen van documenten,
maar ook medische bezoeken, afspraken maken, het ziekenhuis, inschrijven
op een school. Dus in algemene zin, wat was uw ervaring? Wat zag u
gebeuren?
Martina: Naar mijn mening heeft de Covid-situatie alles moeilijker gemaakt,
omdat alleen al het feit dat men niet rechtstreeks naar het kantoor kunt
gaan, maar eerst moet bellen om een afspraak te maken, niet voor iedereen
gemakkelijk is. Aan de telefoon worden mensen misschien minder goed
begrepen dan in het echt. Het is ook lastiger om de juiste informatie te
vinden. Ik heb daar zelf soms al moeite mee, ik kan me niet voorstellen hoe
dat is voor iemand die de Italiaanse taal niet spreekt. Dus ja, er is zeker veel
over gesproken. Over het feit dat basisinformatie bruikbaarder en beter
beschikbaar moet zijn. 
Dus, ik zou zeggen dat er moeilijkheid is in het verkrijgen van informatie.  En
als vrouwen dan op kantoor verschijnen dan heb je diezelfde ervaring.
Bijvoorbeeld een mevrouw die niet wist dat ze de Tari, de
afvalstoffenheffing, moest betalen en toen kreeg ze een reeks rekeningen
met achterstallige betalingen, toch? Van alle jaren waarin ze had moeten
betalen en niet betaald had. Plus, ze had vergoedingen kunnen aanvragen
maar dat wist ze niet. Dus het ding is, deze zaken staan nergens
beschreven. Als je het niet weet, hoe moet je er dan achter komen?

Anna: Maar juist in dit kader van toegang tot informatie, zou u ideeën
hebben over hoe het verbeterd kan worden?
Martina: Naar mijn idee is het belangrijk om mensen te adviseren in hoe ze
terecht kunnen bij verschillende instellingen. Als iemand bij aankomst in
Italië naar het politiebureau gaat, daar een verklaring aflegt waarnaar zij
worden doorverwezen naar een andere instelling, zeggen de vrouwen “oké,
dan ga ik daar nu naartoe”.



95

Als hen dan verteld wordt dat ze eerst een afspraak moeten maken, is de kans
groot dat ze niet gaan. Dus is een eerste oplossing dat iemand in die
instellingen de vrouwen helpt bij het zetten van vervolgstappen, het maken
van afspraken etc. Een soort algemeen adviesbureau. Dit zou de vrouwen veel
helpen, dat zij niet zelf de telefoon hoeven op te pakken. 
Anna: Een soort extern punt, maar in die kantoren zelf. 
Martina: Ja, ja.
Anna: Zo niet, dan moeten ze weten dat er andere plaatsen zijn waar zij hulp
kunnen krijgen met het maken van afspraken. 
Martina: Precies. Anders blijven ze van het kastje naar de muur lopen. 

BEHOEFTEN EN AMBITIES VOOR DE TOEKOMST

Het is duidelijk dat vrouwen met een migratieachtergrond tot de meest
kwetsbare sociale groepen in een samenleving behoren door hun dubbele
identiteit als migrant en vrouw. Vooral tijdens de pandemie hebben we gezien
dat COVID-19 geschoolde vrouwen met een migratieachtergrond toch risico
liepen op werkloosheid en laaggeschoold of minder stabiel werk. Onze
deelnemers verloren echter nooit het vertrouwen, ondanks al deze obstakels
waarmee zij dagelijks werden en nog steeds worden geconfronteerd.

Onze ervaring met het programma leert dat onze deelnemers ernaar streven
om elke dag ambitieuzer te worden. Hoewel ze niet altijd een duidelijke
toekomstvisie hebben, zijn ze ambitieus in de zin dat ze zelfvoorzienend,
onafhankelijk, succesvol en creatief willen zijn. De getuigenissen die we voor
dit thema hebben verzameld, zijn illustratief voor hun streven naar vooruitgang
en zelfontwikkeling.  



TESTIMONIAL  Lydia Enow Ndip (Cyprus, deelnemer uit Kameroen) 

Om te beginnen heb ik een droom om in de toekomst mijn eigen bedrijf op te
zetten (huidverzorging) en het op Amazon te lanceren. Ik wil ook mijn eigen
appartement kopen hier in Cyprus zodat ik geen huur meer hoef te betalen.
Ook wil ik een auto kopen. Verder wil ik mijn zoon inschrijven op een goede
school, zodat hij zijn Grieks kan verbeteren, vrienden kan maken, de cultuur
kan leren kennen en nieuwe activiteiten kan ondernemen. Bovendien wil ik
anderen in nood op alle mogelijke manieren kunnen helpen, financieel, door
voedsel, onderdak en meer te geven. Tenslotte wil ik terug naar school omdat
ik mijn universitaire studies niet heb kunnen afmaken en geen diploma heb
kunnen behalen in mijn land. Ik studeerde economie en bestuurskunde. Ik wil
nu de digitale markt (cryptovaluta) en de handel bestuderen, zodat ik mijn
zoon een beter leven kan geven dat ik niet echt heb gehad, evenals een
stabiele toekomst. Dit alles kan ik echter alleen bereiken als ik mijn
documenten heb [als erkend vluchteling], dus ik bid elke dag om ze zo snel
mogelijk te ontvangen. 
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Laten we luisteren naar een van de deelnemers die haar behoeften en
ambities voor de toekomst met ons deelt:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/jLMnHElbo3Q
https://youtu.be/jLMnHElbo3Q
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Tijdens het trainingsprogramma leerden we onze deelnemers dat iedereen in
het dagelijks leven eenvoudige stappen kan zetten om gemotiveerd te blijven
om te blijven presteren en groeien als individu, ook al krijgen ze misschien te
maken met tegenslagen. Het was belangrijk we bespraken dat ze één stap
tegelijk konden zetten bij het bepalen van hun ambities en toekomstplannen,
aangezien hun huidige omstandigheden anders waren dan die in hun thuisland.
Vrouwen met een migratieachtergrond deelden ook veel ideeën en plannen
met ons. Ze zijn niet bang om risico's te nemen en ze vinden dat niemand bang
moet zijn om te proberen zijn dromen te verwezenlijken, ook al heeft iemand
last van faalangst. 

3 VIDEO'S TE PRESENTEREN - CYPRUS, MALTA, SPANJE (de video's
moeten niet na elkaar komen; we kunnen tekst tussenvoegen; Spaanse
video heeft ENG subs nodig) [WE1] 

Druk op Play om de video te zien

https://netwerkpro2.sharepoint.com/:f:/r/sites/WINGS/Gedeelde%20documenten/General/IO3%20-%20Booklet/Part%20B/Needs%20and%20ambitions%20for%20the%20future?csf=1&web=1&e=HXMVhe
https://youtu.be/538Luc3N1qU
https://youtu.be/538Luc3N1qU
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Migrantenvrouwen deelden ook veel ideeën en plannen met ons. Ze zijn niet
bang om risico's te nemen, en ze vinden dat niemand te bang moet zijn om te
proberen zijn dromen te verwezenlijken, gewoon omdat ze bang zijn voor
mislukking en de gevolgen die daarmee gepaard gaan.

In deze video hoort u de huidige behoeften en toekomstige aspiraties
van een van de vrouwen die deelnemen aan het W-LAP in Spanje:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/e7ixX3iTui4
https://youtu.be/e7ixX3iTui4


TESTIMONIAL Shugri Omar (Cyprus/deelnemer uit Somalië) 

Mijn ambities zijn vooral gericht op mijn opleiding en schoolniveau. Ik hecht
veel belang aan de rechten van meisjes en vrouwen in de samenleving; ik
geloof dat we tot veel in staat zijn als we de kans en de vrijheid krijgen om te
studeren zonder te worden veroordeeld of bekritiseerd door de
gemeenschap waarin ik leef en waarin ons wordt verteld dat de positie van
een vrouw is om thuis te blijven, te trouwen en de kinderen op te voeden.
Hoewel ik geloof dat mannen beschermers zijn, wil ik tegelijkertijd mijn eigen
doelen bereiken en succesvol zijn in het leven en mijzelf en mijn
grootmoeder, die in de hemel is, trots maken. Ik wil het stralende meisje
worden dat opgeleid is, hard werkt, mensen in nood helpt, nieuwe talen leert,
zoals ik al Grieks studeer (en er moeite mee heb). Ik ken al meer dan 3 talen,
maar ik wil graag nog meer leren om met veel mensen te kunnen praten, mijn
ideeën met hen te delen en ook te luisteren naar hun eigen ideeën, meningen
en overtuigingen. Ik weet dat we elkaar allemaal zullen respecteren,
ongeacht de positie die we in de maatschappij bekleden. Het enige dat voor
mij telt is dat ik moedig genoeg ben, genoeg kennis heb, en onafhankelijk
word. 
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In deze video hoort u de huidige behoeften en toekomstige
aspiraties van een van de vrouwen die deelnemen aan het W-LAP: 

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/9dYyYTtCAVc
https://youtu.be/9dYyYTtCAVc


ADVIES VOOR VROUWEN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND DIE NET GEARRIVEERD ZIJN
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In de meeste Europese landen is er geen beleid dat specifiek gericht is op de
uitdagingen in verband met de integratie van vrouwen met een
migratieachtergrond. De belemmeringen en moeilijkheden waarmee vrouwen
worden geconfronteerd, houden vaak verband met hun immigratiestatus.

Terwijl mannelijke migranten gewoonlijk alleen aankomen, komen vrouwen
vaker als gezinslid in een later stadium, of als alleenstaande moeder. In deze
gevallen is het mogelijk dat het integratiebeleid niet op individuele basis op
hen is gericht, maar op hun gezinsstatus. Dit leidt tot hun uitsluiting of
beperkte toegang tot integratie, ondersteunende maatregelen,
vaardigheidsbeoordelingen en opleidingen.

In de volgende video kunt u van een van de W-LAP-deelneemsters tips
krijgen voor pas aangekomen immigrantenvrouwen:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/ZMPpywM2xYY
https://youtu.be/ZMPpywM2xYY
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Daarom wordt in dit laatste deel van het boekje "My Wings" aandacht besteed
aan specifiek advies dat vrouwen met een migratieachtergrond die aan ons
opleidingsprogramma hebben deelgenomen, aan andere vrouwen met een
migratieachtergrond geven, vooral aan degenen die onlangs in Europa zijn
aangekomen. Dit werd nodig geacht omdat het advies van vrouwen met een
gemeenschappelijke ervaring zeer waardevol is voor pas aangekomen
vrouwen met een migratieachtergrond. Zij hebben veel obstakels te
overwinnen. In die zin weegt een zorgzaam advies van iemand die een
vergelijkbaar levenspad heeft gekend soms zwaarder dan formeel advies van
individuen en/of organisaties.

In the following video you can learn tips for newly arrived immigrant
women from one of the W-LAP participants:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/b-HD7FPjVc4
https://youtu.be/b-HD7FPjVc4
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Wat wij heel belangrijk vinden, is dat vrouwen met een migratieachtergrond
hun stem weer opeisen. Een stem hebben betekent dat je een actieve en
participerende rol hebt, en beslissingen kunt nemen. Je kunt merken dat
vrouwen hun stem hebben gevonden wanneer zij bereid zijn om openlijk hun
verhaal te vertellen. Elke vrouw heeft haar eigen levensverhaal, het is belangrijk
om hier met respect naar te luisteren. 

TESTIMONIAL Maria Georgiou (Cyprus/trainer)

De rechten van vrouwen met een migratieachtergrond op Cyprus lopen als
gevolg van hun wettelijke status sterk uiteen. Toch zijn er enkele
gemeenschappelijke integratiestappen die door iedereen kunnen worden
gevolgd. Vrouwen met een migratieachtergrond moeten ervoor zorgen dat ze
toegang hebben tot de gezondheidszorg en meer te weten komen over de
gezondheidsrechten die worden verleend aan iedereen die bij het algemene
gezondheidsstelsel (GHS - GeSY) staat ingeschreven. Zij dienen ook hun
taalkennis te verbeteren door de Griekse taalcursussen te volgen die worden
aangeboden. Werkloze vrouwen met een migratieachtergrond die op zoek zijn
naar een baan, moeten zich inschrijven bij een particulier arbeidsbureau of
overheidsdiensten zoals de openbare dienst voor arbeidsvoorziening. 

Er zijn veel organisaties die gespecialiseerde diensten verlenen aan migranten op
basis van hun legale status. Organisaties die werken met vrouwen zonder
papieren zouden vrouwen in contact kunnen brengen met juristen en
maatschappelijk werkers. Organisaties die werken met andere typen migranten
kunnen gespecialiseerde diensten aanbieden voor jobcoaching en
arbeidsoriëntatie. Vrouwen met een migratieachtergrond met kinderen kunnen bij
informatiecentra terecht voor meer informatie over sociale uitkeringen,
kinderopvangmogelijkheden en de inschrijvingsprocedure voor scholen. Zij
kunnen ook meer informatie krijgen over de procedure voor de erkenning van
hoger-onderwijskwalificaties door contact op te nemen met instanties die
hierover beslissen. 
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In de volgende video kunt u van een van de W-LAP-deelneemsters in
Spanje tips krijgen voor pas aangekomen immigrantenvrouwen:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/mM0u2-lIAzg
https://youtu.be/mM0u2-lIAzg
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In de volgende video kunt u van een van de W-LAP-deelneemsters tips
krijgen voor pas aangekomen immigrantenvrouwen:

Druk op Play om de video te zien

https://youtu.be/R3znHdTLkZs
https://youtu.be/R3znHdTLkZs


C O N C L U S I E
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Het samenstellen van dit e-book was geen gemakkelijke opgave. Het is best
lastig om alles wat gezegd en gevoeld is op een paar pagina’s over te brengen.
De ervaring van het W-LAP heeft ons veel geleerd. Het heeft ons inzicht
gegeven in het dagelijks leven en de ervaringen van vrouwen met een
migratieachtergrond. Zij hebben zich tijdens het opleidingsprogramma
opengesteld en waren zo vriendelijk om hun gedachten met ons te delen,
hetzij via video of schriftelijk. 

Daarnaast is het ook zeer belangrijk dat we erin slagen het programma in alle 6
landen op een soepele manier uit te voeren. We kunnen nu stellen dat het W-
LAP een best practice is die kan worden overgedragen en geïmplementeerd in
andere lokale contexten. Het programma is succesvol omdat het
opleidingsmateriaal de input van de deelnemers bevat en omdat de trainers
zich met hart en ziel inzetten om interessante sessies te faciliteren waar zij de
deelnemers actief bij betrekken.

Wij hopen van harte dat u dit e-book met veel plezier hebt gelezen. Wij hebben
in ieder geval genoten van de inspanningen en de bijdragen van alle
betrokkenen: de deelnemers, trainers en partners. 


