
 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale schade door de crisis: 

“Our life is not normal” 

Belgisch-Vlaams rapport 

RE-InVEST 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale schade door de crisis: 

“Our life is not normal” 

Belgisch-Vlaams rapport 

RE-InVEST 
 

  

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

 

De sociale schade door de crisis 

“Our life is not normal” 

Belgisch-Vlaams rapport 

Kjefster, Sandra, Liza, Soumia, Nazar, Abachno, Mirella, Anduella, Joseph, Sofie, Natalya, Michel 

 

© 2016, Michel Debruyne 

michel.debruyne@beweging.net 

 

ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected under International and Federal Copyright 

Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may 

be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including 

photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written 

permission from the author / publisher 

 

 

 

 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 649447. The European Union is not responsible for the content 
nor for any use made of the information contained in this publication. 



3 

 

Samenvatting 

 

Dit rapport kadert in het Europese Horizon 2020 project RE-InVEST.  

RE-InVEST staat voor het  ‘Heropbouwen van een inclusief Europa via sociale investeringen en gebaseerd 

op waarden van solidariteit en vertrouwen’.1 Het project wil de sociale investeringsstrategie die de 

Europese Commissie in 2013 lanceerde als antwoord op de sociale schade van de financiële crisis van 2008, 

evalueren. Het RE-InVEST consortium bekijkt de sociale schade van de crisis vanuit een mensenrechten-en 

capability approach benadering. En heeft hierbij aandacht voor kwetsbare mensen die het meest getroffen 

werden door de crisis in de 12 landen (13 regio’s) waarbinnen het Consortium zich situeert. De analyses 

werden uitgevoerd door de lokale partners (NGO’s en/of onderzoekers). 

 

De economische crisis van 2008 trof België niet op een zelfde manier als sommige andere Europese landen. 

België was zelfs één van de eerste landen waar er snel opnieuw economische groei was. Maar de 

heropleving bleek van tijdelijke aard. Vanaf 2012 kreeg België de weerbots. De economische groei werd 

negatief, hierbij nog versterkt door hogere werkloosheidscijfers. Deze weerbots werd ook nog eens 

vertaald in verkiezingsresultaten. Conservatief geïnspireerde regeringen installeerden zich en bracht een 

neoliberale agenda vol besparingsmaatregelen naar voor. 

Als we in België één van de meest kwetsbare groepen moeten detecteren, komen we uit bij mensen met 

een migratieachtergrond. Zij zijn duidelijk één van de ergst getroffenen door deze crisis. De armoedecijfers 

onder hen zijn hoog, veel hoger dan bij mensen geboren in België. Binnen de groep van mensen met een 

migratieachtergrond, zijn mensen zonder papieren en nieuwkomers het meest getroffen, maar ze zijn quasi 

onzichtbaar in statistieken en officiële rapporten. Door het hardere politieke klimaat voelen zij de impact 

van de crisis en de anti-crisismaatregelen meer dan anderen. Daarom verkozen we voor het Belgisch-

Vlaamse RE-InVEST rapport deze groep aan te duiden als  ‘in het bijzonder getroffen door de crisis’. Het 

RE-InVEST consortium ontwikkelde gezamenlijk de PAHRCA methodologie2 die de principes van het 

participatorisch actie-onderzoek combineert met de mensenrechten-en capability approach benadering. 

Dit kwalitatieve, participatorisch onderzoek genereert geen representatieve resultaten maar beoogt eerder 

de economische, sociale, culturele en politieke impact van de crisis op kwetsbare mensen te duiden en hen 

tegelijkertijd ook een stem te geven. 

 

De biografieën van Anna en Souma illustreren de littekens van de crisis op individuele levenslopen. De 

situatie van Anna draaide vooral om haar strijd om te integreren, legale papieren te verkrijgen, een 

menswaardige job en thuis te vinden, gecombineerd met een strijd om te overleven. Deze gevechten hebben 

een negatief effect op haar familieleven. Het leven werd zo duur dat het moeilijk wordt om te overleven 

met enkel 1 gezinslid dat een job heeft. Ze kijkt met een bang hart naar de toekomst, het leven wordt harder, 

zij ziet meer en meer mensen die op straat moeten overleven. Souma’s verhaal reflecteert de strijd om 

legale papieren te verkrijgen en een deel van de Belgische samenleving te worden. Zonder wettelijke 

                                                                    
1 RE-InVEST: Rebuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social 
Investments. www.re-invest.eu 
2 PAHRCA methodologie 

http://www.re-invest.eu/
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papieren is ze niemand, heeft ze geen rechten, ook haar kind niet. Het wordt moeilijker gunsten te zoeken, 

het vraagt veel energie. “Het is oneerlijk, de samenleving vraagt me om te integreren, wat ik ook deed, maar 

ik krijg er geen enkele kans toe.” 

 

Terwijl de biografieën de gevolgen van de crisis voor een nieuwkomer en een persoon zonder papieren 

illustreren, is de analyse gebaseerd op bijdragen van alle deelnemers. Nieuwkomers verliezen hun 

vertrouwen. Ze benadrukken hun wantrouwen of hun verlies in vertrouwen in regeringen of 

sleutelinstellingen. Er is ook een verlies in vertrouwen in mensen. Ze leven vrij geïsoleerd en hebben geen 

vrienden. Ze zijn bang dat ze door de nieuwe vluchtelingencrisis opnieuw gaan verliezen. Sommige 

deelnemers uitten hierbij anti-vluchtelingen gevoelens.  

Maar tegelijkertijd hebben ze een grote erkentelijkheid tegenover België en haar instellingen. Hun  

erkentelijkheid vinden we ook terug ten aanzien van NGO’s en scholen. Bij hen vinden ze de hulp en 

ondersteuning die anderen, zoals sociale instellingen, weigeren te geven. NGO’s en scholen versterken hun 

veerkracht.  

 

Ze willen ‘iets terug doen’ voor onze samenleving. Hun dankbaarheid is een positieve opstap voor hun 

integratie. Het verlies aan vertrouwen ondermijnt deze springplank echter op lange termijn.  

Onze analyse bevestigt de erosie van sociale rechten. Deze erosie, deels toe te schrijven aan 

desinvesteringen, deels aan een neo-liberaal gedachtegoed, heeft een enorm effect op nieuwkomers.  

Hun rechten worden niet langer toegekend, ze moeten elke keer opnieuw een gevecht voor hun rechten- 

die vaak gereduceerd worden tot gunsten - leveren. Hun toegang tot sociale bescherming, 

inkomenszekerheid, werk, een menswaardige huisvesting, werd afgenomen. Voor mensen zonder papieren 

heeft de erosie van sociale rechten een indirecte impact: meer dan ooit zijn ze niet welkom. Sociale diensten 

en NGO’s moeten hen alle hulp weigeren. Hun capaciteit om te (ver)dragen, te kiezen, maar ook hun 

middelen zijn sterk gereduceerd. De erosie van sociale rechten heeft grote individuele gevolgen. Ze geven 

toe dat het voor hen te laat is. Ze vrezen dat ze geen plannen, keuzes, vooruitgang meer kunnen maken. 

Hun grootste hoop is deze voor hun kinderen.  

 

De crisis van 2008 heeft België niet zo erg getroffen als sommige andere Europese landen, maar heeft toch 

wel zijn gevolgen gehad: de armoede is gestegen en is erg schrijnend bij mensen met een 

migratieachtergrond. Besparingsmaatregelen namen een vlucht vanaf 2012 en ondermijnen het 

vertrouwen in politiek en bestaande instellingen. De basisidee van de sociale investeringsstrategie van de 

Europese Commissie- “investeren in mensen”- heeft mensen met een migratieachtergrond niet bereikt. 

Integendeel, nieuwkomers benadrukken het verlies van ondersteuning, het verlies van rechten en het 

verlies van vrijheid. Deelnemers bemerken de ontwikkeling van een gevoel van wantrouwen en 

discriminatie. Ze worden kleine mensen. Kleine mensen worden niet gehoord, hebben geen stem. De 

deelnemers zijn bezorgd om de stijgende ongelijkheid en de verhoogde zichtbaarheid van armoede. Toch 

vragen ze om te investeren in ‘kleine mensen’, omdat ze deel willen uitmaken van de Belgische 

samenleving.  “We willen deel uitmaken van deze samenleving, dus geef ons een kans om er deel van te zijn.” 
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Inleiding 

 

Dit rapport is voorbereid vanuit het Europese H2020 project RE-InVEST wat staat voor het  ‘Heropbouwen 

van een inclusief Europa via sociale investeringen en gebaseerd op waarden van solidariteit en 

vertrouwen’.3 Het RE-InVEST-project wil bijdragen aan een meer solidair en inclusief Europa, dit door een 

inclusieve, krachtige en effectieve sociale investeringsstrategie voor te stellen op EU-niveau. 

Het project zelf hanteert een participatieve benadering die stem geeft aan kwetsbare groepen en 

middenveldorganisaties. Het RE-InVEST consortium bestaat uit leden van het informele netwerk ‘Allianties 

voor armoedebestrijding’, een netwerk van middenveldorganisaties, vakbonden, beleidsmakers en 

academici, dat gecoördineerd wordt door de Vlaamse christelijke werknemersorganisatie Beweging vzw, 

en zich inzet voor een meer inclusief Europa. Het consortium brengt een brede waaier van Europese landen 

samen, zowel op geografisch vlak (12 landen, 13 regio’s), als op het vlak van welvaart-en 

arbeidsmarkttradities. 

De analyses van de rapporten werden uitgevoerd door lokale partners die bestaan uit NGO’s en/of 

onderzoekers. 

 

Dit rapport is één van de 13 nationale rapporten van het kwalitatieve onderzoek naar de ‘sociale schade 

door de crisis’ en is onderdeel van werkpakket 3 van het RE-InVEST project. Dit werkpakket legt zich toe 

op de ervaringen van kwetsbare mensen, de impact van de crisis (en crisisgerelateerde 

beleidshervormingen) op kwetsbare groepen. Daarnaast onderzoekt het ook de impact van de groeiende 

ongelijkheid en sociale kwetsbaarheid op het groeiende wantrouwen van de bevolking.  

Onze 2 sleutelhypotheses hierbij zijn: 1. Dat het groeiende wantrouwen en de wrok bij de bevolking kan 

toegeschreven worden aan (een verwerpen van) het neoliberale beleid vanuit zowel nationale als Europese 

elites de laatste jaren; 2. Dat deze geïntegreerde diagnose kan bouwen op het idee van de 

erosie/desinvestering in (individuele en collectieve) mogelijkheden en sociale basisrechten in de EU.  Dat 

betekent dat ervaringen van onveiligheid, armoede en sociale achteruitgang opnieuw geanalyseerd kunnen 

worden vanuit deze perspectieven. 

 

Naast de 13 kwalitatieve case studies, bestaat dit werkpakket uit een rapport dat via kruis-validatie trends 

beschrijft die de relatie tussen socio-economische kwetsbaarheid, mensenrechten en mogelijkheden 

weergeven en dit via geselecteerde kwantitatieve indicatoren. Een derde onderzoeksonderdeel is een 

statistische analyse van de dynamische relatie tussen kwetsbaarheid, veranderingen in sociaal beleid  en 

vertrouwen. Bij welke delen van de bevolking is het vertrouwen in de instellingen het meest aangetast? 

Kunnen verschillende patronen tussen landen geobserveerd worden, en kunnen ze uitgelegd worden via 

verschillen in beleidshervormingen en verschillen in veerkracht bij het middenveld? Tenslotte zal een 

Europees syntheserapport de resultaten van deze verschillende onderzoekstypes combineren. 

 

                                                                    
3 RE-InVEST: Rebuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and Trust through Social 
Investments. www.re-invest.eu 
 

http://www.re-invest.eu/
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Het kwalitatieve onderzoek benadrukt de ervaring van kwetsbare groepen in elk van de 12 landen (13 

regio’s) die deelnemen aan RE-InVEST. Gemengde teams van onderzoekers, NGO’s en sociale organisaties, 

praktijkwerkers en mensen uit kwetsbare groepen analyseren gezamenlijk waar de crisis impact gehad 

heeft op mensenrechten en (individuele en collectieve) mogelijkheden. 

De Belgisch-Vlaamse kwalitatieve case studie focust op ‘nieuwkomers’ in België. Eén van de blinde vlekken 

in zowel kwantitatief als kwalitatief bestaand onderzoek zijn ‘nieuwkomers’. Nieuwkomers komen aan in 

België met de hoop hier een nieuw leven te bouwen. Ze zijn nog ‘veerkrachtig’, hebben de kracht nog om 

een nieuw leven op te bouwen. Wat is de impact van de crisis (en de crisis gerelateerde 

beleidshervormingen) op hun leven en wat is, meer specifiek, de impact op hun veerkracht. Antwoorden 

op deze vraag kunnen middel vormen om het beleid hertekenen. 

 

We willen alle deelnemers van de focusgroep en de betrokken NGO bedanken voor hun gastvrijheid en de 

passie waarmee ze vechten voor hun rechten en de rechten van elkeen die uitgesloten wordt. 
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1. Armoede en sociale uitsluiting bij nieuwkomers en de effecten van het bezuinigingsbeleid 

 

1.1. Armoede en sociale uitsluiting bij mensen met een migratieachtergrond 

 

Armoede en sociale uitsluiting bij mensen met een migratieachtergrond is maar recent onder de aandacht 

gebracht door onderzoekers. De eerste uitgewerkte studie over mensen met een migratieachtergrond 

dateert van 2007: “de Kleur van Armoede”4. De resultaten van deze studie waren ontluisterend: meer dan 

de helft van de mensen gemigreerd uit Marokko en Turkije leeft onder de AROP-armoedegrens.5  

Sinds 2013 publiceert de Vlaamse regering de Vlaamse Migratie-en Integratie Monitor6. Deze Monitor 

verzamelt alle data over participatie, sociale cohesie, hun positie en ook de gegevens over integratie en 

migratie zelf. De conclusie van de Vlaamse Monitor is streng: armoede en sociale uitsluiting volgens de 

definitie van EU2020 is bij mensen met een migratieachtergrond 34% hoger dan bij mensen geboren in 

België: in 2013 waren 13% van de mensen geboren in België arm en/of sociaal uitgesloten tegenover 47% 

van de mensen geboren buiten de EU maar wel residerend in datzelfde België. 

 

In elke studie zijn twee blinde vlekken zichtbaar. De eerste is het armoedeprobleem bij mensen zonder 

papieren. Het probleem is goed gekend, maar omwille van hun status komen deze mensen niet voor in de 

statistieken. Het Expertise Centrum voor Migratie schat het aantal mensen dat in België zonder papieren 

leeft op 100.000 in 20077. Deze schatting werd sindsdien niet meer geactualiseerd. PICUM (het Platform 

voor Internationale Samenwerking voor Ongedocumenteerde Migranten) beargumenteert dat omwille van 

hun irreguliere situatie mensen zonder papieren zowiezo meer kwetsbaar zijn dan anderen.8 

 

Een tweede blinde vlek in bestaande studies is de situatie van ‘nieuwkomers’. Nieuwkomers moeten een 

migratiepad volgen in de weg naar hun legale status. Wanneer ze hun papieren verkregen hebben, worden 

ze een subgroep binnen de groep van mensen met een migratieachtergrond en worden zo ‘onzichtbaar’. 

Slechts 1 kwantitatieve indicatie over hun extreme kwetsbaarheid is te vinden : het 2015 rapport van 

Eurostat vermeldt dat 1 van de 7 nieuwkomers in armoede leven.9 

 

Alle rapporten concluderen zonder uitzondering dat mensen met een migratiegeschiedenis meer 

kwetsbaar zijn dan mensen in België geboren. Bijkomend zijn er aanwijzingen dat mensen zonder papieren 

en nieuwkomers, zich in een nog kwetsbaardere positie bevinden binnen de groep.  

                                                                    
4 VAN ROBAEYS, B., VRANKEN, J., PERRIN, N., MARTINIELLO, M., De kleur van armoede: armoede bij 
personen van buitenlandse herkomst. Leuven, Acco, 2007, 138p. 
5 AROP= Armoederisico (SILC-indicator) 
6 VAN DEN BROUCKE, S., NOPPE, J., Vlaamse Migratie-en Integratiemonitor 2015. Brussel, Steunpunt 
Inburgering en Integratie, HIVA-KU Leuven, Studiedienst van de Vlaamse regering, Agentschap 
Binnenlands Bestuur, November 2015, 257 p. 
7 Expertisecentrum voor migratie, aantal mensen zonder papieren 
8 PICUM, Picum position paper. Undocumented migrants and the Europe 2020 Strategy: Making social 
inclusion a reality for all migrants in Europe. Brussels, Platform for International Cooperation on 
Undocumented Migrants, November 2015, 15 p. 
9 https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1019576/verslag/1030778; 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1019576/verslag/1030778
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1.2 De effecten van het bezuinigingsbeleid van de laatste jaren 

 

De economische crisis van 2008 had en heeft nog steeds een negatieve impact op armoede en sociale 

uitsluiting in de EU. Het economische herstel is nog steeds zeer oppervlakkig. Ook de Annual Growth Survey 

van 2016 stelt hier onomwonden over: “vele economieën worstelen nog met de verreikende uitdagingen 

van de hoge langdurige werkloosheid en de werkloosheid bij jongeren.  De productiviteitsgroei verloopt 

traag en tast de competitiviteit en de levensstandaarden aan10. De Commissie benadrukt hierbij de impact 

van de crisis op armoede: “langdurige werkloosheid is één van de factoren die met de stijgende armoede in 

de EU sinds de start van de crisis moet gelinkt worden. In 2014 bevindt ¼ van de EU-bevolking zich in een 

risico op armoede of sociale uitsluiting.” 

 

België is één van die lidstaten die meer veerkracht dan andere Eurozone-landen ten aanzien van de crisis 

vertoonde. De eerste jaren na de crisis ontwikkelde de Vlaamse regering een anti-crisis plan gebaseerd op 

investeringen en het doen stijgen van de huishoudbudgetten. Vanaf 2012 werd de weerbots van de crisis 

echter voelbaar. Voor de eerste keer sinds de crisis werd er een kleine negatieve groei genoteerd. In 2012 

werd een nieuwe regering gevormd na een overwinning van de nationalistische conservatieve partij. Deze 

partij nam de leiding binnen zowel de federale als de Vlaamse regering. Nieuwe en striktere anti-crisis 

maatregelen gebaseerd op een conservatieve en neo-liberale ideologie werden doorgevoerd. Anti-

crisismaatregelen veranderden van initieel positieve investeringen naar besparings-en 

aanpassingsmaatregelen. 

 

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de anti-crisismaatregelen die een negatief effect hebben 

op mensen met een migratieachtergrond. Er zitten maatregelen bij die een impact hebben op de hele 

bevolking en maatregelen met een meer specifieke impact op mensen met een migratieachtergrond. Deze 

laatste maatregelen werden niet altijd ontwikkeld vanuit een anti-crisisbeleid. Een meer strikt 

integratiebeleid is voelbaar vanaf 2007/8 maar dit heeft geen noodzakelijke relatie met de economische 

crisis. Ze reflecteert vooral een hardere samenleving, welke nog toenam na de crisis van 2012. 

 

De anti-crisismaatregelen met een algemene negatieve impact kunnen gegroepeerd worden in 4 

categorieën: meer voorwaardelijke maatregelen (bijvoorbeeld beperktere toegang tot sociale huisvesting), 

besparingen in sociale diensten (bijvoorbeeld 900 miljoen EUR minder uitgaven voor onderwijs), hogere 

persoonlijke bijdragen voor basisnoden-en voorzieningen (bijvoorbeeld hogere persoonlijke bijdragen in 

zorgcentra of openbaar vervoer) en een restrictiever beleid (beperktere toegang tot 

werkloosheidsuitkeringen). Bijna alle maatregelen hebben een negatieve impact op mensen ongeacht hun 

origine. Maar omwille van de kwetsbaarheid van mensen met een migratieachtergrond is de impact van de 

                                                                    
10 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, European Central Bank, 
European Economic and Social Committee. Annual Growth Survey 2016: Strenghtening the recovery and 
fostering convergence, p.3. The AGS 2016, pag. 3 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf 
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besparingsmaatregelen voor hen erger dan voor anderen. Daarnaast werden een aantal maatregelen rond 

integratie geïntroduceerd, vergezeld van een hervorming van de ganse integratiesector.  

Al deze recent geïntroduceerde maatregelen hebben een sterke impact op mensen die leven in armoede. 

Eind 2015 pleitten lokale sociale diensten (OCMW’s) voor een stijging van de sociale uitkeringen als 

antwoord op een wanhopige nood van vele huishoudens. 

 

1.3  De impact van het bezuinigingsbeleid op nieuwkomers 

 

De impact op mensen met een migratieachtergrond is sterk. De NGO waarmee we  samenwerkten voor dit 

rapport getuigde hoe mensen met een migratieachtergrond almaar kwetsbaarder werden. De NGO spreekt 

van een stijging van hun klantenaantal met  30% tussen 2013 en 2014. Ze zag zich ook genoodzaakt de 

openingsuren van haar sociale kruidenier te verruimen. In de nabije toekomst verwacht ze opnieuw een 

belangrijke stijging omwille van de recente vluchtelingencrisis, en belangrijker, omwille van de sterk 

stijgende energiekosten momenteel in Vlaanderen. 

Daarenboven was de NGO ook verplicht haar beleid ten aanzien van mensen zonder papieren aan te passen 

omwille van een restrictievere houding van het stadsbestuur en haar diensten. 

 

Het besparingsbeleid treft mensen met een migratiegeschiedenis hard. Daarom besloten we om de sociale 

schade van de crisis in Vlaanderen op te meten in deze groep via dit rapport. 

 

 

2. De participatorische onderzoeksbenadering 

 

2.1 Participatorische Actie via de Mensenrechten en Capability benadering  

 

RE-InVEST  wil de filosofische, institutionele en empirische gronden voor een inclusief Europa dat 

gebaseerd is op solidariteit en vertrouwen onderzoeken. Hiervoor bouwt het op de participatieve aanpak 

van de capability approach –en de mensenrechtenbenadering. Mensenrechten vormen een 

gemeenschappelijke Europese waarden-set en beschrijven op hetzelfde moment sleutelelementen voor 

welzijn en een ‘goed leven’. Daarnaast werken Mensenrechten versterkend. 

 

Mensenrechten zijn basisrechten- en vrijheden die voor iedereen gelden. Internationaal recht, waaronder 

ook de Verdragen, bevatten luiken die de mensenrechten juridisch afdwingbaar maken. Ideeën over 

mensenrechten werden doorheen verschillende eeuwen ontwikkeld en kregen veel bijval na WOII wanneer 

de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Mensenrechten aannam. Deze Verklaring 

beschrijft voor de eerste keer de mensenrechten en fundamentele vrijheden die gelden voor alle mensen 

zonder enig onderscheid of discriminatie. 

 

Mensenrechten zijn universeel aanvaarde basisstandaarden die verzekeren dat elke persoon waardig en 

respectvol behandeld wordt. Deze basiswaarden zijn onderling afhankelijk en ondeelbaar, ze horen alle 
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mensen toe zonder onderscheid. Meestal uitgevoerd in een wet, via internationale of regionale verdragen, 

of via nationale wetgeving, vormen ze zo een wettelijke verklaring van universeel aanvaarde principes over 

hoe de staat zijn burgers en andere mensen moet behandelen. Mensenrechten bevatten burger -en politieke 

rechten zoals het recht om te leven, het recht op een eerlijk proces, en het recht om niet aan foltering 

onderworpen te worden. Voorbeelden van Economische, Sociale en Culturele Rechten zijn het recht om te 

werken, lid te zijn van een vakbond, recht te hebben op gezondheid, onderwijs, en op een adequate 

levensstandaard.   

 

Specifieke groepen zoals vrouwen, kinderen, mensen met een handicap, minderheden en migranten 

worden beschermd via specifieke verdragen. Het gebruik van de rechten-terminologie maakt kwetsbare 

mensen bewust, ook van de manier waarop ze hun huidige leefsituatie (kunnen) beïnvloeden.  

  

De capability approach zoals ze ontwikkeld is door Sen (1999) en Nussbaum (2011) definieert het welzijn 

van een persoon in termen van ‘zijn’ en ‘doen’ (het kunnen functioneren). Om het leven te kunnen leiden 

dat je waardeert, zijn middelen en omzettingsmechanismen nodig (figuur 1).  Middelen zijn materiële 

omstandigheden voor een persoon : zijn/haar inkomen, de diensten/goederen waarover zij/hij beschikt. 

Omzettingsmechanismen helpen de persoon om die middelen te gebruiken om te ‘doen’ en te ‘zijn’. Er zijn 

persoonlijke omzettingsmechanismen zoals vaardigheden. Maar er zijn ook sociale 

omzettingsmechanismen zoals sociale normen en instellingen. Daarnaast zijn er ook 

omzettingsmechanismen gelinkt aan het milieu zoals klimaat en geografische omstandigheden. De 

mogelijkheid om te kiezen (vrijheid) is bepalend voor het realiseren van zijn mogelijkheden.  

  

Om de mogelijkheden van kwetsbare mensen in te kunnen schatten en te waarderen, wil RE-InVEST hen 

een stem geven. Hun participatie wordt verzekerd en versterkt door te steunen op participatorisch actie 

onderzoek dat direct resulteert in beleidsaanbevelingen. Participatorisch actieonderzoek ziet deelnemers 

als co-onderzoekers die een specifieke kennis bezitten over hun eigen situatie. Derhalve worden ze niet 

enkel bevraagd over hun kijk maar nemen ze daadwerkelijk deel aan het onderzoek: ze worden betrokken, 

onderzoeken zelf, interpreteren en reflecteren over hun eigen sociale wereld en geven zo hun eigen 

identiteitsgevoel vorm.  

 

Figuur 1 Resources, conversion factors, capability set and 
achieved functionings 
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Een cirkel van kennisverwerving is het resultaat. Een cirkel die de stappen van kennisproductie en 

kennisdelen, versterking via participatie, nieuw verworven kennis en actie die voortbouwt op deze kennis 

(figuur 2), combineert. Cruciaal voor dit type van kennisverwerving is het “kruisen van kennis” vanuit 3 

delen: wetenschappelijk kennis van de onderzoekers, kennis vanuit de eerste hand van kwetsbare, arme 

en uitgesloten mensen, en tenslotte de kennis van hen die met de kwetsbaren en armen werken.  

  

Dit zijn de kernelementen van de Participatorische Actie benadering van Mensenrenrechten en Capabilities 

(PAHRCA) die binnen RE-InVEST ontwikkeld worden. PAHRCA omvat zeven stappen11: 1. De NGO 

partner/gatekeeper  identificeren en ontmoeten, 2. Voorafgaandelijke ontmoetingen (om vertrouwen op 

te bouwen indien nodig), 3. Een eerste plenaire ontmoeting met de deelnemers om vertrouwen op te 

bouwen, 4. Ontwikkelen en bewerkstelligen van een mensenrechten-en capability benadering 5. De 

antwoorden/data verzamelen, 6. Het identificeren van patronen (sleutelthema’s en belangrijke 

onderwerpen voor de groep) en 7. Actie ondernemen met de resultaten terwijl één of een combinatie van 

benaderingen gebruikt worden. 

 

2.2 Het ontstaan van de deelnemersgroep 

 

De mensen met een migratieachtergrond  in onze casus zijn allemaal nieuwkomers. De ‘oudste’ leven hier 

reeds 10 jaar. Hun verhalen vertellen hun strijd om te integreren en te overleven tijdens hun 

integratieperiode. Allen zijn ze kwetsbaar.  

 

Van september 2015 tot midden februari 2016 werden 10 groep-sessies georganiseerd. Deze werden 

aangevuld met individuele sessies. Nadien werden er groep-sessies georganiseerd om actiegericht aan de 

slag te gaan met de resultaten. Alle sessies werden geïnitieerd en ondersteund door de 2 onderzoekers van 

Beweging vzw verantwoordelijk voor het RE-InVEST project. Een ondersteuningswerker van de betrokken 

NGO woonde de twee eerste groepssessies bij en was ook aanwezig bij de bespreking van de 

ontwerpresultaten aan de deelnemers. 

                                                                    
11 Methodological Framework Toolkit RE-InVEST, p. 44-45 

Figuur 2 Het vermengen van verschillende kennis 
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Het aantal betrokken deelnemers was 15. Vrouwen waren duidelijk oververtegenwoordigd in deze groep: 

9 van de 15 deelnemers waren vrouwen. De focusgroep telde een brede waaier aan nationaliteiten: 

Kameroen, Irak, Afghanistan, Albanië, Armenië, Marokko en Rusland.  De belangrijkste rode draad van de 

deelnemers is dat ze allemaal actief aan vrijwilligerswerk doen. Dit zorgde voor een veerkrachtige en 

geëmancipeerde focusgroep. 

 

2.3 Het proces:  Mensen met een migratieachtergrond valoriseren in hun bijdrage aan het project 

 

De deelnemers begonnen spontaan te vertellen over hun vroegere ervaringen met onderzoeksprojecten en 

vragenlijsten. Ze benadrukten dat ze nu meer wilden dan enkel opnieuw hun verhaal te moeten vertellen. 

Ze wilden dat hun verhaal een verandering teweeg zou brengen in hun situatie. Om die reden besloten we 

hen sterk te betrekken in het beleid beïnvloedende traject. We vroegen hen ook beleidsaanbevelingen te 

ontwikkelen. Tenslotte confronteerden we hen met ons  ontwerprapport en gaven hen een stem om dit te 

corrigeren, aan te passen en te heroriënteren.  

 

Binnen de doelstellingen van het project kozen de deelnemers zelf de onderwerpen en thema’s die ze 

wilden bespreken. Belangrijke onderwerpen die door hen werden uitgekozen waren ‘hun rechten’, ‘werk’, 

‘onderwijs’ en ‘sociale diensten’. We besloten de emancipatorische en kritische eigenschappen van de 

PAHRCA uit te putten door niet enkel deze thema’s met hen te bespreken, maar vooral nadruk te leggen 

hoe ze met deze uitdagingen omgaan. Sleutelbegrippen die we hiervoor hanteerden waren ‘vertrouwen’, 

‘wel-zijn’, ‘toekomstplannen’ en ‘de rol van hun kinderen’.  

 

 

2.4 De hypotheses 

 

Dit kwalitatieve onderzoek benadrukt zowel de ervaring van kwetsbare mensen, de impact van de crisis 

(en crisis gerelateerde beleidshervormingen) op kwetsbare groepen, als de impact van de groter wordende 

ongelijkheid en sociale kwetsbaarheid op het gevoel van wantrouwen. Een belangrijke les die we trekken 

uit de discussies met de NGO’s  is dat voor nieuwkomers ‘de crisis’ iets anders betekent dan de crisis uit 

2008. “Ze leven permanent in crisis”, zeggen hun vertegenwoordigers.  

Het gevolg was dat we moesten aflijnen wat ‘crisis’ betekende voor de deelnemers van de focusgroep. Zij 

beleefden reeds een ‘crisis ervaring’ in hun thuisland. Deze traumatische ervaring kleurt sterk hun emoties 

en hun evaluatie van hun dagelijkse leven in België. Vervolgens is er ook de definitie van crisis als een 

dagelijkse ervaring. Hun antwoorden geven ons een beeld hoe de samenleving omgaat met nieuwkomers 

en hoe dit doorheen de tijd veranderd is. Onze hypotheses over desinvesteringen kunnen hier antwoorden 

vinden.  

Nieuwkomers hebben hoop voor zichzelf en voor hun kinderen. Deze vraag peilt naar hun veerkracht. Werd 

hun veerkracht aangetast door de crisis? Veerkracht staat in relatie tot vertrouwen. Vertrouwen is 

noodzakelijk om er opnieuw voor te gaan. De discussie over vertrouwen en veerkracht is gelinkt met de 
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eerste vragen. Vertrouwen, veerkracht, investeringen, ondersteuning: al deze concepten zijn onderling 

verbonden.    

 

De biografieën en de groepsdiscussies gaven nieuwe inzichten op het leven van nieuwkomers. 
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3.  De biografieën 

 

3.1. Anna’s verhaal 

Anna kwam in 2010 vanuit Marokko aan in België. Haar man was eerder via Italië in Europa terecht 

gekomen.  Ze heeft nu 2 kleine kinderen die beiden geboren zijn in België. Wanneer ze aankomt in België, 

start ze onmiddellijk met het volgen van Nederlandse lessen. Ze krijgt ook gedurende 1 jaar een uitkering 

van het OCMW. Nadien ontvangt ze 2 jaar ondersteuning van de VDAB. Haar basiskennis van het 

Nederlands is echter onvoldoende voor de VDAB om haar een specifieke werkopleiding aan te bieden. 

“Plotseling, in 2013, werden onze papieren gestopt. We kregen geen alarm”. Anna weet niet waarom de 

verblijfsvergunning van haarzelf en haar man plots werden ingetrokken. Ze werd  hierover niet 

geïnformeerd. Daarbij aansluitend werden ook de uitkeringen voor de kinderen stopgezet. 

“Elke steun werd gestopt, er bleef niets over”. Anna heeft het zeer moeilijk om te aanvaarden en te begrijpen 

waarom je eerst recht hebt op iets, en dat dit dan plots stopt.  

Het zorgt voor veel stress in het gezin: Anna is overladen door stress en vindt geen rust meer door de 

gespannen situatie thuis. Er zijn veel discussies en ruzies omwille van de stress door de werk- en 

geldproblemen. 

 

Dan plots, vorige maand kregen ze opnieuw papieren, via dezelfde procedure die ze doorliepen in 2013. 

Terwijl ze het zegt, is het duidelijk voelbaar dat ze niet goed begrijpt waarom. Meer nog, er is geen gevoel 

van opluchting zichtbaar. Ze vreest dat ze binnenkort opnieuw haar papieren kwijt geraakt. 

De maatschappelijk assistent van Anna duwt haar om een job te vinden. Ze wil wel, maar het is niet 

gemakkelijk om een job te vinden zonder een diploma. Soms vindt ze een job voor een week of veertien 

dagen. Maar nooit gaat het om een lange termijn verbintenis. Haar echtgenoot heeft momenteel een interim 

job als seizoenarbeider en als krantenronddrager. Hij is 47 jaar, het is niet makkelijk om voor hem een 

voltijds contract te vinden.  

Anna volgt nog steeds lessen Nederlands en ze volgde ook een cursus internet. Momenteel ziet ze het, met 

2 kleine kinderen, niet zitten om nog iets bijkomend te doen. Het is voor haar stressvol om ’s morgens alles 

rond te krijgen. Ze heeft niet veel tijd voor zichzelf; ze investeert alle momenten in de kinderen, het 

huishouden en haar lessen. Haar Nederlands is volgens de VDAB niet voldoende om haar een 

beroepsopleiding te laten volgen. Anna vindt het Nederlands , en zeker de grammatica, heel moeilijk om 

onder de knie te krijgen. Maar ze benadrukt dat ze wel in staat is talen te leren: ze spreekt vlot Grieks, 

Turks, Arabisch en Frans.  

In haar thuisland werkte ze 14 jaar in een textielfabriek waar ze op de marketingafdeling stond. Daarnaast 

werkte ze ook nog in de voedingsinspectiesector. 

Het CAW hielp Anna bij het invullen van de administratie voor haar kinderbijslag. Ze ontving ook hulp van 

‘het Huis van het Kind’. 

Hun leefkosten lopen op tot 1200 EUR per maand voor de huur, de energiefactuur en de auto. Zo blijft er 

maar 200 EUR over voor voedsel, kledij en andere zaken voor 4 personen. Voor voedsel gaat Anna naar de 

sociale kruidenier. Het is vaak niet mogelijk om voldoende gezond voedsel in huis te halen. 
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Het gezin betaalt 800 EUR aan huur voor een appartement in een afgeleefd herenhuis. Het appartement is 

in zeer slechte staat. Er zijn erge vochtproblemen en zowel de moeder als de kinderen vertonen allergische 

reacties. Niets in het huis is afgewerkt. De muren zijn niet geschilderd, er is geen behangpapier, er zijn geen 

plinten aan de muren. Het jongste kind van het gezin begint te kruipen en heeft de neiging telkens de muren 

met de handjes aan te raken. Elke keer zijn de handjes van het kind vol met kalk dat van de muur komt. Ze 

moeten de hele tijd opletten dat hij de kalk niet in zijn mondje stopt. 

Ze staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar ze kregen de informatie dat ze 5 of 6 jaren zouden 

moeten wachten vooraleer ze er één toegewezen zullen krijgen. Anna vroeg ook een huursubsidie aan, 

maar tot nu toe ontving ze enkel een schrijven over de wachtlijsten. 

Het eerste appartement waarin ze leefden, vertoonde dezelfde problemen als het huidige: een hoge 

huishuur en een slechte staat. In dat eerste appartement vroegen ze aan de Huurdersbond om wat 

inspecties uit te voeren. Het resultaat was dat Anna het appartement uit moest en op een andere plaats dan 

haar echtgenoot moest slapen. Anna wil de Huurdersbond absoluut niet meer contacteren voor het huidige 

appartement. Ze is veel te bang om uit haar appartement gezet te worden en dakloos te worden. Ze vertelt 

over een vrouw in haar straat die nu al 2 maanden dakloos is. Ze heeft angst om ook zo te eindigen met haar 

2 kinderen. Het gezin is op zoek naar een ander appartement, maar het is moeilijk te vinden. 

Het was voor hen niet moeilijk om een crèche en een school voor de kinderen te vinden. Ze registreerde 

hen in de crèche tijdens haar zwangerschap toen ze een integratiecursus aan het volgen was. Ze werd goed 

geholpen door de maatschappelijke werkers van het Integratiecentrum, waar ze Nederlandse lessen volgde 

tot niveau 2.1. Daarna bleef ze Nederlandse lessen volgen via de VDAB. 

Anna voelt zich niet gediscrimineerd. “Ik volg mijn eigen weg, ik doe wat ik moet doen. Ik ontmoet vriendelijke 

en minder vriendelijke mensen. Maar dat is hetzelfde als in mijn land.” 

 

Wat is er de laatste jaren in België veranderd? Anna haar opinie 

 

Het leven werd moeilijker en harder. Vele mensen zijn op zoek naar een job en een goed huis maar er zijn 

niet voldoende jobs en huizen beschikbaar. Anna benadrukt ook het stijgende aantal daklozen. 

Daarnaast vermeldt Anna ook de stijgende energiekosten. “Het leven wordt zo duur dat het heel moeilijk is 

om te overleven met enkel één gezinslid dat werkt. Beide ouders moeten gaan werken om nu te kunnen 

overleven.” 

Ze is ook bevreesd voor de gevolgen in de samenleving na de aanslagen in Parijs. “Mensen die niet geloven 

in deze democratische wereld, zullen voor niemand iets goeds brengen. Dit is voor niemand een goede en 

gezonde situatie.” 

 

Anna haar boodschap voor Europa 

 

Anna vraagt Europa om manieren te vinden om mensen die uit een ander land komen te helpen en vooral 

te zorgen dat ze een waardige job vinden. 
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3.2. Souma haar verhaal 

Souma start haar biografische interview met te zeggen dat ze thuis veel heeft nagedacht over wat ze 

vandaag zou vertellen. Uiteindelijk besliste ze niet haar hele levensverhaal te doen, omdat het haar te 

depressief zou maken. Het zou opnieuw de slechte keuzes die ze maakte in haar leven en hun gevolgen naar 

boven halen.  

Ze is oorspronkelijk van Marokko en kwam hier aan in 2009. Ze kwam naar Europa om economische 

redenen. Haar 2 zussen waren al in Europa wanneer Souma aankwam: eentje woont in Nederland, de 

andere in Frankrijk). Beiden zijn gelukkig getrouwd en hebben wettelijke papieren. Souma kon haar zus uit 

Frankrijk maar één keer bezoeken, maar soms komt de zus wel naar België om Souma te bezoeken. De zus 

uit Nederland bezoekt Souma af en toe. Ze gaat naar haar toe met de bus, want met de trein reizen betekent 

een hoger risico op identiteitscontroles en Souma heeft geen wettelijke papieren. 

“Ik dacht dat het makkelijker zou zijn om een leven in Europa op te bouwen; als ik op voorhand had geweten 

wat ik zou moeten doorstaan, was ik niet naar Europa gekomen. Maar nu met alle energie die ik erin gestoken 

heb, is het voor mij niet mogelijk om op te geven, zeker niet omwille van mijn zoon.” 

In haar eerste jaar in Europa, verbleef Souma met een Belgisch visum één jaar in Nederland. Souma doet er 

veel inspanningen om vooruitgang te boeken in haar kennis van de Nederlandse taal. Terwijl ze tijdelijke 

papieren heeft, leeft ze één jaar samen met een man. De relatie slaagt niet: de man heeft geen aandacht voor 

Souma en haar wens om te integreren. De relatie stopt. 

Souma doet een aanvraag voor regularisatie, maar het antwoord is negatief omdat ze nog niet lang genoeg 

in België verblijft. 

In België begint ze een relatie met een man die in een regularisatieprocedure zit. Zijn arbeidscontract wordt 

echter beëindigd. Door een bijkomende administratieve fout, wordt ook zijn procedure stopgezet. Op 

datzelfde moment verloopt ook Souma haar visum. Souma raakt zwanger en heeft nu een zoon van 5 jaar. 

Ze leeft gescheiden van de vader van haar kind. Hij trouwde en leeft in dezelfde buurt als Souma en hun 

zoon. Hij is een goede vader voor het kind.  Souma en hij hebben een goede verstandhouding omwille van 

de opvoeding van het kind. 

“ Ik koos het verkeerde moment, de verkeerde plaats, de verkeerde mensen. Ik moet nu de rekening betalen 

voor mijn slechte keuzes.” Ze verwijt zichzelf dit. 

Souma besluit om niet te diep in haar verleden te graven en begint te praten over haar observaties en 

gevoelens. “Ik kan me goed voelen omdat ik onafhankelijk geworden ben, enkel en alleen door mijn eigen 

inspanningen en kracht. Ik overleefde door mijn eigen zoektocht naar rechten. Via mondeling contact zocht ik 

naar informatie over rechten en gunsten die ik kan krijgen. Diensten gaven me geen hulp. Hun reactie was er 

één van grote onvriendelijkheid omwille van de taalbarrières en het gebrek aan papieren.” 

“Ze zeggen je gewoon dat je geen rechten hebt. Je moet zelf naar mogelijkheden zoeken tot je informatie vindt.” 

Haar zoon was een heel actieve baby. Hij wilde altijd kruipen en sliep niet goed. In die tijd had Souma geen 

enkel werk en bevond ze zich in een diepe depressie. Ze ging naar Kind en Gezin en vroeg daar 

psychologische assistentie. “Ik wilde mijn kracht zoeken.” 

Kind en Gezin weigerden haar te helpen omdat ze geen legale papieren had. Een vriendin suggereerde haar 

om naar een kerk in gemeente X te gaan waar ze voedselpakketten uitdeelden. De vrouw die in de kerk 
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werkte belde het CAW omdat Souma op dat moment de huur niet kon betalen. Het CAW zei dat ze niet 

konden helpen omdat ze geen rechten had. 

Uiteindelijk mocht ze langskomen op consultatie: ze konden enkel hulp aan haar kind geven, niet aan 

haarzelf, omdat ze geen politieke vluchtelinge was. Het CAW belde naar Kind en Gezin met de vraag een 

crèche voor haar zoon te regelen ongeacht het feit dat het kind niet geregistreerd was. De oplossing was 

dat de zoon terecht kon in een crèche van het OCMW. Het was een opluchting voor Souma dat ze haar zoon 

naar de crèche kon brengen want ze had dringend rust nodig. Nu zit haar zoon in het eerste jaar van de 

kleuterschool.  

Via Kind en Gezin ontving haar zoon uiteindelijk een ‘Kind Code’. Dit werd geregeld via het OCMW maar 

was een zeer moeilijke procedure. Souma vraagt zich af hoe mensen die de Nederlandse taal niet goed 

beheersen erin kunnen slagen dit geregeld te krijgen.  

Voor Souma  is het heel erg belangrijk om goed Nederlands te leren en vooruitgang te boeken. “Ik moet 

Nederlands leren om te kunnen bestaan.” 

Souma vond een leraar die vrijwillig lessen en initiaties geeft aan mensen zonder papieren. Ze volgt er twee 

keer per week les en spreekt vlot Nederlands. Ze probeert haar taalfouten te corrigeren en haar grammatica 

te perfectioneren. Voor haar is Nederlands leren een belangrijke en goede tijdsinvulling. Ze moest hard 

zoeken naar een manier om de taal in praktijk te kunnen toepassen. Daarnaast doet ze ook 

vrijwilligerswerk om zo vaak mogelijk Nederlands te kunnen spreken. Ze volgt ook het nieuws om haar taal 

te verbeteren. 

 

Souma  heeft een diploma boekhouden uit Noord-Afrika. Tot nu toe heeft ze haar beroep nog nooit kunnen 

uitoefenen. “Ik ben soms gechoqueerd wanneer iemand me vraagt: ‘ging jij naar school?’ het is niet omdat ik 

moet poetsen om te overleven dat ik geen diploma heb.” 

Momenteel doet ze zwart werk als poetsvrouw gedurende de week en in het weekend geeft ze privé lessen 

Arabisch. Ze verdient ongeveer 600 EUR/maand. Bijkomend ontvangt ze 150 EUR alimentatiegeld per 

maand van de vader van haar kind. Daarnaast ontvangt ze 150 EUR per maand om iemand een 

domiciliëringsadres op haar adres te bezorgen. Ze moet 550 EUR huur per maand betalen en 70 EUR voor 

gas en elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat zijzelf en haar zoon nog zo’n 150 EUR per maand overhouden om 

te eten en kleren, schoolmateriaal en speelgoed te kopen. Ze betaalt niet voor internet, ze kan de code van 

een vriendin gebruiken. 

 

Souma gaat naar de sociale kruidenier en ontvangt voedselpakketten. Voor haar is het erg belangrijk 

gezonde voeding te kunnen hebben. Dat is echter niet altijd mogelijk. Soms is de datum van 

voedselproducten overschreden; ze vindt dit niet betrouwbaar. 

Soms krijgt ze hulp van haar zus. 

Werd het leven in België moeilijker de laatste jaren?  

“Als iemand naar Noord-Afrika zou komen zonder legale papieren, zou hij niet dezelfde gunsten ontvangen als 

ik hier krijg. Ik kan naar het ziekenhuis wanneer het moet. Mijn zoon kan naar school. Ik kan hier wat zwart 

werk vinden.” 
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“Het werd moeilijker om gunsten te vinden. Het vraagt veel energie. Soms moet ik onvriendelijke mensen 

trotseren. Mensen valoriseren mij niet en zien me gewoon als een poetsvrouw. Ik ben niet tevreden met mijn 

leven. Ik wil een waardige job en een goed leven kunnen hebben.” 

“De enige oplossing is dat ik ga samenwonen of trouw met een Belgische man. Ik heb nu 2 mislukte relaties 

achter de rug. Ik doe momenteel geen nieuwe inspanningen. Ik doe vrijwilligerswerk en volg Nederlandse 

lessen, maar in tussentijd vergeet ik mezelf. Ik moet nadenken over mijn toekomst, maar doe het niet. Ik wacht 

op een oplossing, maar wanneer en welke dit zal zijn, weet ik niet. Ik moet mijn best doen.” 

“Het is onrechtvaardig, de samenleving vraagt ons om te integreren, maar we krijgen er geen kansen toe.” 

Souma ging naar het OCMW omdat ze een openstaande schuld heeft bij de crèche die ze moet betalen. Het 

OCMW zeiden dat ze niet konden helpen omdat ze geen recht heeft op schuldbemiddeling.  

 

Souma  en haar toekomstplannen 

Souma wil dat haar zoon rechten krijgt om hier een waardig leven uit te bouwen. Zijzelf wil, wanneer ze 

oud is, terug naar Noord-Afrika gaan. 

“Ik heb mijn droom nog niet gerealiseerd. Van waar haal ik mijn kracht? Mijn psycholoog geeft me de kracht 

om door te gaan en ook mijn vrijwilligerswerk houdt me boven water. Mijn vrijwilligerswerk geeft me het 

gevoel dat ik een waardig persoon ben voor deze samenleving.” 

Souma krijgt ook hulp van haar dokter, hij geeft haar bv gratis medicijnstaaltjes. Hij verwees haar de eerste 

keer ook door naar de psycholoog, waar ze 15 EUR moest betalen. Maar ze moest de consultaties stopzetten 

omdat ze te duur waren voor haar. Ze bevestigt dat ze psychologische assistentie nodig heeft om los te 

kunnen laten en om advies te krijgen. “Hoe kan ik mijn depressieve gevoelens te boven komen? Ik moet naar 

mijn sterkte en kracht zoeken. Ik heb geen tijd voor een depressie.” 

 

Souma’s  boodschap voor Europa 

Europa moet naar het verhaal achter de mensen kijken die hier aankomen. Enkel dan kunnen ze beslissen 

of die personen het verdienen in Europa te blijven. Souma kwam niet naar hier om te profiteren. 

“Wij hebben geen rechten. Maar wat met de toekomst van mijn zoon die hier geboren is?” 
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4. Analyse 

 

4.1  De hypotheses 

 

RE-INVEST wil bouwstenen aanreiken voor een vernieuwd Europees project dat gebaseerd is op 

solidariteit, vertrouwen en sociale investeringen. Sociale investeringen zijn dé sleutel in elk antwoord op 

sociaal wantrouwen. Daarom moeten sociale investeringen mensen ‘empoweren’; in het bijzonder 

kwetsbare mensen. Sociaal investeren is meer dan ‘gewoon’ investeren in mensen. Het moet bijdragen tot 

het versterken. Het betekent een andere kijk op sociale bescherming, activeringsbeleid en sociale 

basisdiensten.  

 

RE-InVEST start vanuit een observatie van verlies van vertrouwen. Terwijl de trends en oorzaken van een 

toegenomen ongelijkheid en sociale uitsluiting al uitgebreid bestudeerd zijn, zijn de economische, sociale, 

culturele en politieke gevolgen van deze trends minder duidelijk. Onderzoek toont aan dat groeiende 

ongelijkheid de psychologische gezondheid, vertrouwen en het algemene sociale klimaat aantast, en 

indirect geweld, racisme, mentale ziekte, kindersterfte en zelfmoord etc. veroorzaakt. Eén van de meest 

zorgwekkende trends sinds het uitbreken van de crisis is de dramatische vermindering van vertrouwen in 

de instellingen, waaronder de Europese Unie zelf. Dit verdient verder onderzoek. Andere alarmerende 

symptomen hebben te maken met een steeds groeiende thuisloosheid, jongerenwerkloosheid, maar ook de 

emigratie van jonge mensen of de zelfmoordcijfers bij armen. 

 

De eerste sleutelhypothese is dat het groeiende wantrouwen en de afkeer van de bevolking heeft 

bijgedragen tot een (verwerpen van) het neoliberale beleid dat zowel door de nationale als Europese elites 

duidelijk werd toegepast de voorbije jaren. Onderzoek toonde aan dat landen die hogere sociale uitgaven 

12 meer vertrouwen bij hun bevolking konden opwekken dankzij het verwerven van meer gelijke 

mogelijkheden. Er werd ook aangetoond dat vertrouwen positief gerelateerd is met inkomen. Daarom lijkt 

het tamelijk plausibel dat een zich terugplooiende staat, in samenspel met een toenemende ongelijkheid en 

een inkomensonzekerheid, het gevoel van vertrouwen ondermijnt, zeker bij de ‘armen’ en het ‘precariaat’. 

 

Paradoxaal lijkt een terugkeer van het ‘solidariteitstype’ van de welvaartstaat als een collectieve reactie 

verre van evident. Gedeeltelijk omwille van het asymmetrische effect op verschillende sociale groepen, 

maar ook door het neoliberale beleid dat leidde tot een shift in sociaal kapitaal en culturele waarden (focus 

op individuele verantwoordelijkheid, vermindering van de belastingdruk, downsizen van de vakbonden en 

Ngo’s etc.). De erosie van de middenklasse, de onzekerheid en een dreiging van concurrerende groepen 

binnen het ‘precariaat’, de internalisering van de ‘besparingsobsessie’ en de druk van interne en externe 

migratie helpen verklaren waarom de Europese burgers verdeeld blijven. Om een consensus te creëren 

over de sociale dimensie van het Europese beleid, is er een nood aan een diagnose van de sociale crisis die 

                                                                    
12 uitgedrukt in BNP ratio’s 
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kan gedeeld worden door grote delen van de bevolking: de sociaal uitgestotenen, de perifere regio’s, de 

werknemersbewegingen en de ‘gemiddelde burger’. 

 

De tweede sleutelhypothese is dat een geïntegreerde diagnose kan bouwen op het idee van de erosie van 

of de desinvestering in (individuele en collectieve) mogelijkheden en sociale waarden van de EU. Dat 

betekent dat ervaringen van onzekerheid, armoede en sociale degradatie opnieuw moeten geanalyseerd 

worden vanuit deze perspectieven. De erosie van collectieve mogelijkheden wordt gereflecteerd in de 

fragmentatie van verzwakte publieke diensten, middenveldorganisaties, vakbonden enz. Mensenrechten 

(met name de economische, sociale en culturele rechten in het bijzonder) kunnen gezien worden als de 

hoeksteen van de Europese waarden en zijn dus een essentieel onderdeel van de Europese erfenis. De 

lancering van het Europese Investeringspakket door de Europese Commissie in 2013 reflecteert wel de 

politieke wil om sociaal beleid te hertekenen met het oog op de versterking van individuele en collectieve 

mogelijkheden. 

 

De impact van de huidige crisis op genderaspecten verschilt van vorige crisissen. Tijdens de eerste fase van 

de crisis werd getracht de genderkloof op het vlak van werkgelegenheid, werkloosheid, salarissen en 

armoede te verminderen. Dit betekende geen reële vooruitgang m.b.t. gendergelijkheid omdat de kloof 

vooral toe te schrijven was door een disproportionele stijging in werkloosheid en een daling van de 

inkomsten van mannen. In een tweede fase van de crisis werden vrouwen meer getroffen doordat de fiscale 

consolidatie jobs in de dienstensector beknotte en sociale bescherming meer en meer restrictief en selectief 

werd (verminderde voordelen voor samenwonenden, bezuinigingen rond pensioen en ouderschaps-en 

zorgverlof, enz.). Vrouwen werden traditioneel ingezet als ‘zorgdragers’. Door de verschrompelende 

welvaartsvoorzieningen is de zorglast zwaarder geworden.  

 

4.2  De vragenlijst 

 

De bovenstaande beschrijving van de doelstelling en de hypotheses moet vertaald worden in meer concrete 

vragen, vragen die aangepast zijn aan de mensen met een migratieachtergrond uit de focusgroep. De 

belangrijkste les die we trekken uit gesprekken met ORBIT vzw, Vlaams Netwerk tegen Armoede, het 

Minderhedenforum, Filet Divers, Internationaal Comité en Welzijnszorg13 is dat voor mensen met een 

migratieachtergrond ‘crisis’ iets anders betekent. “ze leven permanent in crisis”, zeggen de 

vertegenwoordigers. Elke dag moeten ze trachten te overleven en oplossingen te vinden. Ze kunnen niet 

verder kijken dan de dag zelf.  

 

Het gevolg was dat we moesten bekijken wat ‘crisis’ betekende voor de focusgroep. ‘Crisis’ kreeg zo een 

andere betekenis vanuit de context van hun thuisland dan wanneer het gebruikt werd voor hun huidige 

dagelijkse ervaringen. Een ‘crisiservaring’ was er reeds wanneer ze nog in hun thuisland waren. Bijna elke 

                                                                    
13 ORBIT vzw: www.orbitvzw.be , Vlaams Netwerk tegen Armoede: www.netwerktegenarmoede.be, 
Minderhedenforum: www.minderhedenforum.be , Filet Divers: www.filetdivers.be , Internationaal 
Comité: www.icvzw.be, Welzijnszorg: www.welzijnszorg.be. 

http://www.filetdivers.be/


25 

 

deelnemer aan de focusgroep komt uit een traumatische situatie in zijn/haar thuisland. Omwille van die 

traumatische ervaring zijn ze naar België gevlucht. We kunnen verwachten dat die traumatische ervaring 

hun emoties kleurt en dus ook de evaluatie van hun dagelijks leven in België. 

Dan is er de crisis als een dagelijkse beleving. Hoe ervaren ze die dagelijkse crisis? Hoe overleven ze? Welke 

hulp krijgen ze? Welke oplossingen vinden ze? Hoe beoordelen ze sociale en andere diensten bij het (niet) 

verstrekken van hulp? Is de ondersteuning veranderd met de tijd? Al deze vragen behandelen hun 

ervaringen met de ‘dagelijkse crisis’ en hun overlevingsstrijd hiermee. Deze vragen bieden ons een kijk op 

hoe de samenleving omgaat met mensen die een dagelijkse crisis beleven en hoe dit veranderd is met de 

tijd. De hypothese rond desinvestering kan hierbinnen antwoorden vinden. 

 

Mensen die vluchten naar België hebben hoop voor zichzelf en voor hun kinderen. Welke toekomst zien ze? 

Deze vraag is gelinkt met de vraag naar veerkracht. Na een crisis kunnen mensen vanuit zichzelf terug 

opveren. Maar hoe kunnen ze dit wanneer ze in een dagelijkse crisis leven? 

Veerkracht is gelinkt aan vertrouwen. Wanneer je vertrouwen hebt in vrienden, je gemeenschap, de 

regering,  dan is het gemakkelijker om terug op te veren. Je vindt de kracht om opnieuw te starten wanneer 

je ondersteund wordt. En wat als er sprake is van een desinvestering? Is een nieuwe start of een 

heropleving dan mogelijk? En is het vertrouwen veranderd doorheen de tijd? De discussie over vertrouwen 

en veerkracht is gelinkt met de eerste vragen. Vertrouwen, veerkracht, investering, ondersteuning…, al 

deze concepten zijn verstrengeld met elkaar.  

 

Deze deconstructie van de sleutelhypotheses leidt tot vragen over individuele mogelijkheden en hun 

mensenrechten (eerste deel), hun ervaringen met sociale diensten en het samenleven (het tweede deel) en 

vragen over hun veerkracht (derde deel). 

 

4.3 Wat mensen met een migratieachtergrond vertelden 

 

4.3.1  Impact op individuele mogelijkheden en mensenrechten 

 

‘Wat ben ik in staat om te doen en te zijn’ is een eenvoudige vraag die tegelijkertijd de capability benadering 

en de mensenrechten benadering ruwweg samenvat. In haar naïviteit opent ze een hele wereld van 

gevoelens, ervaringen, wensen en mogelijkheden. Het opent de deur om te kijken hoe mensen met een 

migratieachtergrond een nieuw leven willen bouwen en vechten om te leven en te overleven. Het opent de 

deur om op te merken welke hindernissen ze moeten nemen, welke obstakels de samenleving creëert. 

Dit deel start met ‘welzijn’. Verkeren de mensen met een migratieachtergrond in de mogelijkheid om (wel) 

te zijn? Vervolgens kijken we naar hun rechten: wat kunnen ze doen? 

 

Hoe zien zij hun wel-zijn? 

 

Wat was hun situatie wanneer ze in België toekwamen? 
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Bijna alle deelnemers vluchtten weg van een onzekere, gewelddadige of traumatische ervaring in hun 

thuisland. Enkel 2 deelnemers kwamen naar België om economische redenen. Het gevoel van veiligheid, 

van niet in gevaar te verkeren, heeft een positief effect op de deelnemers.  

“Wat over mijn situatie 15 jaar geleden? Ik heb verschillende moeilijke tijden doorgemaakt. Ik ben 

verscheidene keren gevallen. Maar ik kon elke keer terug opstaan. Ik was veerkrachtig. Ik kom van Azië. Mijn 

hoofdstad was bijna volledig vernield, er was geen andere keuze dan weg te gaan, gewoon te vluchten met de 

kinderen. De eerste keren trachten we te vluchten binnen het land. Wanneer dit niet langer mogelijk was 

kwamen we naar België. Wanneer ik in België aankwam, kwam ik terecht in een vluchtelingencentrum. Ik was 

gelukkig dat ik niet bang moest zijn voor bommen en zo. Het was gewoon goed dat ik kon slapen, dat mijn 

kinderen konden voetballen… . Achteraf kreeg ik een positief antwoord- ik mocht hier blijven.” 

 

De vrijheid en veilige situatie die ze verkregen in België en hun dankbaarheid jegens België hiervoor is één 

van de hoofdelementen tijdens onze verschillende focusgroepssessies. Zelfs wanneer er geklaagd werd 

over de precaire leefomstandigheden, werd dit op het einde altijd verzacht door hun dankbaarheid te 

betuigen naar België toe. Er is een alomtegenwoordige appreciatie en tevredenheid om in een democratisch 

land te kunnen verblijven. 

“België maakte van mij een heel nieuwe persoon, ik was zoals een baby. 5 jaar geleden werd een nieuwe 

persoon geboren.” 

 

Hoe ervaren ze hun situatie nu? 

 

Tegelijkertijd verhalen ze hun precaire dagelijkse leven en het vaak ervaren gebrek aan rechten. Zeker de 

ongedocumenteerde migranten getuigen hierover. 

In het meest beklemmende biografische verhaal van een ongedocumenteerde deelnemer, kwamen 

elementen als ‘bestaan’ en ‘overleven’ niet eens op de voorgrond. Het onzekere en precaire van hun situatie 

is van een dusdanige schaal dat spreken over voeding en huisvesting haast ongepast leek.  

 

Ze beklemtoont dat ze aan de grens zit van wat ze kan dragen en dat ze haar fysieke en mentale gezondheid 

voelt wankelen. Altijd vechten om te overleven en om enkele rechten voor haar zoon (en voor haarzelf) te 

vinden neemt al de energie weg die ze heeft. Ze staat nu op de rand om te breken. Ze kan op geen enkele manier 

meer vooruit geraken in haar leven. 

 

De deelnemers achten vaak de instellingen en de regering verantwoordelijk voor hun kwetsbare positie, 

maar ze doen ook aan zelfreflectie over de keuzes die ze maakten en de gevolgen ervan. De uniciteit van 

elke situatie en elke persoon wordt herhaaldelijk benadrukt in de sessies: “de situatie van elke persoon in 

deze groep is anders. Elke persoon is uniek." 
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Hun mentale wel-zijn 

 

De  opluchting om veilig en vrij in België te zijn, hun dankbaarheid jegens een democratisch land is zo groot, 

dat het een sterk positief effect heeft voor vele deelnemers. 

 

1 deelnemer vluchtte weg uit zijn thuisland waar ‘elk contact tussen man-man, vrouw-vrouw en man-

vrouw onmogelijk en verboden was’. Hij zet het contact met andere mensen centraal in zijn leven en 

benadrukt dat voor hem de vrijheid van meningsuiting essentieel is om zichzelf te ontwikkelen als mens. 

In het Midden-Oosten was dit niet mogelijk met grote gevolgen voor zijn mentale gezondheid: “in mijn 

thuisland kon ik een half uur per nacht slapen, de rest van de nacht was ik vol angst. Vandaag, in België, slaap 

ik gemakkelijk 6 uur per nacht, ik sta op om 6u30 ’s morgens en doe dan een eerste wandeling. Ik voel mezelf 

heel sterk hier.” 

 

Een andere getraumatiseerde deelneemster geeft toe dat ze zich maar weinig verzorgde wanneer ze in 

België aankwam. Het vroeg tijd om zich aan te passen en te ‘genezen’ van de plotse en snelle veranderingen. 

Nu ze haar eerste ‘kwalitatieve job’ gekregen heeft voelt ze zich goed en vindt ze het belangrijk om zichzelf 

te verzorgen. 

 

Een derde deelnemer die nog in een vluchtelingencentrum verblijft, getuigt wat ‘vrijheid’ voor haar is: 

Ze benadrukt hoe belangrijk de aparte slaapkamer voor haar is en dat ze positief is over de vrijheid die het 

centrum haar geeft om voor zichzelf te koken en wat eten voor 7 EUR/dag te kunnen kopen. Ze zegt dat ze 

het nodig heeft om overdag uit het centrum weg te gaan. Ze heeft een jaarabonnement voor de bus 

ontvangen zodat ze gratis tot in de stad mee kan rijden. Het is belangrijk voor haar mentale gezondheid dat 

ze deze ‘vrijheid’ heeft: een wandeling kunnen maken, nagel- en haarverzorging doen, wat 

vrijwilligerswerk. 

  

Vervolgens spraken alle deelnemers over de dagelijkse stress om te kunnen omgaan met tekorten en de 

beperkte middelen. Hun wel-zijn en dat van hun familie lijden onder deze stress. Ze leven thuis in een 

gespannen situatie door de overlevingsstrijd, hun zoektocht naar werk en de geldproblemen. 

Eén deelnemer onderbreekt plotseling zelfs een sessie zeggende dat “het voor hem moeilijk is over alle 

soorten dingen na te denken terwijl zijn hoofd vol zit met zorgen over wat hij moet doen met zijn schulden en 

rekeningen.” 

 

Er is tevens stress veroorzaakt door de moeilijke houding van sociale assistenten en de vrees om niet te 

voldoen aan alle vereisten die sociale diensten stellen. 

“Ik zeg soms aan mijn sociaal werker dat ze door hun strenge houding mensen in de prostitutie of de 

criminaliteit duwen.” 

Een andere deelnemer herhaalt dat ze ongerust is over de problemen met de sociale woning en de 

bijhorende procedures. Ze hoopt dat alles goed afloopt en dat ze opnieuw kalm kan worden. 
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De ongedocumenteerde migranten leven  in een dagelijkse angst om tegengehouden te worden door de 

politie. Meer nog, ze leven elke dag met het besef dat ze geen of bijna geen rechten hebben. Alle 

ongedocumenteerde deelnemers hebben kinderen die in België geboren zijn, maar toch ervaren zij een 

enorme rechteloosheid. Zij voeren een dagelijkse strijd om wat ‘gunsten’  (in plaats van rechten) te 

verkrijgen die enorm is. 

Haar 2 zussen waren al in Nederland en Frankrijk wanneer ze aankwam in Europa. Ze zijn gelukkig getrouwd 

en hebben papieren. Ze kon haar zus in Frankrijk maar 1 keer bezoeken, maar haar zus komt haar soms in 

België bezoeken. Af en toe bezoekt ze haar zus in Nederland. Ze gaat dan met de bus, want met de trein is het 

risico op identiteitscontroles hoger en ze heeft geen legale papieren. 

“Het is moeilijker geworden de laatste jaren om gunsten te vinden. Het vraagt heel veel energie.” 

 

Hoe evalueren ze hun situatie van armoede en sociale exclusie? 

 

‘Armoede’ is voor de meeste mensen met een migratieachtergrond een taboe. Mensen met een 

migratieachtergrond voelen zich beschaamd over hun arm zijn. Ze zien hun situatie als een resultaat van 

discriminatie en uitsluiting, niet van hun economische positie. Arm zijn is een persoonlijk falen.  

 

Het woord ‘armoede’, ‘arm zijn’ of ‘sociaal uitgesloten’ werd nooit aangehaald door de deelnemers: niet in 

de groepsvergaderingen, noch in de biografische interviews. In de plaats waren uitdrukkingen als ‘het leven 

werd harder voor mij’, ‘het kleine geld dat ik heb’ wel gebruikte woordenschat. De dagelijkse stress om om 

te gaan met tekorten en de extreem beperkte inkomsten lopen als een rode draad doorheen hun verhalen. 

 

Daarenboven komt het gebrek aan rechten en het behandeld worden als iemand met minder rechten (dan 

anderen) steeds weer naar boven in de discussies. 

 

Wanneer we hen de vraag stellen waarom ze het woord ‘armoede’ niet gebruiken, antwoordden ze heel 

duidelijk en eensluidend. Ze willen niet nog een negatief woord gebruiken voor hun situatie, want dan 

zinken ze nog dieper weg en voelen ze zich nog slechter. Ook naar hun kinderen toe willen ze dit 

woordgebruik vermijden: ze willen niet dat op hun kind het etiket ‘arm’ wordt gekleefd. 

 

Hoe beschouwen ze hun rechten? 

 

Het gebrek aan rechten was een duidelijk hoofdpunt in alle discussies met de focusgroep. De  meerderheid 

was zich zeer bewust van en overtuigd dat hun rechten ondermijnd werden op één of andere manier. Ze 

geloofden ook dat hun rechten niet op een transparante manier aan hen duidelijk gemaakt werden. Meer 

nog, dat in sommige gevallen ze niet eens geïnformeerd werden over hun rechten. Er waren ook duidelijke 

verwachtingen dat hun deelname aan dit onderzoeksproject hen zou versterken in hun kennis van 

mensenrechten en de toepassingsmogelijkheden voor hun eigen specifieke geval. 
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Gedurende een sessie met een spreker van het Integratiecentrum vroeg een deelneemster of het voor haar, 

als  ongedocumenteerde migrant, mogelijk was een procedure te starten voor het Europees Hof van 

Straatsburg. Het gebrek aan rechten werd duidelijk uitgesproken door de spreker van het 

Integratiecentrum: “als je hier verblijft zonder legale papieren, verwacht dan geen hulp van de sociale 

diensten. Het zullen niet zij zijn die je gaan helpen. Het zal jij zelf zijn, als een individu, met je eigen sterkte en 

creativiteit die je zal helpen, niet de Belgische regering of zijn dienstverleners.”  

 

Zeker de ongedocumenteerde deelnemers voelen zich uitgestoten: 

“Iedereen duwt ons weg, er is geen plaats waar we kunnen voelen dat we rechten hebben.” 

  

Het gebrek aan bestaande rechten duwt de ongedocumenteerde migrant in een voortdurende zoektocht 

naar wat gunsten of voordelen om ietwat vooruit te raken. Het maakt sommigen van hen sterk en 

veerkrachtig. “Ik voel me goed omdat ik onafhankelijk werd, gewoon door mijn eigen inspanningen en 

sterktes. Ik overleefde door mijn eigen zoektocht naar rechten. Via mondelinge contacten zocht ik naar 

informatie om te zien welke  rechten of gunsten ik kan hebben. Diensten hebben me nooit geholpen. Hun 

algemene reactie was heel onvriendelijk omwille van de taalbarrière of door de identiteitsvragen.” 

 

Alle deelnemers zijn ook ontgoocheld dat hun integratie inspanningen niet vertaald worden in rechten of 

kansen om vooruit te geraken. “Het is onrechtvaardig, de maatschappij vraagt mij om te integreren, wat ik 

ook deed, maar ik krijg geen enkele kans.” 

 

Maar opnieuw maken de deelnemers de vergelijking met hun thuisland en erkennen ze de betere situatie 

hier. Ze vinden dat er hier, in België, toch nog steeds (meer) deuren kunnen open gaan. Ze halen bv het 

recht op onderwijs voor ongedocumenteerde kinderen en de toch nog hogere kansen op het vinden van 

werk aan. “Als er iemand naar het Midden-Oosten zou komen zonder legale papieren zou die niet de gunsten 

krijgen die ik hier kan vinden. Ik kan naar het ziekenhuis wanneer dat moet. Mijn zoon kan naar school. Ik kan 

wat zwartwerk vinden.” 

 

Het recht op een inkomen 

 

‘In staat zijn om te doen en te zijn’ opent onmiddellijk de deur naar vragen rond het inkomen van de mensen 

met een migratieachtergrond. Een zeker en stabiel inkomen is een noodzakelijke voorwaarde voor je wel-

zijn. Recent onderzoek14 toont de vernietigende effecten van onveilige, onstabiele en te lage inkomens aan 

op de mentale gezondheid. Inkomensarmoede beperkt de mogelijkheid om verder te kijken dan de 

volgende dag. De focusgroep alludeert geregeld op hun zorgen en de ernst ervan. Ze hebben het moeilijk ze 

verder te dragen. 

                                                                    
14 Zie bv het invloedrijk onderzoek van C. G. Hudson,, “Socioeconomic Status and Mental Illness: Tests of 
the Social Caudation and Selection Hypotheses,” American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 75, No. 1, pp. 
3-18, 2005 
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Onderzoek15 toont aan dat twee/derde (62%) van de mensen met een migratieachtergrond die in 

Vlaanderen leven zich binnen de laagste inkomensgroep bevinden. Andere statistieken tonen aan dat in 

2013 het armoederisico voor mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen 5 keer hoger was dan 

voor mensen met een Belgische nationaliteit. Wanneer we de EU 2020-definitie van armoede en sociale 

uitsluiting bekijken is bijna 6 op 10 mensen met een migratieachtergrond arm of sociaal uitgesloten. 

 

Hoeveel hebben ze? 

 

Het inkomen van de deelnemers van onze focusgroep toont een grote variatie in inkomensbronnen: sociale 

uitkeringen, ziekteverzekering, alimentatie, geld vanuit zwartwerk, een salaris via Artikel 60, hulp van 

vrienden of familie, dagelijks ‘eetgeld’ van het asielcentrum, wat zakgeld verdient via een kleine 

vriendendienst. 

 

Wat gemeenschappelijk is voor alle personen in de focusgroep is dat een zeer hoog deel van hun inkomen 

gaat naar uitgaven voor de woning. De huishuur van alle deelnemers op de private huurmarkt bedraagt 

meer dan 500 EUR per maand. Facturen voor elektriciteit en gas variëren van 70 tot 120 EUR/maand. De 

meeste deelnemers hebben maar 200 EUR/maand of minder over om eten, kledij, kuisproducten, 

kindermateriaal, etc. te kopen. 

 

Zelfs deelnemers die geen kinderen hebben, hebben het moeilijk om ‘de laatste dagen van de maand’ door 

te geraken.  

Op het einde van de maand heeft de deelnemer niet veel geld meer over. Hij betaalt 480 EUR/maand 

(zonder energie en wateruitgaven voor zijn appartement). Hij stuurt 100 EUR/maand naar zijn dochter in 

zijn thuisland. Hij lost dit probleem op door 25 EUR in het begin van de maand opzij te leggen. Zo komt hij 

dan de laatste week van de maand door met 5 EUR/dag. Hij heeft een vriendin (een ongedocumenteerde 

migrante die bij haar zus woont) die 3 keer per week langskomt om te koken en samen te eten. Hij bespaart 

geld door geen kant en klare maaltijden te kopen en door eten te delen met haar. 

5 jaar geleden was het voor hem mogelijk 100 EUR/maand te sparen dankzij zijn huursubsidie en legde dit 

opzij voor onverwachte uitgaven. Dit is nu niet langer mogelijk. 

 

Vragende hoe veel geld ze over heeft na het betalen van het huis en de facturen, zegt ze dat ze vroeger wat 

‘klein geld’ over had. “Maar kinderen die groter worden en tieners  zijn hebben meer eten en kleren nodig, 

meer dan ik kan betalen.” 

 

Een gezin met 2 kleine kinderen die wachten op papieren hebben meer dan 1200 EUR aan maandelijkse 

kosten voor hun afgeleefd appartement in een oud herenhuis. Ze hebben maar 200 EUR/maand om te 

overleven met 4 personen. Daarenboven is hun inkomen zeer onzeker door de afhankelijkheid van 

zwartwerk. De vrouw vreest het risico om dakloos te worden. 

                                                                    
15 Ibidem 4 
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Enkel 1 deelnemer, die recent een job startte onder Artikel 60 zegt dat ze een beetje geld kan opzij leggen 

voor onverwachte uitgaven. Alle andere deelnemers leven in een duidelijke overlevingsmodus, zonder enig 

geld op overschot. 

 

Deelnemers die een uitkering ontvangen vertellen over de extra’s die ze soms ontvangen. Ze benadrukken 

de willekeurigheid ervan. Soms ontvangen ze er, maar vaker ontvangen ze er geen, zonder een duidelijke 

reden. Deze additionele budgetten (voor kinderen, voor vrijetijd of vakantie) zijn de enige ‘extra’ die ze 

hebben. Ze gebruiken dit om de school te betalen of voor een treinreis naar de kust. Wanneer dit plots 

beperkt wordt of wegvalt, heeft dit grote gevolgen voor deze gezinnen, zeker met kinderen die groter 

worden.  

 

 Hoe overleven ze? 

 

Alle deelnemers (ongedocumenteerde migranten en mensen met een migratieachtergrond) gaan naar de 

sociale kruidenier om goedkoop voedsel te krijgen of te kopen. Sommige deelnemers geven toe dat ze niet 

altijd gezond en verse voeding hebben voor zichzelf en hun kinderen. Soms is het noodzakelijk vervallen 

producten te gebruiken, ze voelen zich daar helemaal niet goed bij. 

 

Hen vragende of ze ooit al hebben moeten stelen, of indien het noodzakelijk was, ze zouden stelen, 

antwoorden alle deelnemers resoluut negatief: “neen, er zijn organisaties die je kunnen helpen aan eten.” 

 

Ongedocumenteerde migranten overleven via zwartwerk. Het aantal uren zwart werk dat ze kunnen doen 

per week is beperkt: enkele uren kuisen in hotels of bedrijven, privé lessen Arabisch in het weekend geven, 

wat nagel- en haarzorg doen, … .  Soms moeten ze hulp aan familie of vrienden vragen om hun huur of 

rekeningen te betalen. “Soms kunnen familie en vrienden helpen wanneer ik rekeningen niet kan betalen, 

maar niet altijd. Ze hebben zelf ook niet veel.” 

 

Kleren en ander materiaal voor de kinderen worden meestal gekocht in tweedehandswinkels of op 

rommelmarkten. Sommige deelnemers ontvangen giften van organisaties. 

 

Sommige van de deelnemers leggen duidelijk aan hun kinderen uit waarom “zij een ander leven leiden dan 

de andere kinderen in de school” en dat ze zich niet dezelfde kleren en spullen als de andere kinderen kunnen 

veroorloven.  

 

Tijdens de interviews konden we verscheidene overlevingsstrategieën herkennen: samen eten kopen en 

samen eten om geld te sparen, 25 EUR in het begin van de maand opzij zetten voor het einde van de maand, 

gratis medicijnstaaltjes van de dokter gebruiken, kerstmiscadeaus voor de kinderen via Ngo’s krijgen.  

Hebben ze schulden? 

 

Twee deelnemers spreken over hun schulden, beiden zijn ongedocumenteerde migranten. 
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De eerste heeft een hospitaalschuld van een handoperatie veroorzaakt door een ongeluk tijdens zwart 

werk. Hij riskeerde zijn vinger te verliezen en ging naar het ziekenhuis. Het OCMW beschouwde dit echter 

niet als ‘hoogdringende medische hulp’ en weigerde de facturen te betalen.  

Een andere deelnemer heeft een schuld aan de crèche. Het OCMW vertelde dat ze haar niet konden helpen 

omdat ze geen recht heeft op schuldbemiddeling vanwege haar status van ongedocumenteerde migrant. 

Nu bekijkt ze met een rechtencentrum of ze ergens kan geholpen worden. 

 

Helpen ze hun familie en vrienden (hier en elders)? 

 

Hoewel andere rapporten aantonen dat mensen met een migratieachtergrond sterk de neiging hebben om 

geld naar hun familie in hun thuisland te sturen16, is er enkel 1 deelnemer binnen de focusgroep die 100 

EUR/maand naar zijn dochter stuurt.  

 

De groep zegt dat voor hen net het omgekeerde het geval is. “Wij vragen onze familie daar om ons hier te 

helpen.”  

Een deelneemster zegt dat ze zich schaamt wanneer haar moeder van 80 jaar die in het thuisland een 

pensioen ontvangt van 80 dollar haar vraagt of ze ‘het deze maand zal redden en of ze kan helpen.’  

De deelnemers geven aan dat ze soms geld toegestuurd krijgen van familie. Ze voegen eraan toe dat het  

OCMW het opgestuurde geld dreigt af te trekken van hun uitkering. “Wij kennen je dossier en volgen je. We 

weten dat je zoon je geld opstuurt”. 

 

Het recht om te werken 

 

Werk is belangrijk: niet enkel om een inkomen te verwerven, maar ook als een middel voor insluiting. 

Hoewel de werkloosheidsgraad in Vlaanderen tamelijk laag is, is de werkloosheidsgraad voor mensen met 

een migratieachtergrond zeer hoog. Volgens de ILO17 was de werkloosheidsgraad in 2014 5 keer zo hoog 

bij mensen met een migratieachtergrond die in België leefden, vergeleken met die van de Belgen. De EAK-

bevraging18 toont een hogere werkloosheidsgraad van 28% voor mensen met een migratieachtergrond 

vergeleken met Belgen. Daarenboven zijn er 4 keer meer mensen met een migratieachtergrond met een 

korte termijncontract of onregelmatige contracten (seizoensarbeid, seizoensarbeid, gelegenheidswerk in 

de landbouw of de horeca) dan Belgen met dit type contracten. 

 

 

Hoe belangrijk is werk voor mensen met een migratieachtergrond?  

 

                                                                    
16 http://sociaal.net/analyse-xl/migranten-zijn-vaker-transmigranten/ 
17 https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/onderzoek-en-
publica/onderzoeksprojecten/jaarboek-armoede-en-/ 
18 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/migranten/ 
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Alle deelnemers hechten een groot belang aan werk. Ze zien werk als een sleutelelement om vooruit te 

kunnen in dit leven. Wanneer men hen vraagt wat de overheid voor hen zou moeten doen, willen ze dat 

deze hen een job bezorgd in de samenleving. Ze benadrukken ook de verminderde vraag naar werk de 

laatste jaren. Dit gekrompen job-aanbod is voor hen het belangrijkste gevolg van de crisis. 

“Voor mij is het kunnen hebben van een goede opleiding die me kan helpen bij het vinden een job, heel 

belangrijk. Eerst dacht ik dat ik een kleine zelfstandige kon worden in België, maar dat werd heel moeilijk door 

de globalisering.” 

 

 “Het vinden van een job: dat is mijn plan. Na onze laatste vergadering heb ik 3 weken kunnen werken. Maar 

dat is nu gedaan, het was alleen tijdelijk. Er is niet veel werk op dit moment. Het probleem is niet de taal, in 

mijn soort werk is de taal niet belangrijk. Op mijn werkvloer, zie ik niet veel mensen die Nederlands spreken. 

Dus dat is het probleem niet, het probleem is het vinden van werk.” 

 

Werk is belangrijk voor de deelnemers, niet alleen om een inkomen te hebben, maar ook om betekenis te 

geven aan hun leven, gerespecteerd te worden en om in de mogelijkheid te verkeren iets terug te doen voor 

de Belgische samenleving. Ze willen niet bekeken worden als ‘profiteurs’. 

“Ik denk dat iedereen wil werken. Want werk brengt respect, het zorgt ervoor dat je een huis kan hebben, een 

auto. Werk zorgt ervoor dat je een waardig leven kan hebben. Als ik een goede gezondheid had, zou ik werk 

zoeken en een huis. Ik voel me schuldig omdat ik afhankelijk ben van een uitkering. Het is verkeerd dat mensen 

denken dat vreemdelingen niet willen werken.” 

 

Welk soort werk hebben ze? 

 

De ongedocumenteerde deelnemers doen wat zwartwerk: in hotels en in de schoonmaaksector, één 

deelnemer geeft privé taallessen. Ze beklemtonen dat het moeilijker wordt voor hen om zwartwerk te 

vinden sinds de komst van de dienstencheques in België. 

 

Bij de deelnemers met legale papieren heeft maar 1 deelneemster een full time job onder Artikel 60. Een 

andere deelnemer heeft vaak korte termijnjobs (1 week, twee weken) in de bouwsector. De echtgenoot van 

een derde deelneemster heeft korte termijn jobs als seizoenarbeider en als krantenbedeler. De andere 

deelnemers zijn op zoek naar werk. Sommigen zijn ongeschikt om te werken door ziekte of een handicap. 

Alle deelnemers zijn actief als vrijwilliger voor verschillende uren per week. Hun vrijwilligerswerk is vrij 

divers: vertaalwerk, onthaal, receptiewerk, administratief werk, lesgeven, gidsen. 

 

Opnieuw is het duidelijk dat er niet genoeg jobs zijn voor alle mensen met een migratieachtergrond. Zelfs 

deeltijdse en laaggeschoolde jobs zijn niet gemakkelijk te vinden of te hebben. 

 

 

Verspild talent 
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De meeste van de deelnemers hebben een (hoog) diploma in hun thuisland: rechten, journalistiek, 

managing, boekhouding, … . Geen enkele deelnemer kan zijn/haar beroep uitoefenen in België. De vrouwen 

eindigen allemaal in schoonmaakjobs. 

“Ik ben een gediplomeerde advocate in mijn land. Maar hier wordt mijn diploma niet erkend. Ik moest nog 3 

jaar rechten bijstuderen in België om hier ook mijn diploma te behalen. Ik kon toen niet studeren omdat mijn 

kind maar 3 jaar oud was. Voor een kind van die leeftijd is het niet belangrijk of haar moeder een poetsvrouw 

is of een advocate.” 

 

Een deelneemster beveelt de EU aan 20% quota te introduceren bij aanwervingen voor mensen bij wie het 

Nederlands niet de moedertaal is. Ze benadrukt dat het niet mogelijk is voor haar om een flexibele 

parttimejob te vinden door de taalvereisten.  

 

De deelnemers lijden eronder dat hun talenten en vaardigheden niet kunnen vertaald worden in een job. 

“Soms moet ik omgaan met onvriendelijke mensen. Mensen die me niet waarderen en die me enkel zien als een 

kuisvrouw. Ik ben niet tevreden met mijn leven. Ik wil een waardige job en een goed leven.” 

 

Meer nog, ze hebben niet de mogelijkheid om uit te oefenen waarvoor ze gestudeerd hebben, wat ze 

professioneel waren in hun thuisland. Een deelnemer heeft een diploma boekhouding. Tot nu toe heeft ze 

haar beroep nooit kunnen uitoefenen. “Ik ben soms gechoqueerd wanneer iemand me vraagt: ‘ging jij naar 

school?’ Het is niet omdat ik hier moet kuisen dat ik geen diploma heb.” 

 

Kunnen ze een job hebben die ze kunnen valoriseren? 

 

Er is een grote kloof tussen de wensen en verwachtingen voor werk en de realiteit om een (waardige) job 

te vinden. Zoals we hierboven reeds stelden, kunnen de meeste deelnemers zelfs geen job vinden, laat staan 

één die de moeite is om te valoriseren. 

“Geld maakt me niet gelukkig, in de mogelijkheid zijn mijn talenten te gebruiken maakt me gelukkig. Het zorgt 

ervoor dat ik mijn verleden vergeet. Doen wat ik wil doen maakt me gelukkig. Ik wil mijn talenten gebruiken 

en mensen helpen. Dan vergeet ik dat ik in een vreemd land ben. Zo voel ik mij, ik weet niet hoe andere mensen 

voelen, maar misschien is het dezelfde situatie als waar andere migranten door gaan.” 

 

Andere deelnemers, die geen full time job kunnen doen, krijgen niet de mogelijkheid een flexibele of 

parttime job uit te oefenen die ze kunnen valoriseren door de strikte voorwaarden die de sociale diensten 

opleggen. 

Haar vragende of het mogelijk zou zijn voor haar om flexibel werk te doen, knikt ze bevestigend. Ze zou 

zo’n 16 uur per week kunnen werken, ongeveer hetzelfde aantal uren dat ze nu aan vrijwilligerswerk 

besteedt. In haar thuisland had ze ook een flexibele job: ze was manager in een groot Zwitsers bedrijf van 

kookmateriaal. Maar ze benadrukt dat het voor haar niet mogelijk is om een parttime job te vinden. Het 

OCMW combineert geen uitkeringen met parttime jobs: “meer dan 4 uur non-stop werken maakt dat ik de 
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volgende dag zo’n pijn heb en moe ben dat ik die dag niets kan doen. Thuis kan ik ook niet veel handenarbeid 

doen. Mijn zoon helpt me met het dragen van zakken en met kuisen.” 

 

Zoals reeds hoger vermeld is er 1 deelneemster die , voor de eerste keer, een job heeft die ze kan 

valoriseren, dankzij een 1-jaar contract via Artikel 60. Ze raadt de anderen aan niet op te geven en verder 

te evolueren in de taal en andere vaardigheden in afwachting. “Ik kwam aan in 2004. Ik had geluk, want ik 

kreeg snel papieren. Ik studeerde veel, maar het was moeilijk een job te vinden naar mijn profiel. In mijn land 

had ik een goede job, ik was journaliste. Wanneer ik in België aankwam, startte ik als een kuisvrouw. Ik kuis 

graag, maar niet als een job. Ik was getraumatiseerd en vol stress, ik was veel ziek. Maar ik ging door met 

studeren. Pas in 2015 vond ik een job die niet perfect bij mijn profiel past, maar die toch beter is dan die ervoor. 

Ik werk nu aan het receptieonthaal van een NGO. Het is mijn droom om een journaliste of een onderzoekster 

te worden. Maar ik ben gelukkig met deze job op dit moment. Het is belangrijk voort te blijven doen en te 

blijven zoeken. Er komt een tijd dat ze jou nodig hebben en dan moet je klaar staan.” 

 

Wat is de rol van vrijwilligerswerk in het leven van mensen met een migratieachtergrond?  

 

Alle deelnemers zijn actief in vrijwilligerswerk. Ze doen er alle mogelijke taken. Ze zijn allemaal zeer 

tevreden over dit vrijwilligerswerk. We kunnen stellen dat dit het meest hoofdzakelijke positieve element 

in hun dagelijkse leven vormt. Voor verschillende onder hen, is het de enige plaats waar ze zich nuttig en 

gevaloriseerd voelen.  

Een deelnemer zegt dat ze fysiek zo zwak is dat ze nooit in staat zal zijn echt werk te doen. Maar het is 

belangrijk voor haar om naar waarde geschat te kunnen worden, zelfs als ze niet in staat is om te werken 

of nooit een huis zal kunnen kopen. Ze tracht een gevaloriseerd persoon te zijn via haar vrijwilligerswerk. 

Ze doet dit nu al 5 jaar. “Ik heb mijn droom nog niet gerealiseerd. Vanwaar haal ik mijn kracht? Het is mijn 

psycholoog die me kracht geeft om verder te gaan en ook mijn vrijwilligerswerk. Mijn vrijwilligerswerk doet 

me een moment voelen dat ik een waardig persoon ben voor deze samenleving.” 

 

Een andere belangrijke motivatie voor hun vrijwilligerswerk is dat dit hun enige manier is om iets terug te 

doen voor België. Ze willen hun dankbaarheid aan België tonen door iets terug te doen. 

Een deelnemer stelt zijn vrijwilligerswerk heel sterk centraal: hij werkt als een vrijwilliger voor een NGO 

(schilderwerken maar ook vertaalwerk). Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij het OCMW en voor de 

gemeente. Hij krijgt hiervoor geen onkostenvergoeding. Hij vindt het evident dit te doen: de gemeente en 

het OCMW hielpen hem onmiddellijk wanneer hij als nieuwkomer aankwam, het is voor hem heel normaal 

iets terug te doen. 

 

Voor de meeste van de deelnemers is hun vrijwilligerswerk ook het belangrijkste communicatiekanaal met 

de buitenwereld. Het is de plaats waar ze Nederlands kunnen spreken. Het is de plaats waar ze andere 

mensen kunnen ontmoeten waaronder ook Belgische mensen. Het is de plaats waar ze geïnformeerd 

worden over hun rechten. Het is de enige plaats waar ze hulp op maat krijgen. Het is de plaats waar ze 

ondersteuning kunnen vinden wanneer sociale diensten te kort schieten. 
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Het recht op huisvesting 

 

Alle mensen met een migratieachtergrond van de focusgroep zijn huurders op de huisvestingsmarkt. 

Vooral de private huurmarkt vertoont verschillende problemen. De recente huisvestingsurvey19 geeft 

hiervan een overzicht: meer dan de helft van de huurders betaalt meer dan 30% van zijn inkomen aan huur, 

de helft van de private huurwoningen vertoont een ‘onvoldoende kwaliteit’. 

Deze studie maakt geen onderscheid tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond. De 

Vlaamse Monitor van Migratie en Integratie vat de situatie van mensen met een migratieachtergrond op de 

huisvestingsmarkt samen. Hun posities is veel erger dan deze voor autochtonen: in 2013 waren 57% van 

de mensen met een migratieachtergrond huurders op de private huurmarkt. Maar 19% is huurder van een 

sociale woning. 50% van deze mensen met een migratieachtergrond geeft bijna de helft van zijn/haar 

inkomen uit aan huisvesting. Bijkomend leeft 32% van de mensen met een migratieachtergrond in een 

woning van onvoldoende kwaliteit, in vergelijking met 18% van de Belgen. 

 

Een kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting is een noodzakelijk voorwaarde voor ieders’ wel-zijn. Onze 

focusgroep ervaart dezelfde problemen als andere mensen met een migratieachtergrond op de huurmarkt. 

 

Hoe vonden ze hun huis wanneer ze aankwamen in België? 

 

Hoewel vele rapporten aantonen hoe moeilijk het vinden van een huis voor mensen met een 

migratieachtergrond is omwille van discriminatoir gedrag van eigenaars, vermelden de deelnemers dat ze 

niet veel moeilijkheden ondervonden in het vinden van een eerste woning. Ze werden geholpen door 

vrienden, sociale werkers of hadden het geluk op een eigenaar te stoten die zelf een mens met een 

migratieachtergrond was. “In mijn zoektocht naar een appartement, wou ik laten zien dat ik de taal wou 

leren, hoewel ik nog maar net aangekomen was. Ik vroeg naar de betekenis van de affichebordjes op de huizen 

en noteerde telefoonnummers. Mijn eerste telefoon was naar een Portugese eigenaar, die het appartement nog 

moest afmaken. Hij zei me 15 dagen te wachten. Intussen moest ik geld zoeken om de garantie te betalen. Mijn 

moeder leeft in Nederland en mijn broer in Zwitserland. Samen verzamelden ze het geld voor mijn garantie. 3 

weken later tekende ik het contract voor mijn appartement en kon ik me installeren.” 

Nadien nuanceren de deelnemers de vlotheid bij het vinden van een huurcontract. Ze zeggen dat de situatie 

nu erg verslechterd is. Een ongedocumenteerde migrant  zegt dat ze nu al meer dan een jaar tracht om een 

ander appartement te vinden dat goedkoper is dan haar huidige. Telkens wordt er gevraagd naar 

identiteitsgegevens en inkomen. Telkens wordt haar vraag geweigerd.  

Een andere deelnemer telefoneerde onlangs rond om een huurappartement te vinden voor een Indische 

vrouw. Elke keer botste ze op een ‘neen’. Redenen die gebruikt werden waren: haar inkomsten waren te 

laag, ze had maar een part time job en de Indische keuken zal voor geuroverlast zorgen in het appartement. 

 

                                                                    
19 Sien Winters ea, Wonen in Vlaanderen anno 2013, Leuven 2015. 
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuws-items/het-grote-woononderzoek-2013 
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Wat is hun woontraject? 

 

De meeste deelnemers verhuisden verschillende keren sinds ze in stad X.  wonen. Slechte wooncondities 

en hoge prijzen waren de hoofdredenen om te verhuizen. Alle niet-ongedocumenteerde deelnemers zijn 

geregistreerd voor een sociale woning maar ondervinden lange wachtlijsten (meer dan 5 jaar). 

Een deelnemer verhuisde 4 keer in België. Na 2,5 jaar op de wachtlijst te staan, verkreeg ze een sociale 

woning waar ze 300 EUR huur betaald. “Ik had geluk”, zegt ze. Ze ondervond geen grote problemen in het 

vinden van huisvesting dankzij connecties in haar buurt. Haar eerste appartement werd onbewoonbaar 

verklaard, het tweede was te duur voor haar. Het derde kende slechte leefomstandigheden: er waren geur- 

en vochtproblemen en de insecten kropen op de vloer en de muren.’ 

 

Wat is de kwaliteit van hun huis? 

 

 De meeste deelnemers verklaren dat ze in een woning van onvoldoende kwaliteit gewoond hebben. Twee 

deelnemers ondervinden vandaag veiligheids-en gezondheidsproblemen bij hun kinderen door de slechte 

staat van hun huis. 

Ze moeten 800 EUR huur betalen voor een appartement in een oud herenhuis dat in een heel slechte staat is. 

Er zijn erge vochtproblemen en zowel de moeder als de kinderen vertonen allergische reacties. Niets in het 

huis is afgewerkt. De muren zijn niet geschilderd, er is geen behangpapier, er zijn geen plinten in het huis. Hun 

jongste kind begint te kruipen en houdt ervan zijn handjes in zijn mond te steken. Elke keer zijn zijn handjes 

vol kalk dat van de muren komt. Ze moeten voortdurend opletten dat hij de kalk niet in zijn mond neemt. 

 

Wanneer de deelnemer spreken over de leefomstandigheden in hun (vroeger) huis, leggen ze de nadruk op 

de gezondheidsproblemen die de slechte staat van het huis veroorzaakt. Ze klagen niet over de grootte van 

het huis, noch over het comfort. 

“De staat van het appartement is OK. Het enige probleem is dat de badkamer in de hall is”. Haar zoon is 

allergisch en heeft astmaproblemen, wat vaak voor verkoudheden zorgt. 

 

De deelnemers hebben niet de neiging een klacht in te dienen over de staat van hun huis. Voor sommigen 

onder hen is er een onderliggende angst om uit het huis gezet te worden of dakloos te geraken, wat 

verklaart waarom ze de slechte leefomstandigheden gedogen. Eén deelnemer contacteerde eenmaal de 

inspectiediensten, met grote gevolgen voor haar. 

In dat eerste appartement vroeg ze de hulp van de Huurdersbond om wat inspecties te doen. Het resultaat was 

dat ze in een aparte plaats dan haar echtgenoot moest slapen en dat ze het huis achteraf moesten verlaten. Ze 

wil de Huurdersbond nu niet meer contacteren voor haar huidige appartement omdat ze te bang is om uit 

haar appartement gezet te worden en dakloos te worden. Ze kent een vrouw in haar buurt die nu 2 maanden 

dakloos is. Ze is bang om in dezelfde situatie te eindigen. Ze kijken uit naar een ander appartement, maar het 

is moeilijk te vinden. 

 

Hoeveel bedraagt de huur en andere huisvestingkosten? 
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Los van de 2 deelnemers die in een sociale woning wonen, hebben alle deelnemers hoge huurkosten en 

hoge woonkosten. De laagste huurprijs die vernoemd wordt is 480 EUR zonder kosten, de hoogste die 

vernoemd wordt is 800 EUR.  Meer dan 2/3 van het maandelijkse budget van de deelnemers gaat naar hun 

huis. Energiefacturen variëren tussen 70 en 120 EUR. De energieprijzen stegen vanaf september 2015 

drastisch in België. De deelnemers weten dat ze nog minder zullen overhouden. 

 

 “Mijn zoon heeft een internet en TV abonnement nodig voor school, maar 800 EUR als een totale leefkost zorgt 

ervoor dat we niet veel over hebben om van te leven. Meer nog, de elektriciteitsprijs is juist gestegen in België 

door de taksen. Ze moet nu een bijkomende factuur van 150 EUR betalen. Ze heeft aan de elektriciteit-

distributeur gevraagd de factuur te kunnen betalen in verschillende keren. Ze kan het niet in 1 keer betalen. “ 

 

Wanneer ze spreken over de sociale schade van de crisis, zeggen alle deelnemers dat het leven duurder 

werd en harder om te overleven. De stijgende huiskosten zijn hierin een belangrijk element.  

‘Het leven wordt moeilijker: veel mensen zoeken een job en een goed huis en er zijn niet genoeg jobs en goede 

huizen beschikbaar.” Ze bemerkt ook het stijgende aantal dakloze mensen. Ook spreekt ze over de stijging 

van de gas-en elektriciteitsprijzen. “Het leven werd duurder en het is heel moeilijk te overleven met enkel 1 

lid van het gezin dat werkt. Beide ouders moeten gaan werken om te kunnen overleven.” 

Ook komt ter sprake dat het voor hen moeilijk is om de school van de kinderen te betalen. De kosten voor 

onderwijs zijn de laatste jaren ook de hoogte in gegaan. “Onderwijs is niet gratis” en is de laatste jaren 

duurder geworden. 

 

Het recht op onderwijs 

 

 ‘Kunnen doen en zijn’ wordt gemakkelijk weerspiegeld in het recht op onderwijs. Een deel van je identiteit 

is gebaseerd op wat je gestudeerd hebt. In de mogelijkheid verkeren om te kunnen studeren is ook een deel 

van je identiteit. Het opent voor jou de deur naar meer of andere toekomsten. 

Gedurende de sessies beklemtonen de mensen met een migratieachtergrond het belang van de 

mogelijkheden om te leren, niet alleen voor hun kinderen, maar ook voor henzelf om een volwaardig lid 

van de Belgische samenleving te kunnen worden. 

Hoe belangrijk is onderwijs voor de mensen met een migratieachtergrond?   

 

De deelnemers zien onderwijs als een belangrijk element om vooruit te komen in het leven. In België blijven 

ze gemotiveerd om te blijven leren. De deelnemers evalueren de verplichte taalcursussen en integratie-

cursussen die de Vlaamse regering heeft opgelegd als zeer positief. Ze ondersteunen dit voorwaardelijke 

beleid en vinden het vanzelfsprekend. 

“Je komt hier aan voor een nieuw leven. Je start met geen kansen, ik vind dat normaal. Eerst moet je je 

aanpassen en leren. En dan, beetje bij beetje, ontvang je kansen.” 

 

 “Het krijgen van papieren is voor mij een brug naar mijn plannen. Het is belangrijk een goed diploma te 

verkrijgen en nadien een job. Ik leef om te leren. Het is belangrijk omdat mijn zoon dan trots op mij zal zijn. 
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Mijn toekomst en die van mijn zoon hangen samen. Ze zijn met elkaar verstrengeld, ze kunnen niet apart 

gezien worden.” 

 

Keken of kijken ze naar andere (dan taal)vormingen? 

 

De meeste deelnemers tonen hun bereidheid om andere cursussen te volgen om zo een meer kwalitatieve 

job te vinden. Rapporten20 tonen echter aan dat het pad van bijkomende vormingen bezaaid ligt met 

obstakels. Onze deelnemers vertellen een gelijkaardig verhaal. 

 

De sociale diensten tonen een zeer restrictieve houding naar de keuzes van vormingen/cursussen. De keuze 

moet duidelijk passen in de huidige vraag van de arbeidsmarkt en moet gelimiteerd zijn in tijd. De 

maximum duur is 18 maanden, wordt door de deelnemers gezegd. Uit de gesprekken blijkt duidelijk dat de 

deelnemers de reden waarom de maximum duur beperkt is niet begrijpen. 

“Het is een heel ingewikkelde procedure om je toe te laten verder te studeren. Je kan enkel een specifieke 

opleiding volgen die de RVA je voorschrijft. Als je naar de universiteit wil gaan, dan is dat je eigen keuze, maar 

dan helpt de RVA je niet meer. Ik heb 2 jaar gestudeerd zonder inkomen, mijn werkloosheidsuitkering werd 

gestopt. De RVA vertelde me dat wanneer ik met mijn universitaire studies stopte, ik opnieuw een uitkering 

kon krijgen. Dan heb ik gevraagd om orthopedagogie te studeren maar de RVA weigerde dit omdat ik al een 

hoger diploma had. Het recht op onderwijs is niet echt een recht voor ons.” 

 

Deelnemers halen ook het feit aan dat de VDAB bijkomende taalcriteria vooropstelt die onnodig zijn voor 

bepaalde job aanwervingen en er zo voor zorgen dat deze jobs niet naar mensen met een 

migratieachtergrond gaan. “VDAB eist altijd de kennis van Frans voor administratief werk”. 

 

Verwelkomt België de vaardigheden van mensen met een migratieachtergrond en maakt ze er gebruik van? 

De deelnemers begrijpen en steunen de integratiemaatregelen van Vlaanderen m.b.t. kennis van de 

Nederlandse taal volledig. Alle deelnemers volgen Nederlandse taalcursussen wanneer ze aankwamen in 

België. Het kennisniveau van de meeste deelnemers is (meestal) uitstekend. Maar deze inspanningen lijken 

zich niet te vertalen in mogelijkheden op (beter) werk. De deelnemers halen opnieuw de beperkte vraag 

naar werk aan en de zware competitie met anderen die een hoger profiel hebben of Nederlands als 

moedertaal hebben. Ze krijgen geen enkele mogelijkheid om met deze oneerlijke competitie om te gaan. 

 

Niet één van de diploma’s van de deelnemers wordt erkend in België. Daardoor krijgt geen enkele 

deelnemer de kans zijn beroep uit te oefenen waarvoor hij/zij gevormd is. Advocaten, boekhouders en 

managers eindigen als kuisvrouwen in België. In een Europa dat hooggeschoolde migranten wil 

bevoordeligen, kan dit tellen. 

 

                                                                    
20 WETS, J., REA, A., The long and Winding Road to Employment-An analysis of the labour market careers 
of asylum seekers and refugees in Belgium. Gent, Academia Press, 2014, 171 p. 
P.63 
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Naast de hinder van de niet-erkenning van diploma’s, is er ook het gebrek aan ondersteuning voor mensen 

met een migratieachtergrond om de taalbarrières te overwinnen terwijl ze een in België gelijkgesteld 

diploma trachten te behalen. 

Een deelnemer benadrukt de moeilijkheden die ze ondervindt in het bewandelen van haar pad. De manier 

waarop ze geblokkeerd raakt met haar studiekeuze en de voorwaardelijkheid van de uitkeringen en 

vormingen. Ze vermeldt ook het gebrek aan het vinden van hulp voor haar studie: iemand kennen die haar 

zou helpen bij het corrigeren van haar Nederlandse teksten zou een grote hulp zijn, maar er is niemand. Ze 

probeert nu haar diploma te behalen op onafhankelijke basis via de Middenjury. Ze slaagde in alle Franse 

en Engelse testen, maar mislukte reeds 6 keer in de Nederlandse test. Haar vragende of ze naar Brussel of 

Wallonië geen optie zou zijn om dit probleem op te lossen, antwoordt ze overtuigd ‘neen’: “ik wil niet 

weglopen van mijn problemen want als je dat doet kom je gewoon in een nieuw probleem terecht.” 

 

De ongedocumenteerde deelnemers in onze focusgroep hebben een erg geschoold profiel dat bruikbaar 

zou zijn voor de Belgische samenleving. Maar er bestaat in België geen legale manier om gebruik te kunnen 

maken van deze vaardigheden. Integendeel, de recente regeringen hebben ingezet op een terugkeerbeleid.   

 

 

 

4.3.2 Impact op collectieve mogelijkheden 

 

De capability benadering (en de mensenrechten benadering) worden soms bekritiseerd omdat ze teveel 

zouden focussen op het individuele niveau. Toch argumenteerden Sen en anderen, dat de individuele 

handelingsbekwaamheid sociaal ingebed is. ‘In staat zijn te doen en te zijn’ heeft behoefte aan sociaal 

ingebedde normen en culturen en instellingen met een collectieve dienstverlening.21  

Het belang om ingebed te zijn 

  

Om te overleven en goed te leven is het noodzakelijk dat je ingebed bent in de samenleving of je 

gemeenschap. Ingebed zijn betekent makkelijker ondersteuning vinden. Dit is een element van wel-zijn. 

Om ingebed te kunnen zijn in de samenleving, is het nodig om de moedertaal te kennen. De Vlaamse 

regering heeft altijd geïnvesteerd in integratie en taalcursussen. De taal kennen geeft de mogelijkheid zich 

in te bedden of zich te verbinden. 

Mensen met een migratieachtegrond22 zijn vaak en soms alleen ingebed zijn in hun gemeenschap. De 

deelnemers van onze focusgroep zijn meer dan anderen geïsoleerd. 

                                                                    
21 http://www.alliancestofightpoverty.org/publications/capability-approach/ 
22http://www.standaard.be/cnt/dmf20160719_02392031?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db5

53b33f4a73ea02a99b6a33009d808a11e335251d6ac23fcd676ee21b87ca1b8e5140c68143a3c5e790d22175be
48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02404757?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553
b33f4a73ea02a99b6a33009d8086e824084907b59d500b68c353d69ec23b8e5140c68143a3c5e790d22175be48
f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217 
 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160719_02392031?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d808a11e335251d6ac23fcd676ee21b87ca1b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160719_02392031?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d808a11e335251d6ac23fcd676ee21b87ca1b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160719_02392031?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d808a11e335251d6ac23fcd676ee21b87ca1b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02404757?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d8086e824084907b59d500b68c353d69ec23b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02404757?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d8086e824084907b59d500b68c353d69ec23b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160729_02404757?shareId=05dd2fcd579b01f4b72462149c375939db553b33f4a73ea02a99b6a33009d8086e824084907b59d500b68c353d69ec23b8e5140c68143a3c5e790d22175be48f35d2ad860905b8fbf081eceba1471217


41 

 

Hoe leerden ze de Nederlandse taal? 

  

De meeste deelnemers gingen naar het Centrum voor Volwassenonderwijs of het Centrum voor 

Basiseducatie. Hoewel het in Vlaanderen verplicht is om integratie en Nederlandse taalcursussen te volgen, 

vermelden sommige deelnemers dat ze niet geïnformeerd werden door de instellingen. 

“Ik heb zelf gezocht naar cursussen Nederlands want mijn sociale werker hielp me niet.” 

 

De deelnemers benadrukken hun bereidheid om de hoofdtaal van de regio waarin ze leven te leren. Maar 

ze voegen eraan toe dat het ook noodzakelijk is om voldoende middelen te hebben om te overleven tijdens 

deze studieperiode. “ Je moet talen leren om je dagelijkse leven te leven (om een ambulance te bellen, contact 

met de politie te hebben). Je moet de taal studeren om te integreren. Maar om dit te kunnen doen, heb je een 

inkomen nodig.” 

 

Tot 2012 konden ongedocumenteerde migranten ook Nederlandse taalcursussen volgen. Maar de Vlaamse 

regering verbood vanaf 2012 scholen ongedocumenteerde migranten in te schrijven. De 

ongedocumenteerde migranten in de focusgroep zijn zeer teleurgesteld door deze maatregel en trachten 

andere wegen te vinden. “Mijn probleem is dat vanaf 2012 mensen zonder papieren niet langer Nederlandse 

lessen kunnen volgen. Dus kan ik nu geen Nederlands meer volgen hoewel ik dit wil. Ik moet Nederlands volgen 

om te kunnen bestaan.” 

  

 Een deelnemer heeft nu een leraar gevonden die vrijwillig lessen en initiaties geeft aan 

ongedocumenteerde migranten. Ze volgt 2 keer per week en spreekt vlot Nederlands. Ze probeert haar 

taalfouten te corrigeren en haar grammatica te perfectioneren. Voor haar is Nederlands leren een 

belangrijke manier om haar tijd te vullen op een goede manier. Ze heeft veel moeten zoeken naar een 

manier om haar Nederlands te kunnen oefenen. Ze doet vrijwilligerswerk om zo de taal zoveel mogelijk te 

kunnen spreken, en om haar Nederlands te perfectioneren volgt ze het nieuws. 

 

Hebben ze (autochtone) vrienden? 

 

In de verschillende sessies vermelden de deelnemers niet vaak hun vrienden of het belang van vriendschap. 

In hun overlevingsstrategieën wordt de hulp van vrienden om rekeningen te betalen of eten te delen 

vermeld. Hoewel verschillende deelnemers zeer sociaal aangelegd zijn, lijken ze, in hun dagelijkse 

overlevingsstrijd, niet veel ruimte te hebben om vriendschappen te ontwikkelen. 

Hoewel ze het belangrijk vindt om naar buiten te gaan, zegt ze dat ze nog niet veel echte vrienden heeft hier 

in België, gewoon wat oppervlakkige contacten met mensen terwijl ze hun haar doet. 

 

Wanneer we hen de vraag naar vriendschap opnieuw voorleggen, krijgen we genuanceerde antwoorden.  

                                                                    
 
 



42 

 

Er wordt wel degelijk aangegeven dat je met weinige middelen niet op café of op restaurant kan gaan of 

andere dingen kan doen met vrienden. De armoede zorgt ook voor een belemmering in de uitbouw van 

vriendschapsrelaties. Een andere reactie is het gebrek aan tijd en het gemak om via sociale media contact 

te hebben. 

Daarnaast geeft een deelneemster toe dat ze bang is om vrienden te maken uit angst voor misbruik. 

Andere deelnemers verdedigen dat ze wel degelijk vrienden hebben want dat ze sociaal zijn aangelegd.  

Ze voegen eraan toe dat je niet teveel van anderen moet verwachten, maar dat het gewoon nodig is om af 

en toe met iemand te kunnen praten over gewone dingen. Hun contacten gaan vooral over ervaringen 

uitwisselen.  

Een andere deelnemer haalt aan dat hij veel ‘warme contacten’ heeft en dat hij het belangrijk vindt om zo 

andere culturen te leren kennen en te discussiëren over elkaars situatie.  

Wel wordt benadrukt dat je niet veel moet verwachten van anderen, dat het gewoon gaat om het hebben 

van sociale contacten. “Ik verwacht niet dat men mij helpt.” 

 

Het belang van het hebben van contact met Belgische mensen komt verschillende keren op de voorgrond. 

Het is binnen hun vrijwilligerswerk dat ze zoveel mogelijk trachten deze Belgische contacten te 

ontwikkelen. Alle deelnemers tonen een grote gretigheid om nieuwe mensen te ontmoeten. “Ik hou ervan 

nieuwe mensen te ontmoeten en ik ben een heel sociaal persoon.” 

 

Daarnaast wordt ook het contact met Belgische mensen in de kerkgemeenschap vernoemd. 

 

Sommige deelnemers tonen hun enthousiasme om andere mensen te helpen. Ze geven het een centrale 

plaats in hun dagelijkse leven.  

Hij geeft wat meer voorbeelden over hoe hij probeert te helpen: een vertaler zijn, meubelen weggeven aan 

mensen, mensen helpen in het zoeken naar een huis. “Duidelijk, vriendelijk en eerlijk zijn is de essentie om 

vooruit te geraken in de toekomst.” 

De meeste deelnemers hebben de neiging af te hangen van enkele ‘vertrouwenspersonen’ in hun leven. Dit 

zijn vaak dokters, psychologen of sociale werkers van een NGO. Hun ondersteuning is belangrijk in het 

leven van de mensen met een migratieachtergrond. De vertrouwenspersoon krijgt een centrale plaats in 

het leven van de mensen met een migratieachtergrond, zelfs meer belangrijk dan de rol van een vriend. 

 

Bij de vraag naar vriendschap wordt dit opnieuw duidelijk: “vrienden zijn er om te babbelen, ik heb veel 

vrienden. Maar de mensen die ik vertrouw zijn mijn psycholoog en mijn huisarts.” 

 

Zijn ze verbonden aan organisaties? 

 

Alle deelnemers zijn verbonden aan de organisaties voor wie ze vrijwilligerswerk doen. Het is vaak hun 

hoofdbezigheid en soms hun enige vrijetijdskanaal. Ze trachten dit kanaal zoveel mogelijk uit te werken. 
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“Ik doe vrijwilligerswerk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik hou ervan te leren van andere mensen. Ik hou 

ervan nieuwe dingen te leren via het sociale restaurant, sociaal werk, vrijwilligerswerk. Ik krijg nieuwe ideeën 

en oplossingen door nieuwe mensen te leren kennen.” 

 

Naast de NGO waar ze vrijwilligerswerk doen wordt nog gezegd dat er in de stad verschillende organisaties 

zijn waar ze naar toe kunnen gaan om te communiceren. Zo wordt er gesproken over een cultureel centrum. 

Daarnaast wordt ook ‘Vrouwen werken’ van het CAW vernoemd: 2 deelnemers gaan er elke dinsdagavond 

samen met andere vrouwen eten en doen doorheen het jaar groepsactiviteiten zoals paaseieren rapen met 

de kinderen en een daguitstap naar zee. 

Ook wordt benadrukt dat de religieuze achtergrond voor belangrijke contacten en netwerken zorgt. De 

deelnemers spreken hierover als ‘mijn groep, mijn gemeenschap’. 

 

Twee mannelijke deelnemers zijn betrokken in sportverenigingen.  

 

Hoe ervaren zij autochtonen (de vraag naar discriminatie)? 

 

Discriminatie is een hoofdfactor van sociale uitsluiting en armoede voor mensen met een 

migratieachtergrond. Verschillende rapporten tonen aan dat mensen met een migratieachtergrond  

gediscrimineerd worden in België: bij het huren van een huis, op de arbeidsmarkt, en in hun dagelijkse 

leven. Discriminatie is voor de deelnemers van onze focusgroep slechts één element in hun dagelijkse strijd. 

 

Tijdens een eerste gesprek werden ervaringen met discriminatie en racisme subtiel verwoord.    

“Ik ben soms gechoqueerd wanneer iemand me vraagt: ‘ging jij naar school?’ het is niet omdat ik hier moet 

schoonmaken dat ik geen diploma kan hebben.” 

 

“Ik zou graag parttime administratief werk doen. Ik deed mee aan een jobaanbieding, maar ze aanvaardden 

mij niet omwille van de voorwaarde om Frans te spreken. Ik spreek verschillende talen, ook Engels. Ze vinden 

altijd een reden om me niet aan te nemen.” 

 

Eén deelnemer getuigt van een discriminerende  ervaring met een buur. 

‘Ik leef in een appartement boven een vrouw die niet van gekleurde mensen houdt. Ik had toen een baby die 

begon te kruipen. De vrouw belde de politie omdat mijn baby lawaai maakte. En dat maakte me bang, omdat 

ik geen papieren heb. Ik was niet langer op mijn gemak thuis, en elke keer mijn zoon lawaai maakte was ik  

bang. Dit was echt een geval van discriminatie. Het was oneerlijk.” 

 

De deelnemers accentueren de noodzaak om te integreren als nieuwkomer in België. Ze zien het als hun 

plicht om zoveel als mogelijk te integreren. Ze zijn ervan overtuigd dat zo’n houding de mogelijke negatieve 

houdingen van autochtonen helpt te overwinnen.  
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Een deelneemster voelt zich niet gediscrimineerd: “het hangt van je houding tegenover andere mensen af. Ik 

toon begrip tegenover anderen. Ik heb een andere benadering tegenover mensen, dit is nodig want ik ben een 

vreemdeling. Belgische mensen leven meer in een gesloten gemeenschap dan Afrikanen, maar dat is geen 

probleem.” 

 

Bij een tweede lezing maken de deelnemers duidelijk dat de situatie de laatste jaren erg is veranderd. Er is 

nu duidelijk sprake van discriminatie wanneer ze een huis of werk proberen te zoeken. Er wordt telkens 

de voorkeur gegeven aan een Belg, de mensen met een migratieachtergrond worden achteruit geschoven 

en komen niet meer aan bod of worden openlijk geweigerd. Er wordt nu heel duidelijk geselecteerd: zelfs 

mensen met een migratieachtergrond met werk worden uitgesloten op de huisvestingsmarkt. ”We krijgen 

nooit de eerste kans”. 

 

 

Zijn ze verbonden met hun buurt? 

 

De meeste deelnemers vermelden het contact met hun buurt of buren niet. Ze lijken nogal geïsoleerd van 

hun directe omgeving. 

 

Ze voelen zich verbonden met de stad waarin ze leven. De deelnemers willen niet verhuizen naar een 

andere stad, zelfs als dit zou betekenen dat hun taalgebruik (Engels of Frans) makkelijker wordt.  

Sommige deelnemers zien de superdiversiteit van de stad waarin ze leven als een positief iets.  

Ze is gelukkig in X. “Soms is het wat te druk (ze bedoelt teveel mensen), maar dat is goed voor de solidariteit. 

Soms zorgt het ervoor dat ik me niet in een ander land voel.”  

 

Zijn ze verbonden met hun familie en hoe belangrijk is dit voor hen? 

  

De meeste deelnemers vermelden hun familie als het meest belangrijke, hoewel de meesten van hen niet 

in de mogelijkheid verkeren hun familieleden die in het buitenland leven vaak te zien. 

Familie is van groot belang voor een deelnemer, hoewel hij ze niet vaak ziet. Met zijn eerste salaris wil hij 

een geschenk kopen voor zijn moeder. Zijn moeder, die leeft in Nederland en zijn broer, die in Zwitserland 

leeft, zijn de meest belangrijke personen in zijn leven. Hij wil hen zijn dankbaarheid tonen voor hun hulp 

in het verleden. 

 

Een deelnemer drukt haar frustratie uit over het feit niet te kunnen helpen in of gaan naar het thuisland 

wanneer de ouders of broers ziek zijn of zelfs sterven. “Je moeder, vader en 2 broers verliezen zonder in de 

mogelijkheid verkeren terug te gaan naar je thuisland, is heel hard.” 

 

Een deelneemster haalt aan dat ze door het leven in een geëmancipeerd land als een vrijgevochten vrouw 

door haar familie in haar thuisland niet meer aanvaard kan worden. 
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Hoe evalueren ze sociale en andere diensten? 

 

Onderzoek toont aan de mensen met een migratieachtergrond ‘meer kwetsbaar in de samenleving’ staan 

wat een specifieke aandacht van sociale werkers voor deze groepen verantwoordt. Registratieaantallen van 

de POD Integratie23 tonen in 2009 27,75% mensen met een migratieachtergrond als klant van het OCMW 

in Vlaanderen. 10 jaar geleden was dit enkel 6,7%. In de steden is dit percentage zelfs hoger: meer dan 50% 

die een sociale uitkering ontvingen waren mensen met een migratieachtergrond.   

 

Kwalitatief onderzoek van 201024 analyseert de houdingen van sociale werkers ten overstaande van hun 

klanten met een migratieachtergrond in sociale diensten. De resultaten tonen aan dat zowel de sociale 

werkers als de klanten hun onderlinge contacten als problematisch ervaren. Sociale werkers halen de 

moeilijkheden in communicatie (taalkennis) en het verschil in cultuur aan. De maatschappelijke werkers 

vinden het soms moeilijk een afstand te bewaren tussen henzelf en de klant. Volgens hen vragen de mensen 

met een migratieachtergrond meer dan anderen, ze gedragen zich niet als autonome personen. Mensen met 

een migratieachtergrond hebben het meest problemen met de bureaucratische logica van de welvaartstaat: 

de in te vullen papieren, de te volgen procedures… . 

 

De leden van de focusgroep hebben veel contacten met sociale en andere diensten. Hun ervaringen zijn 

meestal negatief en bevestigen dit onderzoek. Omwille van de specificiteit,  voorzien we hieronder, na een 

algemene inleiding een opgesplitst overzicht van hun ervaringen met specifieke sociale diensten. 

 

Met welke diensten hebben ze contact? 

Onze deelnemers hebben contact met een brede waaier van sociale diensten. De meest gebruikte zijn de 

institutionele zoals het OCMW, de VDAB en de RVA, sociale huisvestingsmaatschappijen, Kind en Gezin, 

CAW en de mutualiteiten. Maar onze deelnemers hebben ook regelmatig en vaak meer positief beschouwde 

contacten met Ngo’s zoals Bond Zonder Naam, Payoke… .  

De school van de kinderen is voor de meeste leden van de focusgroep een ‘sociale dienst’. 

 

Hoe raakten ze in contact met deze diensten? 

 

Verschillende deelnemers halen aan dat het niet de sociale diensten zelf zijn die hen informeren over de 

mogelijkheden en de waaier van voorziene diensten. Integendeel, het is hun eigen zoektocht via informele 

contacten, het navragen bij mensen in een gelijkaardige situatie, de communicatie via 

vrijwilligersorganisaties en scholen, het contact met Ngo’s die hen leidt naar de verschillende sociale 

diensten. We stellen bovendien een duidelijk gebrek van doorverwijzing tussen de verschillende sociale 

diensten vast. Vooral de ongedocumenteerde migranten zijn de slechtst geïnformeerde, hoewel 

gedocumenteerde deelnemers ook vaak slecht geïnformeerd worden.   

                                                                    
23 POD Integratie 
24 VAN ROBAEYS,B., DRIESSENS,K.: Gekleurde armoede en hulpverlening: sociaal werkers en cliënten aan 
het woord. Leuven, Lannoo Campus, 144 p. 
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“Ze zeggen ons gewoon dat we geen rechten hebben. Je moet voor jezelf de mogelijkheden zoeken tot je de 

informatie vindt.”  

“De situatie waarin ik nu zit, de dingen die ik bereikt heb, is niet dankzij het OCMW maar dankzij andere 

organisaties of informele contacten of dankzij mezelf.” 

  

Hoe evalueren ze het contact met deze diensten? 

 

Het contact met de institutionele diensten wordt in het algemeen gedefinieerd als ‘problematisch’, hoewel 

opnieuw een dankbare houding ten aanzien van de hulp die ze ontvangen de variëteit aan ervaren 

problemen nuanceren. 

Soms zou men kunnen stellen dat vanuit een gevoel van angst om hun voordelen te verliezen sommige 

deelnemers hun frustratie maskeren door te poneren dat ze “erg dankbaar zijn voor de hulp die ze krijgen.” 

Maar in het algemeen kan hun evaluatie van de sociale diensten worden samengevat als te bureaucratisch, 

een totaal gebrek van een aanpak op maat en een onpersoonlijke behandeling. Ze vermelden ook de 

algemene restrictieve houding tegenover de deelnemers. “Voor de diensten zijn we gewoon een 

administratieve nummer, ze kijken niet naar jouw situatie in het bijzonder.” 

 

Onderzoek stelt dat mensen met een migratieachtergrond als klanten van sociale diensten vooral een 

concrete ondersteuning verwachten om oplossingen voor hun problemen te vinden. Maar ook emotionele 

ondersteuning is wezenlijk. Het is een combinatie van een ‘instrumentele’ en ‘expressieve’ zorgvoorziening 

die hen helpt vooruit te geraken op een duurzame manier. 

 

Rekening houdend met een versterkende aanpak, moet de sociale werker op hetzelfde moment zowel gids, 

sociale werker als ondersteuner zijn. In de getuigenissen met onze focusgroep was dit maar 2 keer het 

geval. Het hing af van de bereidheid van de sociale werker om buiten de bureaucratische aanpak te gaan. 

“Ik ben vaak vertaler voor mensen in hun contact met het OCMW of hun sociaal werker. Ik bemerk dat er grote 

verschillen zijn in elk geval. Soms bepaalt de sociale werker de regels afhankelijk van welke mensen voor hem 

zitten.” 

 

Het gedrag van de sociale diensten ten aanzien van ongedocumenteerde migranten kan gedefinieerd 

worden als grof, arbitrair en vaak inhumaan. Onze deelnemers voelden zich altijd ontzet uit hun recht. 

Wanneer er zich problemen stelden in het leven van een deelneemster weigerden alle sociale diensten te 

helpen, omwille van de te complexe situatie. Het was te moeilijk om op een flexibele manier om te gaan met 

de stringente bureaucratische regels van de diensten, dus weigerden de sociale werkers te helpen. In dit 

verhaal van een ongedocumenteerde migrante is het zeer frappant hoe sociale diensten zich telkens weer 

terugtrekken en niets willen betekenen voor een moeder en zoon in nood. Enkel een organisatie die 

misbruikte vrouwen ondersteunt, hielp in het contact met de politie. Een andere organisatie die de taak 

heeft slachtoffers te begeleiden, maakte duidelijk dat ze geen hulp konden verstrekken omdat ‘de 

ongedocumenteerde migrante in het verleden reeds in staat bleek om zo veel stappen zelf te zetten dat ze niet 
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langer beschouwd kon worden als een slachtoffer’. Achteraf ontkende de organisatie zelfs een dossier te 

hebben over de vrouw en zoon in kwestie. 

 

Een opvallende opmerking van een ongedocumenteerde deelnemer die onze aandacht trok was de 

onmogelijkheid voor ongedocumenteerde migranten om deel te nemen in financiële diensten. Ze kunnen 

geen bankrekening openen, maar moeten maandelijks energie-en waterfacturen betalen. Ze maakt 

duidelijk dat het moeilijk is voor mensen zonder papieren om bankoverschrijvingen te doen om hun eigen 

rekeningen te betalen. Elke keer moet ze naar de Post, waar ze een supplement van 2,5 EUR per 

bankverrichting extra moet betalen. 

 

Het OCMW 

 

Een meer dan terughoudende houding van de sociale werker van het OCMW wordt vermeld door de meeste 

deelnemers. Deze terughoudende benadering wordt gecamoufleerd door een veelvoud van 

bureaucratische formaliteiten die vaak niet of slecht uitgelegd worden aan de mensen met een 

migratieachtergrond. Bijkomend, de groep vermeldt dat ze verschillende keren geen informatie kregen 

over bijkomende voordelen. Deze info wordt hen onthouden. 

 

De deelnemers zijn zeer gefrustreerd door het gebrek aan informatie die ze krijgen over hun rechten of 

voordelen. Ze zijn vaak gechoqueerd door de onvoorspelbare beslissingen van de maatschappelijke 

werkers, zonder goed te beseffen welke financiële gevolgen deze voor hen hebben. 

“Voor mij is het altijd een gevecht met het OCMW. Ik doe wat ik kan, ik heb nog nooit ‘neen’ gezegd. Omwille 

van medische redenen kan ik enkel parttime werken, mijn maatschappelijk werker weet dat. Maar het OCMW 

geeft geen parttime werk. Soms wil het OCMW mij niet betalen, ik moet altijd strijden. Maar ze vertellen mij 

niet waarom, ik krijg geen enkele uitleg. Vorig jaar was ik 3 keer in het ziekenhuis, ik had een papier van mijn 

dokter maar mijn maatschappelijk werker wilde niet betalen; het is altijd een gevecht.” 

 

 “Ik had altijd het gevoel dat ik moest vechten met mijn maatschappelijk werker van het OCMW om mijn 

rechten te krijgen of door de hindernissen die elke keer opgeworpen worden.” 

 

Er is ook een constante angst om voordelen te verliezen zonder enige uitleg of redenering. Dat creëert bij 

sommige deelnemers een constant gevoel van onzekerheid over hun rechten. 

Een maatschappelijk werker van het OCMW is soms onduidelijk in wat hij vraagt. “Nu vraagt hij me 

studiebeurspapieren te tekenen voor mijn dochter, maar ik begrijp niet waarom.” “het vraagt tijd en veel werk 

om deze papieren in te vullen”. Een ander voorbeeld is het niet-ontvangen van haar vrijwilligersvergoeding 

gedurende 3 maanden (de deelnemer doet regelmatig vrijwilligerswerk voor het OCMW) zonder enige 

uitleg. Niet weten wat achter een daad of vraag zit, en de angst dat de uitkering er door kan beïnvloed 

worden, veroorzaakt veel stress bij de deelnemer. 
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Er is ook de frustratie dat het OCMW bijkomende voordelen zoals hulp voor kinderen of vakantievoordelen 

schrapt. De veranderingen in de sociale uitkeringsprocedures is een andere bron van frustratie en angst 

voor vele deelnemers. 

 

Een deelnemer verklaart dat de stijging van de uitkeringen voor kinderen niet in verhouding staan tot de 

stijging van de kosten die adolescenten met zich meebrengen. Het OCMW laat niet toe dat adolescenten 

studentenjobs doen in het weekend of de zomervakanties. Als ze dit doen, wordt hun uitkering gereduceerd 

met het bedrag dat ze bijverdienen. Maar opnieuw benadrukt ze dat ze niet wil klagen en dat ze zeer 

dankbaar is voor de hulp die ze krijgt van het OCMW maar dat het toch moeilijk is met opgroeiende 

kinderen. 

 

Daarnaast lijkt het OCMW niet echt hulpvaardig in het openen van de sociale beschermingsdeur, hoewel 

dit tot één van haar kerntaken behoort. Sommige deelnemers met een medische geschiedenis willen graag 

parttime werk doen, maar worden categoriek geweigerd door het OCMW. Het ontvangen van een uitkering 

is niet verenigbaar met parttime jobs. 

 

De meeste jobs die het OCMW aanbiedt zijn schoonmaakjobs, zonder rekening te houden met de diploma’s 

van de klanten. 

 

Voor ongedocumenteerde migranten is de enige officiële hulp die ze van het OCMW kunnen krijgen de 

‘dringende medische hulp’. De bureaucratische last, de voorwaardelijkheden en de vernederingen om deze 

medische hulp te verkrijgen is groot in X. Een studie van PICUM25 wijst op een goed praktijkvoorbeeld van 

het OCMW in Brussel waar een gezondheidskaart wordt afgeleverd aan ongedocumenteerde migranten die 

regelmatig medische zorg nodig hebben, om zo te vermijden telkens weer dezelfde administratieve stappen 

te herhalen. Brussel is de enige Belgische stad die dit systeem gebruikt. 

 

“Ik heb geen legale papieren, en ik ben afhankelijk van het OCMW voor medische hulp. Ik heb een zoon van 3 

jaar die astma heeft. Eén keer per maand heeft hij een medisch attest voor zijn behandeling nodig. Maar 

vooraleer ik hulp krijg van het OCMW, moet ik elke maand officiële papieren afleveren: mijn huurcontract, een 

document waarin staat dat ik hulp krijg van mensen. Als je die papieren niet aflevert, dan krijg ik geen 

medische hulp voor mijn zoon. Maar het is niet makkelijk mensen zo ver te krijgen dat ze verklaren dat ze je 

helpen, noch om een papier te krijgen van een  werkgever die je informeel werk laat doen. Eens ik die papieren 

heb, moet ik een hele dag zitten wachten op de stempels voor de dokter en de apotheek. Ze weigeren deze 

dingen te regelen via internet. Voor mij is het niet nuttig de hele dag op het OCMW te zitten wachten op een 

stempel: ik moet mijn zoon van school halen, ik moet werken, … .” 

 

                                                                    
25 PICUM, Access to health care for undocumented migrants in Europe. Brussels, Brussels, Platform for 
International Cooperation on Undocumented Migrants, p.19-24. 
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We konden zelfs een wangedrag van het OCMW tegenover een ongedocumenteerde migrant vaststellen die 

zich in een situatie van dringende medische hulp bevond. Deze situatie onthult dat wanneer er sprake is 

van zwart werk in de specifieke casus, de verschillende partijen hun verantwoordelijkheden trachten te 

ontlopen ten koste van het slachtoffer, de ongedocumenteerde migrant. 

“Ik heb geen legale papieren en ik had een werkongeval met mijn hand. Ik ging naar het ziekenhuis. Maar men 

kon geen operatie doen omdat het tijdens het weekend was. Ik moest naar een ander ziekenhuis gaan op 

maandag. Maar voor ze konden opereren moest ik naar het OCMW gaan om te vragen of zij de rekening 

zouden betalen. Maar het OCMW wilde niet betalen. Ik moest een advocaat nemen, wat niet gemakkelijk was. 

Maar het beroep was ook negatief. En de nazorg was ook moeilijk: ik moest eerst betalen vooraleer ik zorg 

kreeg. Mensen die in armoede leven en dan de druk van de politie die achter je aanzit, geeft je veel stress. De 

rekeningen blijven komen, met een verhoogd bedrag. Mijn hoofd zit zo vol zorgen, dat ik geen ruimte heb om 

iets anders te doen, ook niet om hoop te hebben.” 

 

De enige uitzondering die we konden detecteren was dat het OCMW een openbaar vervoer 

schoolabonnement betaalt voor een ongedocumenteerd kind in een extreem kwetsbare situatie.  

 

 

De VDAB 

 

Deelnemers die in contact stonden met de VDAB benadrukken vooral het gebrek aan een op maat gemaakte 

aanpak voor hen. De waaier van opleidingen en trainingen die de VDAB aanbiedt zijn beperkt in tijd en 

keuze. Een deelnemer verklaart dat ze een lijst kreeg waarop enkel opleidingen stonden die maximum 18 

maanden duurden. Het volgen van universitaire opleidingen was niet toegelaten. 

 

 

De crèche, scholen en Kind en Gezin 

 

In de verschillende sessies wordt het duidelijk dat de scholen van de kinderen van de deelnemers een vrij 

belangrijke secundaire rol spelen in hun dagelijkse leven. De scholen zijn een communicatiekanaal voor de 

deelnemers, wanneer ze hun kinderen oppikken van school of soms betrokken zijn in oudercomités. Het 

mag ook aangestipt worden dat de scholen en crèches van hun kinderen voor de ongedocumenteerde de 

enige instellingen zijn waar zij (of beter hun kinderen) wat rechten hebben en wettelijk welkom zijn. 

Scholen en crèches worden altijd op een positieve manier aangebracht. 

 

Daarnaast speelt de school of crèche zeker voor de ongedocumenteerde deelnemers een signalerende rol 

die hen helpt bij het detecteren van problemen bij de kinderen. “Het kind is zich zeer bewust van de precaire 

leefsituatie van zichzelf en zijn moeder. Hij is zwaar getraumatiseerd en heeft mentale gezondheidsproblemen. 

Hij is nu 12 jaar en zit in zijn eerste jaar Latijnse. In januari gingen zijn punten plots van uitstekend naar 0. 

De school alarmeerde de moeder, zich realiserend dat er plots iets ergs was gebeurd met de zoon.” 
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Eén ervaring van een ongedocumenteerde deelnemer toont dat op een bepaald moment Kind en Gezin niet 

wilde helpen. Ze weigerden hulp te bieden in het vinden van een crèche. Enkel na bemiddeling van andere 

sociale diensten, gaven ze hulp. Dit kan genuanceerd worden door het feit dat ongedocumenteerde 

deelnemers hun kinderen laten registreren met een ‘Kind Code’ bij Kind en Gezin. Ze organiseren ook 

Inloopteams waar jonge moeders (ook ongedocumenteerde) aan kunnen deelnemen. Deze Inloopteams 

worden positief geëvalueerd door de deelnemers. 

 

De zoon van een deelneemster was een heel actieve baby. Hij wilde altijd kruipen en sliep niet goed. Op dat 

moment had de deelneemster geen werk en was erg depressief. Ze ging naar Kind en Gezin en vroeg daar 

naar psychologische begeleiding. Ze weigerden haar te helpen omdat ze geen legale papieren had. Een 

vriendin suggereerde haar naar kerk X. te gaan waar ze voedselpakketten uitdelen. De vrouw die in de kerk 

werkte belde naar het CAW omdat de deelneemster haar huur op dat moment niet kon betalen. Het CAW 

kon haar niet helpen omdat ze geen recht heeft om een huis of om geld te krijgen. Uiteindelijk mocht ze 

langskomen op consultatie: ze konden hulp geven aan het kind, maar niet aan haar. Het CAW belde Kind en 

Gezin om te vragen een crèche te regelen voor de zoon hoewel hij niet geregistreerd was. De oplossing was 

haar zoon naar een OCMW- crèche te brengen. 

 

Sociale huisvesting 

 

Toegang tot sociale huisvesting wordt moeilijker en moeilijker gezien het maar 6% van het totale 

woonaanbod betreft. De wachttijden om een sociale woning te krijgen variëren van 7 tot 8 jaar voor studio’s 

en tot 12 jaar voor 3-slaapkamer appartementen. Vandaag wachten meer dan 80 000 gezinnen op een 

sociale woning in Vlaanderen. 

 

Onze deelnemers hebben wachttijden van ongeveer 5 jaar, ongeacht ze kinderen hebben of niet. Enkel éen 

deelnemer moest maar 2 jaar wachten om een sociale woning te bemachtigen. Er zijn maar 2 van de 15 

deelnemers die momenteel in een sociale woning wonen.  

 

Eén deelnemer heeft specifieke moeilijkheden ervaren met de sociale huisvestingmaatschappij. Door een 

zeer strikte interpretatie van de samenwoonprocedures, wordt ze nu bedreigd met uithuiszetting.  

“Mijn neef leefde al 3 jaar bij mij omdat zijn ouders doodgeschoten werden en ik voor hem moest zorgen. Ze 

gaven me toelating dit te doen. Maar op de dag dat hij 18 werd, werd ons samenwonen verboden, alles stopte. 

Ik was een beetje te laat met dit aan te kondigen aan de sociale huisvestingmaatschappij. Mijn dokter heeft 

hiervoor attesten geschreven. Het was heel moeilijk voor mij om hem te helpen met 800 EUR/maand en alle 

papieren. Ik kreeg het bevel dat hij het sociale appartement moest verlaten binnen 3 maanden, anders zou ik 

uit mijn huis gezet worden. Na een beroepsprocedure bleef de eis dezelfde. Het was echt een strenge houding 

tegenover mij. Nu heeft mijn neef al meer dan een jaar het appartement verlaten, maar ze zijn nog steeds niet 

komen controleren en er is nog steeds een beroepsprocedure, zonder onderwerp nu. Maar ze komen dit niet 

vaststellen. Ik leef elke dag in stress omdat ik bang ben uit mijn appartement gezet te worden.” 
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Door NGO’s voorziene sociale diensten 

 

De getuigenissen van de mensen met een migratieachtergrond maken het zeer duidelijk dat de Ngo’s de 

enige organisaties zijn die de tijd en moeite doen om naar de specifieke situatie van het individu te kijken. 

Ze zijn bereid een op maat gemaakte aanpak te gebruiken en dienen vaak als gids en ondersteuner en 

worden soms zelfs als vriend beschouwd door de deelnemers. 

In 2003 besloot een deelneemster haar echtgenoot te verlaten en alleen te wonen met haar dochter. Om 

die stap te kunnen zetten, kreeg ze hulp van mensen: zij gaven haar de namen door van organisaties als 

Bond zonder Naam. Moeders voor Moeders hielp haar met voedsel en kleren. Bond Zonder Naam hielp haar 

met haar regularisatieprocedure en deed ook papierwerk. 

Andere deelnemers zeggen dat Moeders voor Moeders nu de mensen met een migratieachtergrond niet 

meer helpen en enkel autochtone moeders toelaten. 

 

Het is ook vrij duidelijk dat de NGO ’s de enige organisaties zijn die bereid zijn verantwoordelijkheid op te 

nemen voor ongedocumenteerde migranten, zelfs buiten hun werkgebied. Hun kennis van andere sociale 

dienstenverleners, systemen en wetten is zeer groot. Hun wil om alternatieve oplossingen te vinden is 

lovenswaardig. 

“Opnieuw verklaren sociale diensten zichzelf onbevoegd om de moeder (ongedocumenteerde migrant) en haar 

zoon te helpen. X., de NGO waar de moeder werkt als vrijwilligster telefoneerde meer dan 10 vlucht- en 

opvangtehuizen. Ze weigerden allemaal hulp. Uiteindelijk voorzag de NGO zelf een appartement voor de 

moeder en de zoon. Het was van vitaal belang en dringend dat ze in een veilige omgeving gebracht werden.” 

 

Een NGO benadrukt dat vaak in ongedocumenteerde migrant-casussen sociale diensten niet aarzelen om 

een non-take up te beslissen, duidelijk versterkt door het feit dat er geen gevaar is dat de 

ongedocumenteerde migranten een klacht zou neerleggen. Ongedocumenteerde migranten vrezen dat een 

klacht hun terugkeer zou kunnen bespoedigen.  

 

Hoe evalueren ze de hulp van advocaten? 

 

Vooral de ongedocumenteerde deelnemers hebben ervaring met advocaten. Ze vermelden de hoge prijzen 

van de consultaties en de variëteit aan beloften die ze maken. Maar de succesvolle resultaten blijven uit, 

hoewel ze initieel wel beloften doen. 

De NGO die een ongedocumenteerde deelnemer helpt stelt het zeer duidelijk: “de non-ethische houding van 

een significant aantal advocaten is verbijsterend. Ze doen valse beloftes aan ongedocumenteerde migranten 

in ruil voor hoge vergoedingen. Er is ook een gebrek aan informatie naar hun ‘cliënten’ toe: de meeste mensen 

zijn niet eens geïnformeerd in welke procedure ze verwikkeld zitten. Er is nood aan een ontradingssysteem 

voor het starten van nutteloze procedures.” 

 

Andere hulpverleners 
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Verscheidene deelnemers vertellen spontaan over hun zoektocht naar hulp bij dokters en psychologen. 

1 deelnemer (een ongedocumenteerde migrant) krijgt hulp van een dokter, hij geeft haar gratis medicijnen. 

Hij zond haar ook voor de eerste keer naar een psycholoog waar ze 15 EUR voor moet betalen.  
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4.3.3 De veerkracht van mensen met een migratieachtergrond 

 

Amartya Sen beschouwt veerkracht als de reële en zichtbare capaciteit van een persoon die potentieel leidt 

tot vrijheid. De algemeen aanvaarde en klassieke definitie van sociale veerkracht is  “ de mogelijkheid van 

een persoon, van een sociale groep, van een systeem om op te veren, te herstarten, herboren te worden na 

een traumatische shock die haar/zijn gehele of gedeeltelijke integriteit vernietigd had. Er moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen veerkracht als een ‘capaciteit’ van systemen, instituties en mensen 

om te herstellen van schokken […], en veerkracht als een ‘proces’ samengesteld uit opeenvolgende stappen 

zoals weerstand en rebellie, de aanpassingscapaciteit, kwantitatieve versterking, kwalitatieve innovatie, 

herrijzenis, … die het beoogt de negatieve gevolgen te overwinnen.”26 

 

In dit deel wordt de veerkracht van de mensen met een migratieachtergrond onderzocht. Sleutel in het 

concept van veerkracht in dit rapport is het concept van vertrouwen. Vertrouwen is een noodzakelijke 

voorwaarde om terug op te veren, om opnieuw te starten. De meeste deelnemers van de focusgroep 

ondergingen traumatische schokken in hun thuisland en velen onder hen ondergaan nog steeds schokken 

in hun overlevingsstrijd. Beïnvloedde dit hun vertrouwen in anderen? 

Het belang van vertrouwen 

 

Hoe evalueren ze hun vertrouwen en solidariteit nu en wanneer ze aankwamen? 

 

De meeste deelnemers vluchtten weg van een onzekere situatie in hun thuisland en kwamen aan in België 

als een beschadigde persoon. Het feit dat België een democratisch land is waar de fundamentele vrijheden 

gerespecteerd worden, was voor de mensen met een migratieachtergrond een grote opluchting. Deze 

veilige omgeving deed hen een sterk gevoel van vertrouwen en geloof ontwikkelen. Hoewel ze belangrijke 

hindernissen ondervinden op  hun weg in de Belgische samenleving, kunnen we niet echt stellen dat het 

hun vertrouwen en loyaliteit in België heeft aangetast.  

Hoewel hij veel moeilijkheden ondervindt in het krijgen van een sociale woning en een job, voelt de 

deelnemer een groot gevoel van vertrouwen voor België, haar inwoners, haar organisaties. 

“Ik vertrouw iedereen en alles in dit land, omdat ik het grote verschil met mijn land besef, waarin ik geen 

vertrouwen had. Ik ben heel dankbaar om hier te zijn en ik dank België voor deze mogelijkheid. Een voorbeeld: 

hoewel ik geen auto kan rijden in België en in mijn land wel, is dit geen probleem voor mij. Ik werd een positieve 

persoon in België en ik ben gelukkig met mijn leven hier.” 

 

Wanneer we de deelnemers bevragen over de veranderingen in het leven in België de laatste 8 jaren, 

benadrukken ze dat het leven harder is geworden en dat solidariteit minder getoond wordt. Ze geven 

voorbeelden over de stijging van dakloosheid, de stijging van de energie-en waterprijzen. Ze indiceren ook 

de sterke daling van het job aanbod (zowel wit als zwart werk). Daarnaast benadrukken ze ook de meer 

                                                                    
26 http://www.alliancestofightpoverty.org/publications/capability-approach/ 
 

http://www.alliancestofightpoverty.org/publications/capability-approach/
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rigide houding van sociale diensten en de meer beperkte toegang tot deze sociale diensten vergeleken met 

toen ze in België aankwamen. 

 

Volgens een deelneemster werd haar leven harder, alles werd moeilijker en duurder in vergelijking met 8 

jaar geleden. Maar ze is begripvol tegenover de Belgische staat, want het staatsbudget is ook gedaald, 

redeneert ze. Haar leven werd harder, ook mentaal. Niet omwille van discriminatoir of racistisch gedrag 

van mensen, noch dat mensen onvriendelijker werden. Haar leven werd harder door de strikte regels en 

de hoge administratieve lasten die mentaal wegen, versterkt door de angst om uitkeringen te verliezen. 

 

Deelnemers reflecteren ook over de redenen waarom hun leven moeilijker werd. Sommige deelnemers 

halen de aanwezigheid van individuen die zich misdragen aan, die zorgen voor een negatieve kijk op alle 

mensen met een migratieachtergrond. 

‘Vertrouwen is een belangrijk iets en is van vitaal belang in familiezaken en in zaken doen. Maar er zijn vele 

personen en mechanismen in de samenleving (bv slechte publiciteit) die misleidend zijn. Door die misleidende 

mechanismen beginnen mensen slechte dingen te doen. Dit is verergerd met de crisis. De crisis creëerde slechte 

situaties en dus wantrouwen. Mensen liegen en misleiden om te overleven.” 

 

Gedurende de sessies resulteerde dit ook in discussies over de recente vluchtelingencrisis, waarbij de 

situatie van de huidige vluchtelingen vergeleken werd met de aankomst van de focusgroep deelnemers. De 

deelnemers die getroffen werden door een burgeroorlog tonen een harde houding over de 

‘voorkeursbehandeling’ die de recente vluchtelingen krijgen. Ze denken dat het onrechtvaardig is dat ze 

‘onmiddellijke voordelen’ krijgen terwijl er deelnemers zijn die al vele jaren wachten tot hun situatie 

geregeld wordt. Andere deelnemers tonen een begripvolle attitude en duiden op de oorlogssituatie van de 

vluchtelingen. De meeste deelnemers zijn bang dat de komst van nieuwe vluchtelingen hun kansen op de 

arbeidsmarkt verder zullen doen slinken. 

“Ja, er is veel veranderd door de crisis: er is veel groeiende werkloosheid. Maar nu met de vluchtelingencrisis: 

plotseling is er geld en veel jobs voor hen. Ze kunnen ook vroeger beginnen werken als wij toen. Ze kunnen al 

na 4 maanden beginnen werken, en wij vinden geen werk.” 

 

Wat met hun vertrouwen in mensen? 

 

Deze vraag zorgde voor erg duale reacties binnen de focusgroep. Aan de ene kant was er een sterke tendens 

om positief en dankbaar tegenover de Belgische mensen te zijn.  

Een deelnemer houdt van alle Europese mensen en benadrukt hun goedheid: “Ze hebben allen witte harten. 

Veel mensen van mijn land hadden een zwart hart.” Hij is een erg sociaal person en maakt opnieuw duidelijk 

dat hij nooit problemen ervaarde in België. Hij benadrukt de gastvrijheid van België en beklemtoont dat die 

gastvrijheid moet blijven bestaan. Hij vertelt opnieuw over de hulp die hij ontving wanneer hij hier 

aankwam en vult hierbij aan dat Nederland een strenger land is. “Zwitserland is anders dan België, maar 

mensen hebben daar ook een wit hart.” Hij benadrukt hoe belangrijk het is om inspanningen te doen om te 
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integreren en om een positieve houding te hebben: “dat is de enige manier om een toekomst te hebben.” Hij 

vertrouwt iedereen in België. 

 

Aan de andere kant zijn andere deelnemers (meestal ongedocumenteerde migranten) veel meer waakzaam 

in hun vertrouwen in mensen. Ze vertonen een duidelijke overlevingsattitude en zijn beschadigd door de 

negatieve ervaringen gedurende hun verblijf in België. Waakzaam en wantrouwig zijn werd voor hen een 

voorzorgsmaatregel. “Ik maakte zoveel negatieve dingen mee, situaties waar mensen, zelfs zogezegde beste 

vrienden en organisaties me een mes in de rug staken. Om te kunnen overleven, is het noodzakelijk voor mij 

om een muur tussen mezelf en de anderen te bouwen. Ik ben erg waakzaam. Wantrouwen naar een organisatie 

of een persoon zal altijd mijn eerste houding zijn. Daarna, beetje bij beetje, zal ik beslissen of ik dit wantrouwen 

zal aanpassen in een meer open houding.” 

 

Wat met hun vertrouwen in België? 

 

De deelnemers getuigen over hun mentaliteitsverandering dankzij hun verblijf in België. Vanuit een 

onveilige situatie, waar ze een minimum van wantrouwen ervaarden, hebben ze een veel veiligere situatie 

kunnen ontwikkelen in België. Dit geeft hen een groot vertrouwen en loyaliteit in België. 

“Vandaag ben ik veel meer zelfverzekerd dan 10 jaar geleden, wanneer ik mijn thuisland verliet. Dit is omdat 

ik in België ben. Ik voel me gezonder dan 10 jaar geleden.” Ik beleefde verschrikkelijke dingen in mijn land (bv 

mijn echtgenoot werd vermoord) en ik ben een alleenstaande moeder hier. Maar ik heb vertrouwen gekregen 

in België en zijn inwoners dankzij de veiligere situatie voor mezelf en vooral voor mijn kinderen”. 

 

Deelnemers die afhankelijk zijn van uitkeringen vertalen dit gevoel van loyaliteit ook in een schuldgevoel 

naar België toe. Ze willen België iets in ruil geven. 

Een deelneemster benadrukt dat ze niet afhankelijk wil blijven van het OCMW voor lange tijd. Het is heel 

belangrijk voor haar om enkel een korte periode afhankelijk te zijn en duidelijk aan de Belgische staat en 

de Belgische inwoners te tonen dat ze wil integreren en iets wil geven aan het land dat haar gered heeft. 

“Ik wil alleen iets kleins nemen van jullie land. Daarna wil ik naar school, wil ik leren en werken.” Ze wil 

investeren in België nadat ze wat gunsten gekregen heeft. “Je moet het land helpen waar je in leeft.” 

 

Hoewel er tijdens de focussessies veel kritiek gegeven wordt op de huidige harde maatregelen tegenover 

mensen met een migratieachtergrond, lijkt hun gevoel van wantrouwen in België niet aangetast. De 

deelnemers hebben wél een gevoel van wantrouwen ontwikkeld tegenover de nieuwe regering en sommige 

politieke figuren in de gemeenteraad, maar ze veralgemenen dit wantrouwen niet naar België of naar 

Europa. 

 

Wat met de rol voor Europa om opnieuw vertrouwen en solidariteit te bouwen? 
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De verwachtingen van de deelnemers naar Europa toe zijn hoog. We kunnen niet spreken over een 

wantrouwige houding naar Europa toe. Integendeel, ze vragen aan Europa om hun hoop te herstellen en te 

investeren in de toekomst van hun kinderen. Ze zien 3 hoofdtaken voor Europa 

 

Ten eerste moet Europa investeren in kinderen, in het bijzonder in kinderen van mensen met een 

migratieachtergrond die geboren en opgegroeid zijn in Europa.  

 

Ten tweede moet Europa een op maat gemaakte aanpak ten aanzien van mensen met een 

migratieachtergrond  ontwikkelen. Nu worden de vaardigheden en talenten van de mensen met een 

migratieachtergrond  niet gebruikt omwille van het sterk bureaucratische en rigide procedurele systeem. 

De EU arbeidsmarkt kan niet genieten van de gediplomeerde migranten door de niet-erkenning van 

diploma’s of door een afschermende arbeidsmarkt ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond. 

Europa moet een beleid ontwikkelen dat openheid creëert voor de vaardigheden van de mensen met een 

migratieachtergrond. Alle deelnemers vragen meer job kansen, aangestuurd door de EU. 

 

 “Europa moet mensen helpen hun plaats in de samenleving te vinden, in de gemeenschap. Een plaats die 

geschikt is voor hen, waar ze een waardig leven kunnen opbouwen. Een plaats waar ze in verzoening staan 

met wie ze zijn of in relatie met hun talenten en hun verhalen. Een plaats in de maatschappij die echt past. 

‘Met een beetje sympathie voor onze situatie, voor ons verleden’. 

“Hier aangekomen worden migranten en vluchtelingen al geconfronteerd met het verlies van onze thuis. Als 

Europa niet investeert in onze talenten, zullen we onszelf nooit vinden en zullen we getraumatiseerd en 

gestresseerd blijven. Als Europa ons een plaats geeft in de samenleving die echt past, maakt het de last lichter 

voor ons. De regering moet niet enkel zorgen voor de lager of niet geschoolde migranten. Maar speciale 

aandacht besteden aan migranten die proberen iets van hun leven te maken. Ze moeten ervoor zorgen dat 

migranten die gestudeerd hebben, hun diploma’s van hun thuisland kunnen gebruiken, wat ook beter is voor 

de Europese samenleving. De UK en Frankrijk hebben een beleid ontwikkeld dat hoger geschoolde migranten 

beter bevoordeligd, België zou hetzelfde moeten doen. Dit kan ook helpen, en het is ook een stap om de huidige 

vluchtelingencrisis mee op te lossen. Alle migranten zouden niet moeten behandeld worden als gelijken, men 

moet positief staan tegenover de intellectuele migranten. De ongeschoolde vinden gemakkelijk een job, bv in 

een fabriek. De meeste vacante posities zijn voor hen.” 

 

Ten derde vragen ze aan Europa om een meer humanitaire benadering ten aanzien van 

ongedocumenteerde migranten en om hen de noodzakelijke basis mensenrechten te verlenen, conform de 

VN Conventie voor de Mensenrechten, zoals bv het recht op onderwijs. 

 

Hoe zien ze hun toekomst? 

 

De vraag naar veerkracht is gelinkt met de vraag welke hoop ze hebben voor zichzelf en voor hun kinderen. 

Herstarten, opnieuw recht komen is altijd gelinkt met een nieuwe toekomst. 
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De assistent van het Integratiecentrum benadrukt de noodzaak voor een positieve houding tegenover 

zichzelf om elke dag door te geraken. 

“Wanneer je hier kan blijven zonder legale papieren, dan moet je trots zijn. Want je hebt al heel wat overleefd 

om hier vandaag gezond te zitten. Je hebt bewezen dat je de capaciteit hebt om te overleven. Op een bepaald 

moment moet je stoppen met kwaad en gefrustreerd te zijn over je gebrek aan rechten. Deze negatieve houding 

zal je nergens verder brengen en zal je een hoop negatieve energie kosten. Je moet je concentreren op de 

voordelen om hier te zijn. Wat maakte dat je in België bleef? Je zal zeker een goede reden hebben en daar moet 

je aan vast houden om te kunnen vooruitgaan.” 

 

Sommige deelnemers accentueren opnieuw de kansen die een democratisch land hen biedt om plannen te 

maken. Ze tonen opnieuw hun appreciatie tegenover België hiervoor. 

“Je moet denken dat morgen positief zal zijn, wanneer je denkt dat het negatief zal zijn, kan je niet denken over 

de toekomst. Wanneer je talenten en mogelijkheden hebt in België, dan kan je plannen maken en dingen 

proberen te realiseren. Wanneer je in het Midden-Oosten bent, dan kan je dit niet. Er is daar geen vrijheid om 

plannen te maken. Hier heeft iedereen respect voor jou, daar hebben de meeste mensen geen respect voor de 

anderen. De problemen van het Midden-Oosten kunnen hier niet opgelost worden, dat is niet mogelijk. Hier is 

er democratie en hebben we mensenrechten. Vergeleken met mijn thuisland, zelfs zonder nu veel te verdienen, 

heb ik vrijheid.” 

 

Een gedeelde mening is dat deelnemers hun dromen voorbehouden voor hun kinderen. Voor zichzelf 

zouden ze blij zijn met een verzekerd en minder stressvol dagelijks leven. Hen vragende of ze plannen 

maken, tonen ze een sterke wil om vooruit te geraken, om veerkrachtig te zijn en verder te gaan. 

“Elk jaar is belangrijk voor mij. Ik kwam aan in 2009. Ik had eerst papieren, maar die werden afgenomen in 

2011. Maar dat weerhield me niet om hier verder te doen: ik bleef Nederlands studeren, ik bleef 

vrijwilligerswerk doen, ik deed zwart werk. Ik ben nog altijd actief in een NGO. Ik wil niet dat de papieren me 

tegenhouden om verder te gaan. Ze zijn niet de motor van alles.  Als ik positief ben en blijf, zal het me helpen 

in afwachting van het vinden van een oplossing voor mijn situatie. Elke dag maak ik nieuwe plannen, ik word 

geïnspireerd door andere mensen om plannen te maken. Ik leer de hele tijd. Ik leer Nederlands, doe 

vrijwilligerswerk, ik volg het nieuws, ik spreek met veel mensen, ik werk. Ik tracht zoveel als mogelijk te 

integreren.” 

  

Om vooruit te geraken, benadrukken ze het belang van het hebben/vinden van werk. Naast het investeren 

in kinderen, is het hebben van werk een ander belangrijk element voor hun toekomst. Sommige deelnemers 

tonen hun wil om een erkend diploma in België te behalen.  

 

Een ander aspect dat naar boven komt is de angst van sommige deelnemers voor nog meer strenge 

besparingen in de sociale diensten en een nog meer eisend gedrag van hun sociale werkers. Ze drukken 

hun vrees uit om de kleine zekerheid die ze kennen te verliezen en benadrukken opnieuw dat ze niet willen 

klagen over België en dat ze heel dankbaar zijn voor wat hen aangeboden werd. 
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In latere discussies en wanneer we kijken naar de plannen voor hun kinderen, worden de deelnemers 

minder positief over zichzelf. Ze begrijpen dat het voor hen te laat is, maar ze hopen dat de volgende 

generatie alle noodzakelijke mogelijkheden zal hebben om een beter professioneel leven uit te bouwen. 

 

Welke plaats nemen kinderen in hun plannen? 

 

Wanneer er in de focusgroep sessies gesproken werd over ‘toekomstplannen’, ‘rechten’, alsook in vragen 

over het dagelijkse leven, stonden heel vaak kinderen centraal in de gesprekken. We kunnen 2 rode draden 

uit hun verhalen halen. 

 

Ten eerste is hun strijd voor rechten (en dan in het bijzonder voor de ongedocumenteerde migranten) 

hoofdzakelijk een strijd voor rechten voor hun kinderen. Alle kinderen van de deelnemers gaan naar school 

of naar de crèche. De deelnemers tonen een grote inspanning om van hun kinderen ‘goede burgers voor 

België’ te maken. Ze benadrukken ook de goede schoolresultaten van hun kinderen, hun intelligentie, hun 

uitstekende kennis van het Nederlands en hun integratievaardigheden. De onderliggende redenen zijn 

opnieuw hun dankbaarheid jegens België om hen te ontvangen, maar vooral het doel een betere toekomst 

voor hun kinderen te creëren dan zij voor zichzelf hebben kunnen verkrijgen. 

“De toekomst voor mijn kinderen. Een goede opvoeding, een goed diploma en daarna een goede job. Dat is wat 

belangrijk is voor mij in mijn verdere leven. Mijn kinderen moeten een goede job krijgen, en niet 

gediscrimineerd worden. Ik wil mijn kinderen opvoeden als goede burgers, zo dat zij ook positief zijn voor 

België. Dat is de manier waarop ik mijn dankbaarheid aan België kan tonen.” 

 

Meer dan 1 deelnemer zijn/haar ‘boodschap aan Europa gaat over de toekomst van kinderen: 

“Europa moet in kinderen investeren zo dat ze een betere toekomst en leven kunnen hebben.” 

 

Voor de ongedocumenteerde deelnemers is hun belangrijkste gevecht, het gevecht voor hun kinderen. Hun 

kinderen zijn hier meestal geboren uit ongedocumenteerde ouders en hebben daarom ook geen rechten. 

Ze zijn hier geboren en hebben nooit ergens anders verbleven. Alle ongedocumenteerde kinderen uit de 

focusgroep gaan naar school en behalen goede schoolresultaten. Het creëren van een duurzame toekomst 

en een waardig leven voor hen is van vitaal belang voor de ongedocumenteerde ouders. Ze denken 

bijvoorbeeld al na over hoe hun kinderen later op de universiteit te krijgen, hoewel dit geen recht is in 

België. 

 

Deelnemers met kinderen benadrukken erg fel hun wens dat hun kinderen later een job krijgen die ze 

kunnen valoriseren. Ze begrijpen dat het voor hen te laat is, maar ze aspireren dat de volgende generatie 

alle noodzakelijke mogelijkheden zal krijgen om een beter professioneel leven te hebben. 

 

Ten tweede betrekken ze hun kinderen in hun dagelijkse overleving. ‘De kinderen vertellen over onze 

problemen’ wordt niet gezien als iets negatiefs. Sommige deelnemers nuanceren dit en zeggen dat je 

rekening moet houden met de leeftijd van het kind en dat je je problemen beetje bij beetje moet vertellen. 
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Maar alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat het beter is de waarheid te vertellen over hun problemen 

dan ze te verbergen. Ze benadrukken ook het feit dat het betrekken van hun kinderen in hun problemen 

hun kinderen sterker maakt. 

“Mijn kinderen groeien samen met ons. Het kind groeit met de problemen. Het is belangrijk dat een kind kan 

spelen en groeien op een normale manier, maar ons leven is niet normaal. Ik denk dat het belangrijk is dat 

mijn kind weet waarom onze situatie niet is zoals die bij andere kinderen. Hij moet weten waarom ik zo 

voorzichtig ben met geld uitgaven. Het is nodig om de school te informeren dat hij niet alles kan hebben zoals 

de andere kinderen. Ik kan hem niet laten groeien in een situatie zonder zorgen, dat is niet mogelijk. Dus ik 

ben me ervan bewust dat hij naar bed gaat met zorgen in zijn hoofd, maar er is geen andere manier.” 

  

“Wanneer de kinderen opgroeien met de problemen en de problemen begrijpen, zijn ze, vanaf een bepaalde 

leeftijd, veel rijper dan ‘normale’ kinderen.” Het wordt makkelijker om op 18 jaar, de problemen goed 

begrijpend, een richting te zoeken, een weg uit de problemen. Bijvoorbeeld een goede studie kiezen en 

succesvol worden.” 

 

Hen vragende of ze rekenen op hun kinderen om hen te helpen wanneer de kinderen volwassen zijn, 

antwoorden ze positief. Hun gevecht en strijd voor een goed leven voor hun kinderen is voor hen een 

duidelijke investering in hun eigen toekomst. 

 

Een deelnemer hoopt dat haar dochter erin slaagt een goed diploma te behalen en een succesvolle job te 

hebben. Het is de droom van haar dochter een vakantiehuis te kopen in Griekenland, omdat ze daar geboren 

is.  Ze wenst daar samen met haar dochter naar toe te gaan. 
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5.  Conclusie 

 

Nieuwkomers verliezen hun vertrouwen. Ze benadrukken hun wantrouwen of hun verlies in vertrouwen 

in regeringen of sleutelinstellingen. Er is ook een verlies in vertrouwen in mensen. Ze leven vrij geïsoleerd 

en hebben eigenlijk geen vrienden. Ze zijn bang dat ze door de nieuwe vluchtelingencrisis opnieuw gaan 

verliezen. Sommige deelnemers uitten anti-vluchtelingen gevoelens. Maar tegelijkertijd hebben ze een 

grote erkentelijkheid tegenover België en haar instellingen. Hun  erkentelijkheid vinden we ook terug ten 

aanzien van NGO’s en scholen. Bij hen vinden ze de hulp en ondersteuning die anderen, zoals sociale 

instellingen, weigeren te geven. NGO’s en scholen versterken hun veerkracht.  

 

Ze willen ‘iets terug doen’ voor onze samenleving. Hun dankbaarheid is een positieve opstap voor hun 

integratie. Maar hun veerkracht die steunt op deze dankbaarheid, is beperkt in duur. Het verlies aan 

vertrouwen ondermijnt deze springplank op lange termijn.  

Onze analyse bevestigt de erosie van sociale rechten. Deze erosie, deels toe te schrijven aan 

desinvesteringen, deels aan een neo-liberaal gedachtegoed, heeft een enorm effect op nieuwkomers. Hun 

rechten worden niet langer toegekend, ze moeten elke keer opnieuw een gevecht voor hun rechten leveren. 

Hun toegang tot sociale bescherming, inkomenszekerheid, werk, een menswaardige huisvesting, is sterk 

afgenomen. Voor mensen zonder papieren heeft de erosie van sociale rechten een indirecte impact: meer 

dan ooit zijn ze niet welkom. Sociale diensten en NGO’s worden verplicht hen alle hulp te weigeren. Hun 

capaciteit om te (ver)dragen, te kiezen, maar ook hun middelen zijn sterk gereduceerd. De erosie van 

sociale rechten heeft reële individuele gevolgen voor mensen met een migratieachtergrond. Ze geven toe 

dat het voor hen te laat is. Ze vrezen dat ze geen plannen, keuzes, vooruitgang meer kunnen maken. Hun 

grootste hoop is deze voor hun kinderen.  

 

De crisis van 2008 heeft België niet zo erg getroffen als sommige andere Europese landen, maar heeft toch 

wel duidelijke littekens achtergelaten: de armoede is gestegen en is erg schrijnend bij mensen met een 

migratieachtergrond. Besparingsmaatregelen namen een vlucht vanaf 2012 en ondermijnen het 

vertrouwen in politiek en bestaande instellingen. De basisidee van de sociale investeringsstrategie van de 

Europese Commissie- “investeren in mensen”- heeft mensen met een migratieachtergrond niet bereikt. 

Integendeel, nieuwkomers benadrukken het verlies van ondersteuning, het verlies van rechten en het 

verlies aan vrijheid. Deelnemers bemerken de ontwikkeling van een gevoel van wantrouwen en 

discriminatie. “Ze worden kleine mensen.” Kleine mensen worden niet gehoord, hebben geen stem. De 

deelnemers zijn bezorgd om de stijgende ongelijkheid en de verhoogde zichtbaarheid van armoede. Toch 

vragen ze om te investeren in ‘kleine mensen’, omdat ze deel willen uitmaken van de Belgische 

samenleving.  “We willen deel uitmaken van deze samenleving, dus geef ons een kans om er deel van te zijn.” 
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Hun strijd om gehoord te worden 

 

Alle deelnemers willen gehoord worden. Ze benadrukken het belang van beleid en politiek. Ze duiden 

beleidsmensen aan als hoofdverantwoordelijken voor hun situatie. In hun thuislanden waren alle 

politiekers corrupt. Hier is dit anders. Maar met de huidige regering is er heel veel nadelig veranderd. Hun 

vertrouwen in politiek hangt rechtstreeks af van hun eigen situatie. Momenteel is dit vertrouwen laag: de 

beleidsmensen maakten hun situatie erger. Bijkomend zorgt de vluchtelingencrisis voor een negatiever 

klimaat. Ze werden “kleine mensen”. Naar ‘kleine mensen’ luistert niemand. Maar ze geloven dat 

verandering nog steeds mogelijk is. 

“Het is veranderd, nu is de regering conservatief. Voor ons, vreemdelingen, werd de situatie harder, mensen 

worden meer anti-vluchteling. Ik vertrouw Belgische politiekers, in mijn thuisland kijkt iedereen voor zijn 

eigenbelang, hier kijkt men naar het algemeen belang. Maar toch vertrouw ik hen niet meer. Wat willen 

mensen: goede voeding, een goed onderdak, goed openbaar vervoer,… maar, alles wordt anders. Ze krijgen het 

geld van ons, niet van de rijken. Mensen worden arm”. 

“Nu kunnen we enkel nog wat eten kopen, vroeger konden we al eens iets opzij leggen, maar vandaag is dit 

niet meer mogelijk. En morgen riskeren we zelfs geen eten meer te kunnen kopen. En dat is hun schuld”. 

“Vroeger was er meer vertrouwen tussen mensen, vandaag is er minder democratie. Er is minder vrijheid. We 

kunnen niet meer vrijuit spreken. Politiekers vernietigen alles. Ze maken van ons kleine mensen, en niemand 

luistert naar kleine mensen. We moeten onze stemmen samenbrengen en voor de juiste partij kiezen. Sommige 

partijen willen nog naar ons luisteren, met hen kunnen we strijden voor gelijke kansen en gelijke rechten. We 

doen dit voor onze kinderen.” 

 

Eén van de belangrijkste verwachtingen van de deelnemers was de vraag dat hun levensverhalen politieke 

impact zouden hebben. De deelnemers wilden spreken in naam van zij die strijden om te overleven en te 

integreren. Deze conclusie is een pleidooi om deel van de samenleving te kunnen worden. 

 

Bouw op hun veerkracht 

 

Bouw op de veerkracht van de nieuwkomers, ontmoedig hen niet. Een gemeenschappelijke lijn in hun 

levensverhalen is hun veerkracht, hun wens om partner te worden van onze samenleving, om een toekomst 

te bouwen voor hun kinderen. Hun veerkracht is nog levendig, hoewel ze in een overlevingsstrijd zitten. 

Hun veerkracht verdient en heeft nood aan een positieve verwelkoming. 

 

De nieuwkomers willen deel worden van de Belgische samenleving: ze zijn dankbaar en willen iets 

teruggeven aan de samenleving. De deelnemers volgden allemaal taallessen en zijn nog steeds bezig om 

hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Integratie is voor hen een vanzelfsprekende taak voor 

iedereen die hier komt leven. Maar op hetzelfde moment, zijn ze allen (meer of minder) geïsoleerd van deze 

Belgische samenleving. Armoede is hiervan één reden, een andere reden is een onvriendelijke, ongastvrije 

samenleving. NGO’s en scholen zijn soms de enige plaatsen waar ze wat contact hebben met de Belgische 
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samenleving. Omwille van hun isolering ervaren ze geen erge discriminatie of racisme. Maar ze vermelden 

de dagelijkse discriminatie, en ook het feit dat die discriminatie meer en meer zichtbaar wordt. 

 

Inclusie is meer dan het leren van de taal en de cultuur, inclusie vraagt dat een samenleving nieuwkomers 

verwelkomt en hen een menswaardige plek biedt. Inclusie is een grotere uitdaging voor onze samenleving 

zelf dan voor de nieuwkomers. Onze samenleving moet leren hen te verwelkomen en te integreren.  

 

Een verwelkomende samenleving is een samenleving die vecht tegen discriminatie en racisme. De verhalen 

in dit rapport vermelden de stille vormen van discriminatie. Stil, omdat deze vormen niet onmiddellijk 

toegeschreven kunnen worden. Het gaat meestal om bureaucratische vormen van het weigeren van hulp. 

Een verwelkomende samenleving moet elke stille vorm van discriminerend gedrag teniet doen.  

 

NGO’s gebruiken verschillende methoden om de stem van deze mensen sterker te laten horen. Ze 

verdedigen ook hun rechten en dagen de regeringen uit de Mensenrechten uit te voeren. Een noodzakelijke 

taak. Vooral omdat de nieuwkomers de onzekere uitvoering van hun (mensen)rechten als nieuwkomers 

benadrukken, en ook het niet-bestaan van rechten voor mensen zonder papieren. 

NGO’s die de stem van kwetsbare mensen verdedigen en hen trachten te versterken, worden weerhouden 

of zijn zelfs verplicht om hun taken te herzien en hun ondersteuning stop te zetten. Sommige NGO’s zijn 

intussen ingebed in agentschappen en verloren zo hun onafhankelijkheid. Het gevolg hiervan is een verlies 

van de stem van nieuwkomers en mensen zonder papieren. Mensenrechten versterken is enkel mogelijk 

als kwetsbare mensen een stem krijgen.  

NGO’s bevinden zich op de eerste lijn om deze stem te verdedigen. Deze democratische functie moet 

gevaloriseerd worden.  

 

Nieuwkomers hebben vele vaardigheden. Ze spreken allemaal verschillende talen. Maar ze krijgen enkel de 

kans om laaggeschoolde jobs te doen (als ze al de mogelijkheid krijgen om te werken). Sommigen zijn 

genoodzaakt zwartwerk te verrichten. 

Ze willen nuttig zijn. Maar de hindernissen zijn groot. Sociale en werkgelegenheidsdiensten moeten 

bouwen op hun vaardigheden. Dit betekent ook dat taalvoorwaarden moeten aangepast worden en dat 

daarenboven buitenlandse diploma’s moeten aanvaard worden als verworven competenties. 

 

Hun kinderen vormen de reden waarom de deelnemers blijven vechten. Ze zijn allen bevreesd over de 

toekomst van hun kinderen. Mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder papieren strijden 

voor een betere wereld voor hun verwanten. Ze leggen al hun hoop bij de kinderen. Bij mensen zonder 

papieren is de strijd bitterhard: ze beseffen dat hun kinderen moeten boeten voor hun keuzes. Dit terwijl 

hun kinderen wel degelijk deel uitmaken van de Belgische samenleving. Hun enige leven is hier. Hen 

verdrijven zou hen statenloos maken. Een discussie aangaan over de rechten van deze kinderen is 

noodzakelijk om te voorkomen dat een samenleving statenloze mensen creëert. 
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Versterk hun veerkracht, creëer een meer menselijke samenleving 

 

‘Een mens in nood’, is één van de sleutelzinnen uit hun levensverhalen. Ze zijn in gevaar. Als middenklasse 

zijn we vergeten wat het betekent om in nood te verkeren. We zijn vergeten wat het betekent om elke dag 

te moeten strijden. We moeten opnieuw analyseren wat het inhoudt om in gevaar te zijn, om elke dag in 

een overlevingsstrijd te verkeren. Dit heranalyseren is enkel mogelijk als we leren luisteren naar zij die 

elke dag opnieuw strijden. En het moet verder gaan dan enkel luisteren, het realiseren van een reële dialoog 

is noodzakelijk. 

 

Sociale diensten zijn hiervoor cruciaal. Sociale diensten moeten mensen ondersteunen. Ze creëren 

voorwaarden om te ‘kunnen doen en zijn’. Nieuwkomers bevestigen de nood aan ondersteuning en zijn 

dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Maar tegelijkertijd voelen ze zich niet ondersteund. Ze moeten 

strijden voor elk beetje hulp.  

Sociale diensten moeten in hun dagelijkse praktijk hun doelstelling om elkeen te ondersteunen uitvoeren. 

Sommige sociale diensten hebben reeds een charter hoe ze hun doelstellingen dienen te realiseren, een 

charter waar ‘cliënten’ hun rechten en verworvenheden kunnen inkijken. Zulk een charter moet 

opgenomen worden in de gehele sociale sector en dient gebaseerd te zijn op de notie van ‘mens in nood’ en 

op de hierboven vermelde dialoog. 

 

Het charter moet bijgevolg worden vertaald in concrete acties die mensen in nood hun situatie doen 

verbeteren. Bijvoorbeeld, een medische kaart voor mensen zonder papieren zou lange wachttijden en 

onnodige bureaucratische interventies kunnen voorkomen.  

 

Met een charter in handen, kunnen sociale diensten meer onafhankelijk van politieke invloeden handelen. 

Sinds de crisis is de verandering in ondersteuning en assistentie duidelijk merkbaar. De ondersteuning is 

meer restrictief, voorwaardelijk en beperkt geworden. In sommige gevallen kunnen we zelfs van een 

arbitraire ondersteuning spreken. Sociale diensten zijn een instrument voor politieke doeleinden 

geworden. De gevolgen zijn ernstig. Ondersteuningswerkers zijn brutaler, handelen meer bureaucratisch 

en discrimineren in sommige gevallen. Ze worden verplicht hun ondersteuning in te perken en zich toe te 

spitsen op andere doelgroepen. Ze worden verplicht hulp te weigeren aan mensen in nood. Deze 

verandering is de laatste jaren overduidelijk geworden.  

Een charter is een eerste stap. Daar bovenop moeten sociale diensten de vrijheid krijgen om hun sociale 

doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.  

 

De strijd voor financiële ondersteuning staat centraal in hun verhalen. De analyses tonen een duidelijke 

willekeur in ondersteuning. Financiële ondersteuning in België is erg laag en blijft onder de 

armoededrempel (AROP). Normaliter moet financiële ondersteuning het niveau van het minimum inkomen 

halen, maar de realiteit is anders. Financiële extra’s worden een noodzaak om een ‘normaal leven’ te 

kunnen leiden, om te ‘kunnen doen en zijn’. Deze extra’s geven nieuwkomers de mogelijkheden om verder 
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te geraken. Deze extra’s zouden moeten bekeken worden als een aanmoedigende ondersteuning en erkend 

worden als een reëel recht. 

 

De meeste deelnemers huren een woonst van slechte kwaliteit. De rechten van huurders zijn erg beperkt. 

Daarnaast heerst er een grote schaarste in menswaardige en betaalbare huurhuizen, wat de huurprijzen 

erg opdrijft. Het gebrek aan een reëel sociaal of betaalbaar huisvestingsbeleid blijft en veroorzaakt een 

residuale woonmarkt. Dit gebrek creëert huisjesmelkerij waarvan zij steeds het slachtoffer zijn. 

‘Kunnen doen en zijn’ begint met een menswaardige thuis. Het gebrek aan een sociaal/betaalbaar 

huisvestingsbeleid belet elke mogelijkheid op een ‘normaal leven’.  

 

Veel sociale ondersteuning wordt gegeven door NGO’s. Er zijn de NGO’s die welzijnsondersteuning geven 

(zoals CAW), andere werken met kwetsbare mensen.  

De NGO’s die met kwetsbare mensen werken vormen een antwoord op de notie ‘mens in nood’. Zij staan in 

de frontlinie. Ze vormen soms het vangnet van het sociale systeem, hoewel dit niet hun functie is. Vandaag 

worden ze niet (altijd) gewaardeerd voor dit werk. Ook zij worden vandaag verplicht hun functie als 

vangnet te herzien. De gevolgen van deze herziening zijn verregaand: mensen in nood worden aan hun lot 

overgelaten. 

NGO’s die werken met kwetsbare mensen moeten gewaardeerd worden voor hun sociaal werk, voor hun 

functie als vangnet, voor hun werkwijze met kwetsbare mensen. Zij moeten versterkt worden. 

 

Er is een groot gebrek aan aandacht voor nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond vanuit de 

regionale en federale regeringen. De termen ‘nieuwkomer’ of ‘mensen met een migratieachtergrond’  zijn 

quasi onvindbaar in hun beleidsplannen, zelfs in hun armoedebestrijdingsplannen. Toch tonen alle officiële 

cijfers en rapporten de extreme kwetsbaarheid van mensen met een migratieachtergrond en nieuwkomers. 

Het structurele gebrek aan aandacht duwt mensen met een migratieachtergrond verder weg in een 

kwetsbare context en vernietigt de broze veerkracht van nieuwkomers. 

Lokale, regionale en federale regeringen en de EU moeten een migratiebeleid ontwikkelen dat uitgaat van 

de Mensenrechten en dat vertrekt vanuit een onthalende, gastvrije benadering. 
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