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Abstract

Hoofddoelstelling van dit rapport was een duidelijk zicht te verwerven op enerzijds het profiel en
anderzijds de gevolgen van de instroom van nieuwe inwoners van vreemde origine in 14 Vlaamse
randgemeentes. Via gegevensverzameling gekoppeld aan lokale onthaalgesprekken werd een analyse gemaakt
van de behoeften van deze nieuwe inwoners, in functie van het maximaliseren van hun maatschappelijke
participatiekansen. Qua profiel zien we een groot aantal ingeweken inwoners uit Brussel, hoewel men in vele
gevallen nog maar enkele jaren in België verblijft. Ofschoon het overgrote deel van de respondenten een
volledige vreemde nationaliteit heeft, is het aandeel nieuwe Belgen duidelijk aanwezig. Qua
gezinssamenstelling bestaat het grootste deel van de respondentengroep uit gezinnen met kinderen.
Uit het rapport blijkt dat het onthaal op de gemeente vitaal is, de eerste ervaringen op de gemeentelijke
diensten blijven de respondent sterk bij. Taalpromotie werkt, maar het aanbod moet een stuk
gediversifieerder. Wat betreft huisvesting en tewerkstelling blijkt de impact van informele netwerken op het
vinden van werk/woonst groter dan het professioneel aanbod. De perceptie op onderwijskwaliteit is groot bij
de doelgroep, scholen genieten over het algemeen veel credibiliteit. Er wordt behoorlijk aan vrije tijd
geparticipeerd, maar vaker buiten de gekende formats. Het klassieke aanbod is lang niet altijd goed gekend.
Het basisaanbod inzake gezondheidszorg is een stuk beter gekend, al geeft een niet onaanzienlijke groep aan
bij niemand terecht te kunnen om persoonlijke problemen te bespreken. Uit de feedbackgesprekken blijkt dat
respondenten vaak vooruitgang boeken door actief met een toeleider te werken op een specifiek thema. Toch
zijn er hardnekkige drempels: meer bepaald administratieve strubbelingen, wachtlijsten (vooral voor
onderwijs) en een lange zoektocht naar werk bemoeilijken de integratie.
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Begrippenlijst

Onthaalgesprekken: Methodiek die kan worden gehanteerd door lokale besturen bij het bereiken van
nieuwe inwoners van vreemde origine. Concreet voert een Toeleider in de Diversiteit een gesprek met een
nieuwe inwoner. Dit gebeurt in de contacttaal, waarbij de toeleider de belangrijkste gemeentelijke info
overloopt. Op die manier krijgt de nieuwe inwoner een introductie op maat van de gemeente zelf. Bovendien
is er ruimte om nadien de nieuwe inwoner tijdelijk intensiever te begeleiden rond enkele meer specifieke
vragen of noden. De betrokken gemeente van haar kant, kan binnen de onthaalgesprekken ervoor kiezen
dieper in te gaan op extra infoverstrekking rond specifieke thema’s. (zoals rond onderwijs, taalbeleid of vrije
tijd).
NT2 (Nederlands als tweede taal): Onderwijsaanbod Nederlands voor wie het Nederlands niet de
moedertaal is. De term verwijst in deze context naar volwassenonderwijs.
Oefenkansen: Omvat een breed scala aan initiatieven die erop gericht zijn NT2-cursisten ook buiten de
klas Nederlands te laten oefenen. Voorbeelden van dergelijke oefenkansen zijn “het Babycafé”
(ontmoetingsmoment voor anderstalige ouders en hun kroost) , “Wablieft” (catalogus waar men op zoek kan
naar romans en andere publicaties in eenvoudig Nederlands) of “Conversatiegroepen” (oefengezelschap voor
iedereen die zijn/haar Nederlands wil verbeteren)
Brede school: Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren (bv. vrije tijd, tewerkstelling),
waarvan de school één van de partners is. Het doel is te werken aan een brede leer-en leefomgeving waar
school en vrije tijd op elkaar inwerken. Voor een definitie zie de website van Steunpunt Diversiteit en Leren
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/sites/default/files/2010_wat_is_een_brede_school_deel%201.pdf
Ouderklassen: Tijdens ouderklassen worden NT2 en ouderparticipatie gecombineerd. Dit door ouders
samen te brengen en in het Nederlands onderwijsthema’s zoals huiswerk, agenda, etc. te bespreken. De lessen
worden in de betrokken school georganiseerd, in nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands.
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Leeswijzer
Om op de onderzoeksvragen te antwoorden, zochten we zowel naar frequenties (kwantitatieve data) als
naar betekenis (kwalitatieve data). De ontwikkelde vragenlijsten (zie bijlage 6.1 & 6.3) zijn opgesteld volgens
een semigestructureerd interviewformat, met zowel open als gesloten vragen. Via de open vragen kon gericht
worden doorgevraagd op onderliggende drempels en hefbomen. Voor een goed begrip, de resultaten worden
op volgende twee manieren weergegeven:
•

Kwantitatief (gesloten vragen): Hier worden de percentages weergegeven t.o.v. het aantal
respondenten. Om rekening te houden met blanco’s of onduidelijke antwoorden, vermelden we over
hoeveel respondenten (=n) het telkens precies gaat.

•

Kwalitatief (open vragen): Hier worden de percentages weergegeven t.o.v. het aantal antwoorden. Dit
omdat binnen een gegeven antwoord eenzelfde respondent soms verschillende zaken aangeeft. Deze
dienen dan ook apart gecodeerd te worden. Omgekeerd kan een respondent er voor opteren niet in te
gaan op een open vraag. De percentages verwijzen dus niet naar de gehele steekproef, maar wel naar
het aantal vermelde antwoorden. Meestal worden ze gevolgd door enkele quotes, die in cursief
weergegeven worden.
Bij de neerslag van de gegevens wordt telkens meegedeeld of het gaat om percentages voor de gehele

steekproef (=n), dan wel of het een aantal meldingen betreft.
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1

Inleiding

1.1 Probleemstelling
De signalen over de snelheid waarmee de bevolkingssamenstelling in de brede Rand evolueert, zijn
ondertussen voldoende bekend. Een jonge, diverse en veelal uit het Brusselse afkomstige bevolking vindt in
een zoektocht naar betaalbare en/of kwaliteitsvolle huisvesting zijn weg naar nagenoeg alle gemeenten in de
brede Vlaamse Rand. Naast de snelheid van de evolutie is het vooral de grootte van deze specifieke instroom
die besturen, diensten, organisaties en verenigingen voor een aantal uitdagingen plaatst waar proactief op
dient te worden ingezet.
Gesprekken tussen verantwoordelijke burgemeesters, administraties en ministeriële kabinetten werden
gevoerd. Noden werden wel erkend, maar zolang een 'aanvoelen uit de lokale samenleving' niet in cijfers,
analyses en onderzoek kan worden hardgemaakt, blijft een eventuele aanpak in mogelijke toekomstige
scenario's verzanden.
Om een beter zicht te krijgen op deze instroom en de toekomstige beleidssignalen duidelijker te kunnen
staven, is het nodig de situatie in het werkveld diepgaander in kaart te brengen. In samenwerking met een
aantal belangrijke partners uit het werkveld (PRIC, Steunpunt Sociale Planning, Kruispunt MigratieIntegratie, de integratiediensten en bevolkingsdiensten van de betrokken gemeentes) en gekoppeld aan de
kwantitatieve analyse die wordt uitgewerkt door het Steunpunt Sociale planning van de provincie VlaamsBrabant1 wordt getracht hier op korte termijn werk van te maken.
Met dit beleidsondersteunend onderzoeksrapport trachten we op verschillende zaken dieper in te gaan
en antwoorden te formuleren op de volgende kwesties, die vanop gemeentelijk niveau gesignaleerd werden.
Het zijn deze thema’s die we uiteindelijk zullen herleiden tot de eigenlijke onderzoeksvragen:
•

Welke behoeftes leven er bij nieuwe inwoners in de Vlaamse randgemeenten waar onthaalgesprekken
plaatsvinden? Wat is het profiel van deze groep?
Secundair willen we ook te weten komen:

•

Waar komen die overeen met het aanbod van het lokaal bestuur? (reguliere voorzieningen en
bovenlokale overheden - provinciaal, Vlaams, federaal)

•

Waar zitten de lacunes? M.a.w. waar kunnen de gemeenten op inzetten?

•

Hebben de verschillende subgroepen (werkend/werkloos, mannen/vrouwen, EU/niet-EU, etc. andere
noden? Bereiken de geselecteerde gemeenten de onderscheiden doelgroepen in dezelfde mate?

1 “Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel”, 2014, op http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-dossierwisselwerking-vlaams-brabant-brussel-2014_tcm5-97560.pdf
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1.2 Doelstelling & onderzoeksvragen
Hoofddoelstelling is een duidelijk zicht te verwerven op enerzijds de aard en anderzijds de gevolgen van
deze instroom. Specifiek is het objectief van dit onderzoek om via gegevensverzameling gekoppeld aan lokale
onthaalgesprekken2 (400 gezinnen ≈ 1000 nieuwe inwoners3) een analyse te maken van de behoeften van
deze nieuwe inwoners in functie van het maximaliseren van hun maatschappelijke participatiekansen.
De volgende relevante thema’s zullen deel uitmaken van het onderzoek:
•

Nederlands als tweede taal (NT2): behoefteonderzoek, promotie, toeleiding en
stimulering

•

Oefenkansen Nederlands4: behoefte, aanbod en promotie

•

Onderwijs: behoefte, aanbod, onthaalklas, opnemen ouderrol, ouderparticipatie en
opvoedingsondersteuning

•

Vrijetijdsparticipatie: behoefte, overzicht aanbod, overzicht drempelverlagende
initiatieven

•

Randvoorwaarden: welzijn, mobiliteit, wonen, tewerkstellingskansen, kinderopvang,
kansarmoededetectie, toegang tot gezondheidszorg en sociale interactie en/of isolatie,…

De tweede hoofddoelstelling is het maken van een hoognodige inhaalbeweging inzake het actief
benaderen van deze nieuwe inwoners rond taalpromotie, inburgering en participatie aan het lokale
samenleven in de Rand. Een ruime groep van 1.000 nieuwe inwoners van vreemde origine zal actief worden
uitgenodigd, geïnformeerd en gestimuleerd tot participatie aan het samenleven in de Vlaamse Rand door
middel van een onthaalgesprek.

2

Voor meer uitleg over Onthaalgesprekken, zie begrippenlijst
Het streefdoel was om 400 gezinnen of leefeenheden (dus ook alleenstaanden) te bevragen via een interview of
feedbackgesprek. Met gemiddeld 2,5 personen in een leefeenheid, gaat het dus eigenlijk om 1000 rechtstreeks of
onrechtstreeks bevraagden.
4
Voor meer uitleg over Oefenkansen Nederlands, zie begrippenlijst
3
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Dit onderzoek tracht een antwoord te zoeken op de volgende onderzoeksvragen:
•

Wat is het profiel van nieuwe inwoners van vreemde origine die in de Rand komen wonen? Gaat het
om alleenstaanden, samenwonenden of eerder gezinnen? Wat is hun feitelijke gezinssituatie, van
waar stroomt men in, is er sprake van een (in)formeel netwerk, wat is de tewerkstellings- en
woonsituatie? En op welke manier heeft dit invloed op de integratie binnen de gemeente?

•

Wat zijn de behoeftes van deze brede groep nieuwe inwoners? Hoe ervaren zij het contact met de
verschillende gemeentelijke actoren? Welke struikelblokken ondervinden ze en waar situeren zich de
hefbomen/hulpbronnen?

1.3 Betrokken regio/ gemeentes

Figuur 1: Betrokken regio
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2

Methodologie

2.1 Onderzoekskader: behoefteonderzoek
Om op de onderzoeksvragen een antwoord te vinden is gekozen voor een behoefteonderzoek.
Behoefteonderzoek is een specifieke vorm van praktijkgericht onderzoek dat noden en (latente) behoeften
inventariseert en tevens het verschil peilt tussen de bestaande en de gewenste situatie (Migchelbrink, 2013).
Op die manier wordt de kloof tussen ‘wat is’ en ‘wat zou moeten zijn’ duidelijk in beeld gebracht. Zo
trachtten we niet enkel in beeld te brengen waar nieuwkomers nood aan hebben, maar polsten we ook naar
de mogelijke randvoorwaarden die nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren.

2.2 Onderzoeksfases
Het onderzoek vond plaats tussen januari en november 2014. De verschillende fases werden
schematisch samengevat in figuur 2. Tijdens de voorbereidende fase werd het opzet, de doelstelling en de
methodologie van het onderzoek uitgewerkt. Nadien vond het eigenlijke veldwerk plaats. In de derde fase
werd de data verwerkt en samengebundeld in een onderzoeksrapport met aanbevelingen.

opstartfase	
  (jan	
  -‐	
  april	
  2014)	
  	
  

onderzoeksfase	
  (april	
  -‐	
  augustus	
  2014)	
  	
  

	
  
	
  
-‐	
  opstellen	
  en	
  goedkeuring	
  conceptnota	
  
op	
  Randoverleg	
  (januari)	
  
-‐	
  opstellen	
  van	
  de	
  vragenlijsten	
  
(interviews	
  en	
  feedbackgesprekken)	
  
ism	
  KruispuntMI	
  
-‐	
  afstemmen	
  en	
  herwerken	
  van	
  de	
  
vragenljsten	
  ism	
  	
  Steunpunt	
  Sociale	
  
Planning	
  	
  
-‐	
  opmaak	
  vragenlijsten	
  in	
  Socratos	
  
door	
  Sociale	
  Planning	
  
-‐	
  vertalen	
  van	
  de	
  vragenlijsten	
  door	
  
Toeleiders	
  in	
  de	
  diversteit	
  
-‐	
  interviewtraining	
  voor	
  Toeleiders	
  in	
  
de	
  Diversiteit	
  ism	
  KruispuntMI	
  

	
  
verwerking	
  van	
  de	
  resultaten	
  (juli	
  
-‐	
  organisatie	
  van	
  enquêtemomenten	
  in	
   2014	
  -‐	
  november	
  2014)	
  	
  
de	
  14	
  betrokken	
  gemeentes	
  
-‐	
  aJleggen	
  van	
  200	
  semi-‐
	
  
gestructureerde	
  interviews	
  	
  
-‐	
  aJleggen	
  van	
  160	
  feedbackgesprekken	
  	
   -‐	
  registratie	
  van	
  data	
  in	
  Socratos	
  	
  
-‐	
  verwerking	
  van	
  de	
  gegevens	
  door	
  
	
  
Sociale	
  planning	
  (kwantitatief)	
  &	
  
KruispuntMI	
  (kwalitatief)	
  
-‐	
  herwerken	
  resultaten	
  tot	
  presentatie	
  
-‐	
  voorstelling	
  resultaten	
  op	
  
Randoverleg	
  (oktober)	
  en	
  Deputatie	
  
(november)	
  	
  
-‐	
  Jinalisatie	
  rapport	
  (november)	
  	
  
	
  

Figuur 2: Onderzoeksfases
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2.3 Data verzameling
2.3.1

Semigestructureerde interviews met nieuwe inwoners

Om op de onderzoeksvragen te antwoorden, zochten we zowel naar frequenties (kwantitatieve data) als
naar betekenis (kwalitatieve data). De ontwikkelde vragenlijst (zie bijlage 6.1) is opgesteld volgens een
semigestructureerd interviewformat, met zowel open als gesloten vragen. Via de open vragen kon gericht
worden doorgevraagd op onderliggende drempels.
De vragenlijst was opgebouwd aan de hand van de thema’s uit de onderzoeksvragen, met name
onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, vrije tijd en gezondheid.
Een voorlopige vragenlijst werd opgesteld in het Nederlands i.s.m. een onderzoeksmedewerkster van
Kruispunt Migratie-Integratie. Deze versie werd vervolgens voorgelegd aan een ervaren toeleider, om zowel
inhoud als taalniveau na te gaan. Gevoelige thema’s werden geherformuleerd of herschreven. Ook
dubbelzinnigheden werden zo gefilterd. Op basis van de verzamelde feedback werd een meer definitieve
versie opgemaakt. Deze werd vervolgens overlopen met een medewerker van Sociale Planning om de vragen
die peilen naar kwantificeerbare antwoorden na te kijken. Vervolgens werd met deze derde aangepaste versie
aan de slag gegaan. Deze vragenlijst werd door de toeleiders vooraf vertaald naar de taal waarin ze met hun
cliënt communiceren. Nadien werd terug vertaald naar het Nederlands om bias te vermijden.
De semigestructureerde interviews vonden plaats tussen april en september 2014. In totaal werden 200
interviews afgenomen met personen die niet eerder in contact kwamen met het toeleidersproject en de
methodiek van onthaalgesprekken. In totaal namen 13 toeleiders interviews af, in negen verschillende talen,
meer bepaald Albanees, Arabisch, Engels, Frans, Nederlands, Portugees, Russisch, Spaans en Turks.

2.3.2

Selectie van respondenten

Voor het selecteren van de respondenten is gewerkt met een quotasteekproef. We selecteerden op basis
van: 1) herkomst: vreemde origine5 en 2) verblijfstijd: maximum 2 jaar ingeschreven op het adres van de
gemeente die deelneemt aan het onderzoek. Door het hanteren van deze criteria beogen we een maximale
variatie van de respondenten.
Het totale aantal te bevragen nieuwe inwoners per gemeente werd vooraf bepaald aan de hand van een
proportionele verdeelsleutel, gebaseerd op instroomcijfers per gemeente in 20126 (zie tabel 1).

5

We baseren ons op de definitie uit het Vlaams Inburgerings- en Integratiedecreet (2003) en die van Kruispunt MI.
http://www.interculturaliseren.be/fileadmin/user_upload/pdf/inburgeringsdecreet.pdf
6 Gebaseerd op instroomcijfers per gemeente van de inburgerings- en integratiemonitor (2013) (ABB) /Gemeentelijke
profielschets.
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De quota zijn opgesteld met het oog op maximale variatie. Binnen kwalitatief onderzoek geldt dit als
criterium voor theoretische generaliseerbaarheid (Bryman, 2001; Remmers & Groenland, 2006). Gezien het
beperkte tijdsbestek van dit onderzoek, selecteerden we respondenten via een gelegenheidssteekproef om aan
de vooraf bepaalde aantallen te komen.
In eerste instantie selecteerden we personen op doorverwijzing van integratiediensten en
bevolkingsdiensten omdat hier alle nieuwe inwoners langskomen, ongeacht hun achtergrond of socioeconomische positie. Aan de integratiediensten werd gevraagd om via de bevolkingsdienst de
bevolkingsgegevens confidentieel te mogen gebruiken voor het doel van dit onderzoek. Om toelating te
verkrijgen bij het schepencollege, voorzagen we een brief met officiële vraagstelling (zie bijlage 6.2). 7

7

Doorverwijzingen vanuit andere instanties zoals OCMW werden bewust niet opgenomen omdat dit een vertekening
naar socio-economische achtergrond zou kunnen betekenen.
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Gemeente

Quotum

Beersel

12

Halle

14

Sint-Pieters -Leeuw

20

Ternat

4

Dilbeek

20

Vilvoorde

30

Liedekerke

6

Affligem

6

Roosdaal

2

Machelen

12

Asse

22

Grimbergen

20

Zaventem

24

Wemmel

10

Tabel 1 : Quota respondenten op basis van instroom doelgroep/gemeente
  

2.3.3

Feedbackgesprekken

Naast bovenvermelde interviews met nieuwkomers die nooit eerder in contact kwamen met de
methodiek van toeleiders, werden ook 160 feedbackgesprekken gevoerd met personen die eerder
ondersteund werden via het project “onthaalgesprekken door toeleiders in de diversiteit”. 8 Een
feedbackgesprek is een krachtig instrument om zowel de eigen methodiek van onthaalgesprekken kritisch in
vraag te stellen als om zicht te krijgen op latente en manifeste drempels en motieven. Het doel van dit gesprek
was te bevragen op welke manier een onthaalgesprek al dan niet succesvol was, waarop intenties of motivaties
zijn gestrand of geslaagd bleken.
Gezien via de feedbackgesprekken andere data werd verzameld, werd hiervoor een andere vragenlijst
opgesteld (zie bijlage 6.3). De profielvragen werden overgenomen uit de semigestructureerde interviews met

8

Voor meer uitleg over Onthaalgesprekken, zie de begrippenlijst
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nieuwe inwoners (met name: “hoe lang bent u in België?”, “Hoe lang in de gemeente”, “Hoe is de feitelijke
gezinssamenstelling?”, … )
De overige vragen in de feedbackgesprekken handelen over het integratietraject van de respondent,
meestal in samenwerking met de toeleider. Er werd concreet gepeild naar de stappen die werden gezet, de
vooruitgang die werd gemaakt, de hulpbronnen daarbij en de mogelijke drempels.
De feedbackgesprekken verliepen gelijktijdig met de algemene interviews en gebeurden telefonisch.
Ook hiervoor werd beroep gedaan op de toeleidersgroep. Waar mogelijk, werd het feedbackgesprek gevoerd
door een collega van de toeleider die aanvankelijk het gezin begeleidde. Op die manier werd de kans op
sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk beperkt.
Net zoals bij de semigestructureerde interviews werden de vragenlijsten vertaald. Dit gebeurde naar het
Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Turks, Portugees en Albanees. Ook hier werd vervolgens de omgekeerde
oefening gemaakt: de vertaalde vragenlijst werd in het Nederlands mondeling door de toeleider toegelicht
aan diens coach. Dit om bias te vermijden. In totaal werden 160 feedbackgesprekken afgelegd in acht talen,
door dertien toeleiders. De antwoorden werden geregistreerd in het electronisch registratiesysteem Socratos
en verwerkt door drie projectmedewerkers.

2.3.4

Toeleiders als interviewers

Alle interviews werden afgenomen door Toeleiders in de Diversiteit die tewerkgesteld zijn bij PIN vzw
en PRIC Vlaams Brabant, in het kader van art.60 of in SINE. Tevens zijn er een aantal vrijwillige
medewerkers (voormalige toeleiders) die in het kader van onthaalgesprekken reeds gelijkaardige ervaring
hebben opgedaan.
Het profiel van de toeleiders is in grote lijnen als volgt: het zijn veelal hoogopgeleide personen met een
migratieachtergrond. Ze hebben een grondige kennis van het Nederlands en spreken daarnaast nog één
(moeder)taal of meerdere andere talen. Allen kregen ze de basisopleiding “Toeleiders in de Diversiteit”
(ingericht door PRIC Vlaams-Brabant) en/of een basisvorming voor vrijwilligers. Hun talenkennis en
werkervaring als toeleider maakten hen bijzonder geschikt om de bevraging op zich te nemen, omdat ze
zowel getraind zijn in het communiceren met de doelgroep als inhoudelijk kennis hebben van de
maatschappelijke thema’s die aan bod komen. Door hun brugfiguurcompetenties zijn zij beter dan wie ook in
staat om bepaalde talige, begripsmatige en culturele drempels te overbruggen. Hun ervaring met de
migratiecontext als ervaringsdeskundige en professional, zorgde dat ze een veilige context wisten te creëren
voor de respondenten om zo vrijuit mogelijk te antwoorden. Dit beperkt het risico op sociaal wenselijke
antwoorden.
Werken met een diverse groep van interviewers vergt zowel een nauwgezette stroomlijning van
interviewtechnieken als een nauwkeurige opvolging van registratie van antwoorden en data. De deelnemende
toeleiders werden van nabij gevolgd door een coach, die hen methodisch ondersteunde. Minstens wekelijks
koppelden de toeleiders terug over het verloop van de bevraging. Omwille van het belang dat we hechtten aan
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een kwaliteitsvolle en geüniformeerde dataverzameling volgden alle toeleiders die als interviewer aan de slag
zouden gaan, een interviewtraining ingericht door Kruispunt Migratie-Integratie op twee halve dagen (25-26
maart 2014). Tijdens deze training kregen de toeleiders informatie over de achtergrond van het project en de
doelstelling en leerden ze:
•

voorafgaande mondelinge toestemming bekomen van de respondent en verzekeren van
confidentialiteit en anonimiteit

•

methodes om bias te vermijden (eenduidige vraagstelling, vermijden van suggestieve vragen, gepast
tempo en doorvragen (‘probing’) bij open vragen)

•

omgaan met moeilijke situaties (via rollenspelen)
Daarnaast werden alle vragen uit de vragenlijst afzonderlijk overlopen en besproken. Alle deelnemers

konden feedback geven. Onduidelijkheden werden verhelderd. De exacte bewoording van de vraagstelling
werd een laatste keer verfijnd op basis van deze input. Dit gebeurde voorafgaand aan het vertalen van de
vragenlijsten uit het Nederlands.
Na afloop van het veldwerk werd een afrondende focusgroep georganiseerd met de toeleiders (30
september 2014). Daarin werden enerzijds de onderzoeksresultaten besproken, anderzijds werd de
methodologie geëvalueerd. We polsten naar vragen die moeilijk lagen, de sociale wenselijkheid van
antwoorden, het opzet van de vragenlijst, het stroomlijnen van de bevraging, vertalen van antwoorden en
allerlei praktische zaken die eigen waren aan het veldwerk (zoals het vinden van respondenten, het
organiseren van de bevraging, etc.). Tenslotte vulden alle deelnemers ook nog anoniem een korte schriftelijke
enquête in met een evaluatie van het volledige traject.

2.3.5

Dataregistratie

Antwoorden werden tijdens het interview neergeschreven door de toeleiders, en na afloop verder
aangevuld. Na elk gesprek kregen de toeleiders de kans om mondeling over hun indrukken te reflecteren op
band. Nadat ze vertaald werden naar het Nederlands, werden de antwoorden ingevoerd in het elektronisch
registratiesysteem Socratos door de coach of door een projectmedewerker van het onderzoek. De input van
de vragenlijst in dit registratiesysteem verliep in nauwe samenwerking met Steunpunt Sociale Planning.

2.3.6

Data analyse

Gezien de aard van de data werden voor de analyse kwantitatieve als kwalitatieve methodes gebruikt.
Alle data uit de vragenlijsten werd geregistreerd in het beveiligd en online registratiesysteem Socratos door
maximum drie projectmedewerkers, in nauw onderling overleg. Op die manier werden ook de open vragen
zo goed mogelijk gelijklopend geregistreerd. Nadien werden de gegevens zowel statistisch als kwalitatief
verwerkt.
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2.3.7

Statistische analyse

De antwoorden op de gesloten en halfopen vragen werden verwerkt in SAS door een medewerker van
Steunpunt Sociale Planning. Voor de opmaak van de kruistabellen werd telkens gebruikt gemaakt van de
volledige steekproef. Eventuele blanco antwoorden en missings werden duidelijk weergegeven en vind je ook
terug in de grafieken. In een aantal gevallen werd de ruwe data eerst herlabeld vooraleer ze werd verwerkt,
indien dat voor deze analyse relevanter bleek.9

2.3.8

Analyse van kwalitatieve gegevens

De antwoorden op de open vragen werden ingevoerd in Nvivo10, een softwareprogramma voor
kwalitatieve data analyse. In een eerste fase werden alle antwoorden open gecodeerd, wat betekent dat aan
alle antwoorden één code (letterlijk of ‘in vivo’) werd toegekend. Vervolgens werden deze codes opnieuw
geanalyseerd of axiaal gecodeerd (zie Mortelmans 2011). Alle losse codes werden met andere woorden
herwerkt tot één codeboom (vaste structuur van een gereduceerd aantal vaste codes). Deze axiale codes
vormen het geheel van mogelijke antwoordcategorieën op een open vraag. Dit stelde ons in staat om
antwoorden op open vragen te kwantificeren.

9

Dit is het geval voor de resultaten van b.v ”Verhuisbeweging uit?”. Waar initieel de gegevens per gemeente werden
ingevoerd, werden ze later herwerkt tot de regio’s “Brussel”, “Vlaanderen”, “Wallonië”, “Buitenland” en “Rand”. Dit om
de resultaten beter in lijn te zetten met de specifieke beleidsvraag.
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3

Resultaten algemene bevraging

We stellen de resultaten voor in overeenstemming met de verschillende thema’s die in de algemene
vragenlijst en in de feedbackgesprekken werden bevraagd. We starten met een profielschets van de groep
respondenten. Dit om een duidelijk kader te schetsen van de respondenten en hun families of onmiddelijke
omgeving.10
Voor een goed begrip, de resultaten worden op volgende twee manieren weergegeven:
•

Kwantitatief (gesloten vragen): Hier worden de percentages weergegeven t.o.v. het aantal
respondenten. Om rekening te houden met blanco’s of onduidelijke antwoorden, vermelden we over
hoeveel respondenten (=n) het telkens precies gaat.

•

Kwalitatief (open vragen): Hier worden de percentages weergegeven t.o.v. het aantal antwoorden. Dit
omdat binnen een gegeven antwoord eenzelfde respondent soms verschillende zaken aangeeft. Deze
dienen dan ook apart gecodeerd te worden. Omgekeerd kan een respondent er voor opteren niet in te
gaan op een open vraag. De percentages verwijzen dus niet naar de gehele steekproef, maar wel naar
het aantal vermelde antwoorden. Meestal worden ze gevolgd door enkele quotes, die in cursief
weergegeven worden.
Bij de neerslag van de gegevens wordt telkens meegedeeld of het gaat om percentages voor de gehele

steekproef (=n), dan wel of het resultaat naar het aantal vermelde antwoorden verwijst.

3.1 Profielschets
Op de vragenlijsten antwoordden net iets meer vrouwen (55%) dan mannen. 95% van de respondenten
is gezinshoofd. Dat betekent dat zij in de feiten mee een huishouden runnen, of die nu bestaat uit één persoon
of uit een koppel met of zonder kinderen. De categorie “niet-gezinshoofden” bestaat voornamelijk uit
meerderjarige kinderen die nog bij de ouders inwonen.

10

Desondanks het behoorlijk aantal bevragingen, kunnen de resultaten uit deze steekproef (voor wat de kwantitatieve
resultaten betreft, voor de kwalitatieve precentages is generaliseerbaarheid wel mogelijk) immers niet zomaar
geëxtrapoleerd worden naar de volledige doelgroep van het integratie-en inburgeringsbleid. Vooraleer dus conclusies te
maken, is het zaak de groep respondenten goed te omschrijven.
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3.1.1

Nationaliteit

Om het overzicht te bewaren werden de nationaliteiten opgedeeld in “Belg”, “dubbele nationaliteit” en
“vreemde nationaliteit”. Opvallend is dat 36% van de respondenten ondertussen de Belgische nationaliteit
heeft verworven. Het aandeel van deze groep nieuwe Belgen overlapt met de groep die hun nationaliteit
expliciet als dubbel verwoordde. Het grootste deel (63%) van de groep respondenten in dit onderzoek heeft
de volledige vreemde nationaliteit.
Meer specifiek rapporteert 29% van de ondervraagde doelgroep zijn nationaliteit als Belgisch. De
belangrijkste reden is dat het hier gaat om vreemdelingen van de tweede generatie, die geboren zijn in België,
maar van wie de moeder of vader een vreemde nationaliteit heeft. Daarnaast rapporteerden de toeleiders ook
een zekere terughoudendheid bij een aantal respondenten om een eventuele tweede nationaliteit spontaan
kenbaar te maken. De vraag werd helemaal aan het begin van het interview gesteld, mogelijks was er nog
enige aarzeling om dergelijke persoonlijke gegevens volledig vrij te geven.

Nationaliteit
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Figuur 3: Nationaliteit

19

3.1.2

Herkomst

Binnen de groep personen met dubbele of volledig vreemde nationaliteit werd ook de herkomst
nagegaan. De origines uit Sub-Saharisch Afrika (met landen als Congo, Kameroen, Rwanda, Guinee),
Mahreb (Marokko, Algerije, Tunesië) en Europa (met een belangrijk aantal Zuid-Europeanen) zijn het
sterkst vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook de Balkanlanden (Roemenië, Bulgarije, Servië, Albanië ) in deze
steekproef present. Vermoed wordt dat er een lichte onderraportering is van de Mahrebijnse origines, gezien
een aantal onder hen ondertussen de Belgische nationaliteit hebben verworven en dit ook zo eenduidig
rapporteerden.
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Figuur 4: Herkomst
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3.1.3

Gezinssituatie

De belangrijkste categorie is de groep “samenwonenden met partner en kinderen” (42%). Hier werden
de gezinshoofden en de niet-gezinshoofden (+/-5%) bij elkaar geteld. We trachtten niet zozeer de juridische,
dan wel de feitelijke gezinssituatie in kaart te bengen. Indien bv. een gescheiden man met kinderen feitelijk
alleen woonde, werd dit ook zo geregistreerd. Het doel was immers om later het eventueel secundair effect na
te gaan van deze reële huishoudelijke situatie (nabijheid van familie of informeel netwerk, permanente
aanwezigheid van kinderen in het huishouden ed.) op thema’s zoals ouderparticipatie, vrije tijd of
gezondheid.
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Figuur 5: Gezinssituatie
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3.1.4

Verblijf in België

Maar liefst de helft van de respondenten is, naast nieuw in de gemeente (niet langer of gelijk aan twee
jaar), ook nieuw in België. Mogelijks is dit te wijten aan het feit dat de bevraging gekoppeld was aan het
project ‘onthaalgesprekken’, waarbij ook nadien begeleiding voorzien werd. Voor een aantal respondenten
was dit een bijkomende motivatie om in het kader van een aantal concrete hulpvragen deel te nemen aan een
interview.

Verblijf in België
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Figuur 6: Verblijf in België
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3.1.5

Van waar stromen nieuwe inwoners in?

Iets meer dan de helft, of 51% van alle respondenten stroomt in vanuit Brussel, 22% doet dat
rechtstreeks vanuit het buitenland, 12% vanuit een andere randgemeente11. We leggen in deze de link met de
bevindingen uit het rapport omtrent de wisselwerking tussen Brussel en Vlaams-Brabant. (2014)12 Hieruit
blijkt dat vandaag 61,6% van de Brusselse bevolking een vreemde origine heeft t.o.v 16,2% in VlaamsBrabant.

Verhuisbeweging uit
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Figuur 7: Verhuisbeweging uit

3.2 Aankomst in de gemeente
Na de registratie van de algemene profielgegevens, ging de vragenlijst over in een aantal zeer open
vragen. Op de vragen “Hoe waren de eerste maanden in de gemeente waar je nu woont?”, “Wat was het
belangrijkste probleem”, “Wat of wie heeft je geholpen?” kregen de respondenten de kans om heel ruim te
antwoorden. In totaal werden 165 antwoorden gecodeerd.
Behoorlijk wat respondenten blijven eerder oppervlakkig over hun eerste periode in de gemeente of
antwoorden summier (“goed”, “verrast”, “gelukkig”, “zeer moeilijk”, etc.). Andere respondenten geven
antwoorden die verdere uitdieping nodig hebben. Antwoorden zoals “Zeer moe. Ik voel me zeer gelukkig” of

11

Rand doelt hier op “brede rand” (Bron: Steunpunt Sociale planning, dossier wisselwerking Vlaams-Brabant-Brussel,
2014, pg.11) Naast de Vlaamse randgemeentes worden ook Gooik, Halle, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Lennik,
Liedekerke , Pepingen, Steenokkerzeel, Ternat, tot “de Rand” gerekend.
12
Steunpunt Sociale Planning, dossier wisselwerking Vlaams-Brabant-Brussel, 2014, pg. 24
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“Dat gaat, er is niks ergs gebeurd” zijn in deze moeilijk te interpreteren. Op die manier kan iets minder dan de
helft van de antwoorden (40%) als eerder gereserveerd worden omschreven.
Daarnaast zijn er toch een aantal opvallendheden:


In 10,9% van de antwoorden geeft de respondent expliciet aan dat bij aankomst in de gemeente vooral
de rust en de kalmte hen is bijgebleven. Ze rapporteren verrast te zijn geweest omtrent de nieuwe
omgeving, of geven aan tevreden te zijn om te wonen in een meer groene en ruimere leefomgeving.
“Ik vind de omgeving leuk omdat het in de natuur ligt. Dus over het algemeen vind ik het hier fijn, maar het is
niet zo dichtbij Brussel en het openbaar vervoer naar Brussel is duur.”



Een derde van de antwoorden gaat over problemen in verband met communicatie in het algemeen
(31,1%), meer uitdrukkelijk over onthaal op het gemeentehuis/ in de gemeente (12,9%) en in mindere
mate over de moeilijke zoektocht naar onderwijs (5,8%).
“Het is raar dat ik ben teruggekeerd naar België. Mijn eerste maanden waren moeilijk in (…) Ik heb geen
vrienden, ik ben bang om Nederlands te spreken met de mensen.”
“Dat ging, mijn neef is meegegaan om te vertalen. één keer was ik alleen, en toen liet het personeel me verstaan
een vertaler mee te nemen, op een zeer onvriendelijke manier.”



Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan op het moment van aankomst in de gemeente op
niemand beroep te hebben gedaan. In 28,7% van de gegeven antwoorden signaleert men niemand te
hebben gehad of deed men beroep op eigen kennis of vaardigheden (eigen taalkennis, kennis over de
gemeente). Verder worden vaak vrienden (27,8%), familie (16,5%), buren (8,7%) of de partner (6,9%)
genoemd als hulpbronnen. Slechts in 6% van de antwoorden maakt men gewag van officiële diensten
of instanties zoals Centrum Algemeen Welzijn (CAW), VDAB of het OCMW.
“De directrice van de gemeenteschool (waar geen plaats was), heeft me geholpen om in te schrijven in een andere
school.”
“Niemand, ik trok zelf mijn plan want op school heb ik Duits en Engels gesproken. Dus maak ik daardoor de
vergelijking. ”
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3.2.1

Conclusies en aanbevelingen

Voor wat betreft de eerste ervaringen in de gemeente verwijzen een belangrijk aantal respondenten naar
de eerste rechtstreekse contacten, die over het algemeen met gemeentelijke instanties plaatsvonden. Dat
eerste contact is vitaal. Een taalbeleid wordt door de respondent vaak niet als een alleenstaand gegeven
gepercipieerd, maar als onderdeel van een groter communicatieprobleem, dat zowel puur taalkundig (“ik kan
me niet verstaanbaar maken aan het loket”) als gevoelsmatig (“hoe kan ik contact maken met buren,
instellingen als ik de taal niet ken?”) speelt. We wijzen dan ook op de ruim onthalende rol die elke gemeente
kan opnemen, gezien de sleutelpositie bij het verwelkomen van nieuwe inwoners.
Het belang van informele netwerken speelt een doorslaggevende rol in het het integratieproces van een
nieuwe inwoner, en dan zeker bij aankomst. Als we zien dat in bijna 29% 14 van de antwoorden men expliciet
aangeeft geen beroep te (kunnen) doen op een informeel netwerk, en tegelijk het bereik van de professionele
instanties laag (6%) ligt, is er voor de gemeente ruimte nodig om hierop in te spelen. Dit zou kunnen door:
•

Extra in te zetten op een systematisch onthaalbeleid. Dit kan door het installeren van een
oriëntatieloket, waar men aanvankelijk in de contacttaal iets meer tijd kan nemen om nieuwe
inwoners wegwijs te maken. Op die manier worden de overige diensten ontlast en wordt de
algemene gemeentelijke dienstverlening versterkt.

•

Scholen te erkennen en te ondersteunen in hun onthaalfunctie. Anders dan op de
gemeentelijke diensten, gebeurt dit eerder informeel tijdens korte momenten aan de
schoolpoort. Het kan zinvol zijn om als gemeente het overleg tussen de betrokken actoren te
faciliteren en scholen ook ruimte en bijstand te bieden om hun onthaal- of doorverwijsfunctie
verder uit te werken.

•

Lokale onthaalgesprekken is een andere veel gebruikte onthaalmethodiek die later in dit
onderzoek zal worden besproken.

3.3 Taalverwerving, meertaligheid & NT2
3.3.1

Gesproken thuistalen

Gedurende een belangrijk stuk van de bevraging werd actief gepolst naar meertaligheid en het belang
van het Nederlands binnen diezelfde meertaligheid. Dit gebeurde op verschillende manieren. Enerzijds door
de verschillende thuistalen te bevragen binnen het gezin of met het direct netwerk van de respondent.
Anderzijds gebeurde dit via een peiling naar het NT2-traject van de respondent. Ten slotte werd

14

33 individuele meldingen op 115 gecodeerde antwoorden
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doorgevraagd op mogelijke obstakels en hefbomen. Vooraf dienen we wel te benadrukken dat allerlei andere
kanalen van taalverwerving zoals Nederlands op de werkvloer of conversatiegroepen hier niet specifiek
werden bevraagd.
De vraag “Welke taal spreek je thuis met je familieleden” polst naar het informeel gebruik van
verschillende talen en het eventueel gebruik van Nederlands als eerste, tweede of zelfs derde taal. Volgende
zaken springen in het oog.


De 200 verschillende huishoudens praten gezamenlijk 46 verschillende talen. In totaal worden 266
talen vermeld,15 Dat betekent dat meertaligheid vaker wel dan niet voorkomt. Meer concreet geeft
42,5% aan één taal (anders dan het Nederlands) thuis te spreken met de andere leden van het gezin,
39% vermeldt twee talen en 17,5% vermeldt drie talen of meer.



De belangrijkste talen zijn: Frans gevolgd door Arabisch en Nederlands. In respectievelijk 59,5%,
26,5% en 20,5% van de huishoudens worden ze gesproken.



Het dient gezegd dat het in deze gaat om de taal die de respondent zelf spreekt met de familieleden.
Mogelijks spreken andere familieleden of kinderen onder elkaar andere talen.

Gesproken talen
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Figuur 8: Meest gesproken talen

3.3.2

Spaans

Roemeens
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Nederlands als tweede taal

66% van de respondenten volgde ooit (of nog steeds) een cursus NT2, 34% niet. Qua motivatie geven de
respondenten uiteenlopende redenen aan: 214 reacties werden gecodeerd. In 24% daarvan komt werk
(vinden) naar voor als de belangrijkste beweegreden. Daarnaast geeft een belangrijk deel van de

15
16

in drie gevallen was de thuistaal enkel Nederlands.
De totale som is meer dan 100%, gezien eenzelfde respondent verschillende talen kon noemen.
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respondenten aan gestart te zijn met Nederlandse les omwille van rechtstreekse communicatie met de directe
omgeving -dit kan zowel buurt, school of gemeente zijn- (in 21% van de antwoorden) of om principiële
redenen (11%).
“Hoe kan ik met buren, instellingen spreken als ik de taal niet spreek?”
“Het Nederlands is één van de gesproken talen in België, dus wilde ik dat studeren.”
“Ik ben taalkundige, spreek vele talen”

Slechts in een beperkt deel (3%) gaat het expliciet over het gemeentelijk taalbeleid of de verplichting
(5%) als aanleiding voor een cursus Nederlands. Ook de invloed van kinderen op Nederlandse taalverweving
(6%) is -anders dan de signalen uit het werkveld- in deze eerder secundair.
“Mijn zoon gaat naar een Nederlandstalige crèche, ik moet leren want ik wil mijn zoon begeleiden.”

Redenen om een cursus NT2 te starten
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Figuur 9: Reden om een cursus NT2 te volgen

Van de respondenten die aangeven ooit een cursus NT2 te hebben gevolgd, volgt 61,4% op het moment
van de bevraging geen les meer. De belangrijkste redenen van niet-verderzetting (op 122 vermelde
antwoorden) zijn lesmomenten die niet langer passen (29%): omwille van een flexibel werkschema of de

27

opvang voor kinderen. Een andere belangrijke reden is het behaald hebben van een certificaat (20% van het
aantal meldingen17). Hier haakt men dus niet per sé af, maar heeft men de NT2-cursus afgerond.
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Figuur 10: NT2 afgerond, on hold of stopgezet

Van de 34% die nog geen NT2 volgde, geeft de overgrote meerderheid (81%) aan dit wel te willen doen.
Van de 13 respondenten die aangeven niet van plan zijn NT2 te volgen, is ongeveer de helft reeds goed
Nederlandstalig (via middelbaar, geboren in een Nederlandstalige gemeente, etc.) Slechts enkelen vinden het
niet nuttig.
Op de vraag “Wat zou u mogelijks tegenhouden om opnieuw de cursus te starten” (79 gecodeerde
antwoorden), lopen de antwoorden gelijk met de initiële redenen om af te haken. Hier komt echter het
financiële luik met 32% een stuk duidelijker naar voor. Het verwijst naar zowel kosten voor transport als voor
cursusmateriaal. Hoewel financiële redenen dus niet meteen een directe reden zijn om NT2 on hold of stop te
zetten, speelt het wel in de motieven van de respondenten. Daarnaast komt het belang van flexibele
lesmomenten (27%) naar voor, alsook de vrees om geen goed openbaar vervoer geregeld te krijgen (16%). Bij
9% van de antwoorden rapporteert men nadrukkelijk het ontbreken van (betaalbare) kinderopvang als een
obstakel.

17

in absolute aantallen gaat het over 24 respondenten op een totaal van 80 die aangeven niet langer NT2 te volgen.
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Drempels om NT2 te herstarten
(vermeldde antwoorden:79)
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Figuur 11: Drempels om NT2 te herstarten

Uiteindelijk werden eventuele hefbomen in kaart gebracht. Op de vraag “Wat zou er moeten veranderen
om opnieuw te starten” (60 gecodeerde antwoorden), komt de impact van andere lestijden (33%) eveneens
aan bod, naast “meer tijd hebben” (22%, het is echter niet altijd uit te maken of dit te maken heeft met werk,
kinderen, studies of andere verplichtingen). ‘Niets’ wijst erop dat de respondent nog geen specifieke drempel
ervaarde, en binnen afzienbare tijd wil of gaat starten.
“Interimwerk is geen stabiel werk. Je krijgt een telefoontje of email om onmiddellijk te gaan poetsen. Het is niet
stabiel genoeg om op vaste uren te studeren.”
“De uren. Ik zou graag elke woensdag gaan, maar ik ga bij de kinderen blijven want ik heb geen plaats voor
hen.”
“Avondcursus. Na het werk heb ik geen zin om de bus te nemen en naar een andere gemeente te gaan. Hier
sturen ze mensen altijd naar Vilvoorde voor een Nederlandse cursus.”

In 8% van de meldingen geeft men expliciet aan dat een verlaging van het cursusgeld of andere
bijdragen een directe meerwaarde zou zijn. Dat aandeel ligt eerder laag, wat mee verklaard kan worden door
de financiële tussenkomst door de overheid voor NT2 in het kader van een inbugeringscursus. Ook het
vinden van kinderopvang (7%) speelt hier minder expliciet mee dan vooreerst gedacht. We benadrukken
nogmaals het verschil tussen primaire en secundaire drempels: het is bijvoorbeeld pas indien er op gepaste
tijdstippen een cursus wordt georganiseerd, dat een potentiële cursist ook andere praktische zaken zoals
kinderopvang of vervoer zal afwegen.
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De optie “een cursus ingericht in de gemeente” (5%), net zoals “bijscholing tijdens het werk” (3%)
wordt slechts sporadisch naar voor geschoven als mogelijk alternatief. Dit komt wellicht gezien het hier al om
concretere voorstellen gaat.
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Figuur 12: Hefbomen om opnieuw NT2 te starten

3.3.3

Conclusies en aanbevelingen

Superdiversiteit en meertaligheid is in de Rand steeds duidelijker de realiteit. Verschillende studies
gaven het reeds aan18, en ook bij deze bevraging op microniveau komt het aan bod. De verwerving van het
Nederlands speelt een beslissende rol tijdens sleutelmomenten in integratie: de uitbouw van een
schoolloopbaan, het vinden van een job, etc. Het kan dus interessant zijn om als gemeente de afweging te
maken welke ondersteunende beleidsinstrumenten het beste de uiteindelijke doelstellingen dienen (of het nu
gaat om het bevorderen van tewerkstelling of omscholing, versterken van taalverwerving bij kinderen,
omgaan met meertaligheid voor gemeentepersoneel, etc.). Het belang van NT2 en taalverwerving lijkt reeds
sterk doorgedrongen binnnen de doelgroep. Hier heeft taalpromotie duidelijk vruchten afgeworpen. De
reden waarom nogal wat cursisten noodgedwonen lessen on hold of stopzetten, heeft vaak te maken met niet

18

zie verschillende studies rond taalgebruik (o.a de Taalbarometer) op
http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1227
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(meer) passende lestijden. Het lijkt ons cruciaal om -naast taalpromotie- bijkomend in te zetten op een
laagdrempelig en zo gedifersifieerd mogelijk aanbod, waar een zo groot mogelijke groep meteen op kan
intekenen. We wijzen ten slotte nogmaals op het verschil tussen primaire en secundaire drempels. Dit kan
een verklaring zijn voor de beperkte aanduiding van cursusgelden, transportkosten of kinderopvang als
mogelijke drempels. Vermoed wordt dat hier toch een zekere onderraportering geldt.
De gemeente kan werk maken van een sterk taalstimulerend beleid door extra in te zetten op:
•

Een zo open mogelijk aanbod van NT2, in combinatie met bv. kinderopvang tijdens de schooluren of
extra aanbod in het weekend. Dit kan evenzeer in het kader van de uitbouw van brede schoolinitiatieven. (bv. ouderklassen of open leercentra)

•

Informeel leren aan te moedigen en ondersteuning te bieden voor die initiatieven die buiten de
schoolse omgeving oefenkansen aanbieden. Voorbeelden zijn Café Combinne, Bijt in je Vrije Tijd,
Inburgeringscoaches, Nederlands op de werkvloer, etc.

•

De grootorde van geïnteresseerde nieuwe inwoners maakt een zo lokaal mogelijk aanbod van NT2,
binnen de gemeentegrenzen in de meeste gemeenten haalbaar. Op die manier wordt de fysieke
drempel zo veel mogelijk uitgeschakeld.

3.4 Onderwijs
Gezien het relatief hoge aantal gezinnen met kinderen in de respondentengroep, is ook het aantal
schoolgaande kinderen omvangrijk. In totaal werd (via de ouders) de situatie van 110 kinderen in het
basisonderwijs (BO) en 42 kinderen in het secundair onderwijs (SO) bevraagd. De kinderen uit het
basisonderwijs maken deel uit van 72 gezinnen, de kinderen uit het secundair onderwijs behoren tot 30
gezinnen. In 24 gezinnen zitten zowel kinderen in het basis als het secundair onderwijs. Het gaat dus in totaal
om 78 individuele huishoudens.
In dit onderdeel werd zowel gepolst naar de mate van ouderparticpatie (aantal keer contact) als naar de
aard van de ouderparticipatie (“Wanneer is er contact?” en “Hoe verloopt dat contact?”). Uit de bevraging
blijkt zowel de kwantiteit als de kwaliteit hoog. Ten eerste meldt meer dan 82% van de ouders met kinderen
in het BO meer dan drie keer per jaar contact te onderhouden met de school, bij het secundair onderwijs
stijgt dit zelfs naar 90%. In het basisonderwijs geeft 6% aan nooit contact te hebben met de school, in het SO
is dit teruggelopen tot 0%. Deze hoge mate van ouderparticipatie kan deels verklaard door het feit dat een
aanzienlijk aantal ouders hun kinderen naar het Franstalig onderwijs (in Brussel) brengen. Dat aantal
bedraagt hier ten minste 30%. Tegelijk stellen we ook vast dat minstens de helft van de ouders er bewust voor
kiest hun kinderen naar Nederlandstalig onderwijs te sturen.
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Opgelet, in 19% van de gevallen was het niet mogelijk om de onderwijstaal van de school te bepalen,
wat de resultaten kan vertekenen. Het gaat hier dus enkel over een tendens onder 78 gezinnen die kan
worden weergegeven.19
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Figuur 13: Taal van de school (totaal)

Desondanks het aantal blanco’s (20% voor BO, 17% voor het SO), blijken er zich verschillen af te
tekenen tussen het basis en secundair onderwijs. Waar in het basisonderwijs ‘maar’ 21% van de kinderen in
het Franstalig onderwijs schoollopen, is dit in het SO 52%. Vermoed wordt dat ouders hun jongere kinderen
bewust naar het Nederlandstalig onderwijs sturen gezien de lange schoolloopbaan die het nog voor zich heeft,
terwijl dit met oudere kinderen minder speelt. Daar lijkt het sneller opportuun om het kind de laatste jaren
van de middelbare school in de vorige school/onderwijstaal af te werken.
Opvallend is dat dat de respondentengroep een zeer positief beeld meegeeft over het contact met de
school. 97% van de gezinnen met kinderen in het BO zegt een goed contact te onderhouden met de school
van hun kind (aantal gezinnen=66). Voor SO is dit zelfs 100% (aantal gezinnen=29). De redenen hiervoor
zijn uiteenlopend. Op 91 meldingen waren deze kwesties het meest voorkomend:
•

Een algemeen positief contact met leerkachten en directie (31,8%) of een open ontvangst (19,7%)
“Ik zet elke dag de kinderen af en tijdens dat moment praat ik met de leerkrachten van mijn kinderen, en ook
met de directie.”

19

De verklaring hiervoor vindt men in de registratiemethode: de vragenlijst voorzag een registratie op niveau van de
naam van de school. In nogal wat gevallen verwezen de ouders echter naar algemene benamingen zoals “gemeenteschool”
of wisten ze de exacte naam van de school niet.
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“Ze zijn heel flexibel. We kwamen in het midden van het jaar, maar toch hebben we een plaats gekregen. En ze
herhalen wat ik heb gemist. Ze zijn ook vriendelijk.”
“Heel goed contact, de juffen en leerkrachten zijn zeer vriendelijk en hebben veel respect voor mij. Ik voel mij
goed.”

Een vlotte communicatie op talig gebied (12%)

•

“Ik mag Turks, Frans en Nederlands praten. Dus dat helpt me veel.”
“Het is belangrijk om mijn kind te volgen. Ik kan goed Frans, mijn kinderen gaan sowieso naar een Franstalige
school.”

De band met het Brusselse onderwijs is voor veel gezinnen in de Rand nog sterk aanwezig. In het
basisonderwijs loopt 53% van de kinderen in Brussel school, in SO is dat zelfs 83%. Een verklaring vinden we
in het feit dat niet elke gemeente secundair onderwijs organiseert, en dat een aantal kinderen daarom is
aangewezen op Brussel voor middelbaar onderwijs. Deze bevindingen lopen parallel met het rapport van
Sociale Planning, dat ook een hoge schoolpendel vanuit Vlaams-Brabant richting richting Brussel herkent en
daarbij de absolute aantallen rapporteert. 20 De omgekeerde tendens (van Brussel naar Vlaams-Brabant) is
lager, waarbij de leerlingenmobiliteit nipt uit meer leerlingen uit het basisonderwijs dan het secundair
bestaat.
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Bron: Steunpunt Sociale planning, dossier minderheden, 2010, pg. 63
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3.4.1

Conclusies en aanbevelingen

Hoewel scholen en leerkrachten steeds vaker hun bezorgdheid uiten over het tanend aantal
oudercontacten, lijkt de mate van ouderparticipatie hier niet alarmerend laag. Meer dan 80% neemt bv. deel
aan het oudercontact, andere contactmomenten zoals een infoavond of opendeurdag worden een stuk
minder bezocht.

21

Opvallend is de nagenoeg unaniem positieve indruk die de school op de

respondentengroep nalaat. De open ontvangst, een diversifiëring qua taal en vooral een mogelijkheid om
tussendoor met de leerkrachten of directie te kunnen spreken over de voortgang van het kind, kunnen op
bijval rekenen.
Uit de praktijk blijkt dat veel scholen het niet makkelijk hebben om in te spelen op een steeds sneller
evoluerende bevolking. Echter, de creativiteit die ze aan de dag leggen, genereerde de voorbije jaren een
aanzienlijk potentieel en expertise. Dat heel wat scholen er, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze
soms werken, schijnbaar in slagen als een open en toegankelijke organisatie te worden aanzien, sterkt de
aanbeveling om hen in te schakelen en vooral te ondersteunen in de uitwerking van een gemeentelijk
onthaalbeleid. Dit kan door:
•

Scholen te erkennen in hun sleutelrol en hen te ondersteunen in het blijvend organiseren van eerder
informele contactmomenten.

•

Voor heel wat nieuwe inwoners en hun kinderen is de school of leerkracht een bijzonder waardevol
aanspreekpunt. Daarom dienen scholen ondersteund te worden in die doorverwijsfunctie die ze nu
vaak de facto al uitoefenen. Doorverwijzing richting hulpverlening, alsook naar toeleidersinitiatieven
of eerstelijnsdiensten zoals de gemeentelijke sportdienst, Onthaalbureau Inburgering, Huis van het
Nederlands, Kind&Gezin, het OCMW, CAW, etc.

•

Scholen kunnen tenslotte ook dienst doen als ontvangende inrichting voor initiatieven zoals
ouderklassen.22

3.5 Tewerkstelling
Op het moment van bevraging is 53,2% van de respondenten aan het werk. 46,5% van alle bevraagden
heeft geen job of studeert. Bij vrouwen ligt het aandeel werkenden lager: van alle werkenden is 43% een
vrouw. Die verdeling wordt nog duidelijker bij uitsplitsing van de werkloosheidscijfers: van alle nietwerkenden is 67% een vrouw. Mogelijks is dit een weerspiegeling van het klassieke man-vrouw patroon,
waarbij de vrouw vaker thuisblijft voor de zorg over de kinderen. Het aantal mensen dat bewust niet op zoek

21
22

infoavond BO/SO=50,7%/58,1%, opendeurdag BO/SO=47,9%/58,1%, schoolfeest of eetfestijn BO/SO=76,1%/64,5%
Meer info over ouderklassen, zie begrippenlijst
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is naar werk (zie verderop), is beperkt. De 46,5% respondenten zonder job of studie zijn dus voor het grootste
deel zgn. niet-werkende werkzoekenden. 23
Het aandeel werklozen lijkt op het eerste zicht hoog, maar is niet dermate verschillend van wat andere,
meer globale studies rapporteren.24 Het is tevens mogelijk dat er een beperkte vertekening is in de cijfers
omwille van het tijdstip van de interviews. Hoewel dit zo goed mogelijk gespreid werd, verliepen de meeste
aanspreekmomenten overdag. Het lijkt dan ook niet geheel onlogisch dat proportioneel minder werkenden
op dat moment het vreemdelingenloket bezoeken (van waaruit de meest respondenten werden
doorverwezen, zoals eerder aangegeven).25
Globaal gezien laat 86,4% van de werkenden zich positief uit over zijn/haar job. De redenen hiervoor
zijn zeer uiteenlopend. Waar de ene respondent positief is omwille van de flexibele werkuren of de goede
verloning is de andere optimistisch überhaupt een job te hebben gevonden. De belangrijkste redenen voor die
tevredenheid zijn collegialiteit en zelfstandigheid.
“Het is ook een opleiding. Ik heb twee attesten die ik via deze opleiding kan behalen en bovendien is er een
opleiding technisch Nederlands voorzien: zeer compleet format.”
“Ik kom zeer goed overeen met de collega’s en ze doen moeite om met mij te communiceren.”
“Het helpt me om ervan te leven, om de huur te betalen, de facturen.”

Van de werkende respondenten, werkt ongeveer een derde met een contract van onbepaalde duur.
7,7% werkt in een interim statuut, 6,1% heeft een contract van bepaalde duur, 3% werkt zelfstandig. De groep
respondenten die werken in een interim statuut zijn in vergelijking met de cijfers van de Vlaamse migratie-en
integratiemonitor iets sterker vertegenwoordigd, de groep zelfstandigen dan weer een stuk minder. 26
Tenslotte stijgt de kans op tewerkstelling naargelang het opleidingsniveau. Bij lager opgeleiden merken we de
laagste tewerkstellingsgraad (31%). Bij respondenten die hun secundair onderwijs afmaakten of hoger
onderwijs van het korte type volgden, is de tewerkstellingsgraad opgelopen tot 52%.

23

Volgens de Arvastat definitie van VDAB bestaat de groep niet-werkende werkzoekenden uit “werkzoekenden met een
werkloosheidsaanvraag (WZUA), schoolverlaters, vrij ingeschreven en een restgroep ‘andere’ (OCMW-cliënteel,
werkzoekenden in het deeltijds onderwijs, etc.).” Voor de volledige definitie zie
http:/arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help/nwwz.htm
24
Zo meldt de Vlaamse migratie-en integratiemonitor (2013) voor het Vlaamse Gewest gemiddelde werkzaamheidscijfers
(naar huidige nationaliteit) tussen de 42,7% (niet EU-nationaliteit), 70,3% (EU-nationaliteit) en 72,4% Belgische
nationaliteit (pg.116). De studie ‘minderheden’ van Steunpunt Sociale planning (2010) rapporteert dat binnen de totale
groep van niet-werkende werkzoekenden in Vlaams-Brabant de werkloosheid het hoogst is bij mensen van niet-Europese
origine, met uitzondering van de rijke OESO-landen (pg.59)
25
Ook aan de avondloketten werden mensen gerecruteerd, wat dit enigszins nuanceert/ uitbalanceert.
26
zie Vlaamse migratie-en integratiemonitor (2013), pg. 121-122
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De hoogste werkzaamheidsgraad vinden we bij universitair opgeleiden (61%). Echter, van de hoger
opgeleiden (korte + lange type) meldt slechts 57,5% dat hun huidige tewerkstelling aansluit bij hun
diploma.27
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Figuur 16: Tewerkstelling naar statuut

In dit rapport focussen we niet zozeer op de globale tewerkstellingscijfers, maar eerder op de hefbomen
en dieperliggende struikelblokken op weg naar tewerkstelling. Een eerste accent ligt hier dan op de manier
waarop de respondenten een job vonden. Opmerkelijk is dat de belangrijkste jobopportuniteiten verlopen via
het eigen netwerk. Meer dan 1 op 3 meldt via familie, vrienden of kennissen een job te hebben gevonden.
Daarnaast zijn allerhande jobsites (VDAB, interimsites, Monster.be, etc.) tevens een belangrijke poort tot
tewerkstelling. 18% vond hierdoor een job. Tenslotte is 7% aan de slag in een Belgisch filiaal van de
voormalige werkgever of stroomt hij/zij door na een stage. Opvallend zijn de lage scores bij zowel VDAB als
interimkantoren (opgelet: kantoren verschillen van de categorie “jobsites”). Respectievelijk 3% en 2% vond
via deze kanalen werk.

27

Op 73 geregistreerde antwoorden (totaal van 100 hoger opgeleiden), werkt 42 op niveau van het diploma.
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Figuur 17: Hulpmiddelen bij het vinden van een job

Aan de respondenten zonder job werd de open vraag gesteld: “Wat maakt het vinden van een job
moeilijk?”. 121 antwoorden werden gecodeerd:
•

In 33% gaan de reacties over taal. Zowel verwijzingen naar het Nederlands als naar tweetaligheid zijn
veelvuldig.

•

Daarnaast duidt men niet zelden administratieve problemen (8%) aan: men is nog in procedure of
moet wachten op de arbeidskaart. In 6% van de meldingen ondervindt men problemen in verband
met diplomagelijkschakeling.
7% gaat over de combinatie met het gezin of opvang, in eveneens 7% van de antwoorden vermeldt

men discriminatie28. Dat is niet weinig, maar lijkt eerder beperkt gesignaleerd gezien de veelvuldige
berichten en publicaties omtrent structurele discriminatie op de Belgische arbeidsmarkt.29 Een klein aantal
(2%) geeft expliciet aan niet op zoek te zijn. Tenslotte willen we ook hier wijzen op de aanwezigheid van
primaire of secundaire drempels. Taal kan hier gezien worden als een absolute must om werk te vinden,
vooraleer ook andere zaken zoals diplomagelijkschakeling of zorg voor kinderen worden afgewogen.

28
29

discriminatie verwijst hier naar de impressie manifest geweigerd te worden omwille van origine.
zie studies op http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24200
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Figuur 18: Moeilijkheden bij het vinden van een job

Bijkomend werd onderzocht wat voor de respondenten een hulp kan betekenen in de zoektocht naar
een job. Op 100 meldingen springen opnieuw enkele zaken in het oog:
•

In de reacties geeft men voornamelijk aan taalverwerving (38%) of opleiding (24%) te zien als de
belangrijkste hefbomen. Een kleine groep verwijst naar het verkrijgen van de juiste werkdocumenten
(9% van de antwoorden), een andere groep wenst extra begeleiding onder de vorm van
sollicitatietraining (7% -zoals opmaken CV). Slechts in 3% van de gegeven antwoorden signaleert
men expliciet de aanpak van discriminatie als een concrete hefbooom. Eveneens wordt ervaring
slechts sporadisch (3%) vermeld als een hulpmiddel.
“Dat ik de taal van de regio zou spreken en ook dat ik diplomagelijkschakeling zou kunnen doen, ofwel een
bijkomende opleiding in België.”
“VDAB kan me helpen en mijn sociaal assistent van het OCMW. De interimkantoren zijn te streng.”
“Ik ben veel naar school gegaan en ik geloof dat de taal leren me kan helpen.”
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Figuur 19: Hefbomen bij het vinden van een job

3.5.1

Conclusies en aanbevelingen

Het vinden van een job, en diezelfde job combineren met een gezinsleven of andere verplichtingen: de
resultaten geven aan dat het voor een omvangrijk aantal respondenten niet evident is. Meer dan één op drie
van de werkenden vond zijn/haar job via informele weg. Het is in deze eerder verrassend te zien hoe
professionele dienstverlening zoals interimkantoren (face-to-face, niet het online aanbod) of een rechtstreeks
contact met een VDAB-consulent ondervertegenwoordigd zijn. Het gebruik van jobsites zijn dan weer
prominenter aanwezig, al blijft de vraag in hoeverre die verwijzen naar particuliere websites, de VDABwebsite, interimsites of nog iets anders.
De belangrijkste aangegeven drempels in het vinden van tewerkstelling zijn “kennis van de taal
(Nederlands)” en “opleiding”. De perceptie gediscrimineerd te worden is een pak kleiner dan praktijktesten
aantonen.30 Dat is enerzijds tekenend voor de hoge mate van intrinsieke motivatie waarvan respondenten
blijk geven, anderzijds toont het dat een onthaalbeleid ook hier sterk op zal moeten inzetten. Daarnaast laten
de resultaten zien dat om- of bijscholing een belangrijke piste kan zijn. Hoewel “taal” vaak als dé poort tot

30

Zo concludeert een studie van de VUB uit 2005 in opdracht van Actiris “in 27% van de
sollicitatieprocedures was er sprake van een aanleiding tot een vermoeden van ongelijke behandeling of een daadwerkelijk
vastgestelde ongelijke behandeling” http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Ethnische_discriminatie.pdf
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tewerkstelling wordt aanzien, blijft het in de realiteit moeilijk om werk en taalonderricht te combineren. Een
belangrijk aantal respondenten haakt af omdat de lestijden niet (meer) te combineren zijn met een
tewerkstelling.
Wil een gemeente inzetten op tewerkstelling, dan zal het potentiële werkgevers (of die zich nu in de
publieke of de private sector bevinden) sterker dienen te ondersteunen om ofwel
•

Outreachend

te

werken

(in

samenwerking

met

VDAB,

interimkantoren,

sociale

tewerkstellingsplaatsen, etc.)
•

Het aanbod NT2 of kinderopvang uit te breiden of te diversifiëren en zo tegemoet te komen aan een
aantal belangrijke randvoorwaarden.

3.6 Huisvesting
Een aanzienlijke groep respondenten huurt een woning. Met name 72% is niet de eigenaar van het huis
waar hij/zij woont. 22,3% is eigenaar van de woning, 4,5% woont in bij iemand die huurt of eigenaar is. 19,6%
staat op een lijst voor sociale huisvesting.31 De resultaten in dit hoofdstuk, hebben dus in hoofdzaak
betrekking op de huurmarkt.
Een aantal vragen peilden naar de zoektocht naar een woonst. Er werd met name actief gepolst naar de
manier waarop de respondent zijn/haar huisvesting vond. Opnieuw komt het belang van een informeel
netwerk naar boven. Maar liefst 42,9% vond een woonst via een rechtstreeks netwerk. Ook hier is het belang
van internet aanzienlijk (38%). Bij dit laatste konden we echter geen onderscheid maken tussen enerzijds
websites voor particuliere advertenties (Kapaza, zoekertjeskrant) en Immowebsites. Wel blijkt het aandeel
van het immokantoor eerder beperkt (6%). 3% vond zijn huidige woonst via een sociale
huisvestingsmaatschappij, wat de oververtegenwoordiging op de wachtlijst (bijna 20%) een stuk teniet doet.

31

Deze cijfers komen overeen met deze voor heel Vlaanderen: 17% is niet-Europees, 3% Europees. Steunpunt Sociale
planning, dossier minderheden (2010), pg. 30
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Figuur 20: Hulpmiddelen bij het vinden van huisvesting

37,4% geeft aan problemen te hebben gehad bij het zoeken naar een woning. Alleenstaanden met
kinderen en samenwonenden lijken het moeilijkst huisvesting te vinden. In respectievelijk 43% en 45% van
de gevallen melden ze problemen. De meeste problemen (56 gecodeerde antwoorden) gaan dan over dure
huur-of koopprijzen (34%), discriminatie (29%) of strenge voorwaarden in het algemeen (20%). Strenge
voorwaarden slaan op waarborgsommen of loonfiches.
“Het was zeer moeilijk, er was veel discriminatie. We werken allebei voltijds, via telefoon waren de verhuurders
heel vriendelijk. Maar als ze ons zagen, was het direct nee. Dat heeft een jaar geduurd.”
“Vooraleer ik een woning vond, moest ik mijn loonfiches geven, en dan nog was het voor sommigen niet genoeg.”
“De woning is duur en oud. Geen flexibele contracten en belachelijke voorwaarden: onderhoud van de boiler,
twee maanden huurwaarborg. Dat is te veel. En de plaatsbeschrijving zou moeten betaald worden door de
verhuurder.”
“Ik ben dringend moeten verhuizen, want de woning was ongezond.”
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Figuur 21: Problemen bij het vinden van huisvesting

Daarnaast werd ook gepeild naar de perceptie op de huidige huisvestingssituatie. Dan blijkt dat 72,3%
overwegend tevreden is over de woning. Op 114 positieve meldingen hebben de belangrijkste te maken met
de kwaliteit van de woning (61%) en de kwaliteit van de directe ruimtelijke omgeving (33%). Voor een
belangrijk aantal respondenten is hun huidige woonst een verbetering te opzichte van de vorige. Dit is
wellicht toe te schrijven aan het feit dat de helft van de respondenten rechtstreeks vanuit Brussel instroomt,
waar de huursituatie vaak een stuk precairder is. Opmerkelijk, ook de negatieve indrukken (69 gecodeerde
antwoorden) hebben eveneens te maken met de kwaliteit van de woning (62%). Uit de Vlaamse migratie-en
integratiemonitor blijkt dat gezinnen uit niet-EU landen ongeveer dubbel zo vaak terecht komen in slechte
wooncondities als Belgische huurders.32 Dit kan zowel wijzen op de dualiteit binnen de huisvestingsmarkt
zelf als op de situatie op de huurmarkt binnen de betrokken regio. Hoewel een disproportioneel deel van
huurders op de markt komt uit financiële noodzaak, kiest ook een groep kapitaalkrachtigen voor een
huurwoning. Het marktsegement waar expats zich dan op begeven is uiteraard anders.

32

Vlaamse migratie-en integratiemonitor, 2013, pg. 151
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Figuur 22: Positieve indruk op huisvesting
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Figuur 23: Negatieve indruk op huisvesting

3.6.1

Conclusies en aanbevelingen

Vaak staat een verhuisbeweging naar de Rand gelijk aan een verbetering van de woonsituatie. Meer dan
70% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met zijn/haar huisvesting, en dan vooral omwille van de
verbeterde woonkwaliteit. Anderzijds registreerden we veelvuldig meldingen over ondermaatse
woonomstandigheden. Bovendien is de zoektocht naar huisvesting verre van evident. Meer dan 1 op 3 geeft
aan moeilijkheden te hebben ondervonden bij het zoeken naar een woning, vaak omwille van financiële
drempels. Op 56 gecodeerde drempels, gaat 29% over discriminatie. Anders dan bij tewerkstelling, is de
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perceptie op ongelijke behandeling hier een stuk sterker, allicht ook omdat de discriminerende mechanismen
directer en duidelijker plaatsvinden.
Betaalbare en kwalitatieve woningen en aanpak van discriminatie blijven dus pijlers waarop een
gemeentelijk beleid, in samenwerking met de betrokken actoren, kan op inzetten.

3.7 Vrije tijd
Naast uiteenlopende ‘basisbezorgdheden’ zoals tewerkstelling, onderwijs of huisvesting, werd in deze
bevraging ook “vrije tijd” prominent naar voor geschoven. Dit gezien de participatie aan het
verenigingsleven, sport of culturele initiatieven niet alleen fysiek en mentaal gezond is, maar ook een
belangrijke pijler is in het bestendigen van de sociale cohesie. Het is niet toevallig dat zowel de Vlaamse als
Provinciele overheden middelen besteden aan projecten zoals “Bijt in je vrije tijd”, of “Samen inburgeren”,
waarbij getracht wordt nieuwe inwoners van vreemde origine actief te betrekken bij het verenigingsleven.
De respondenten werden bevraagd op hun participatie aan het gemeentelijke sport- en vrije tijdsaanbod
(theater of andere voorstellingen, verenigingsleven en bezoek aan de bibliotheek). Aangezien de vragen
behoorlijk summier werden beanwoord, bleek het niet altijd evident om de respondenten en hun families te
‘scoren’ op hun vrijetijdsparticipatie of verdere analyses te maken. Wel kunnen we meegeven dat amper 17%
van de respondenten aangeeft aan geen van de vier categorieën te participeren. Dat lijkt een stuk minder dan
aanvankelijk verwacht, gezien veel organisaties aangeven dat binnen hun cliënteel deze doelgroep zelden of
nooit participeert. Ook de beleidsnota cultuur stipt -terecht- het bestaan van een “participatiedeficit” aan bij
mensen van vreemde origine.33
Uit deze resultaten blijkt dat een grote groep wel degelijk participeert, maar eerder op een informele
manier en minder vaak op gestructureerde momenten. Belangrijk in deze is de focus op mogelijke drempels
en hefbomen. Globaal zien we een aantal zaken terugkeren, zij het in verschillende mate.
•

Een terugkerende drempel is tijd. Zowel bij bibliotheek (28%), voorstelling (29%), sport (49%) als bij
vereniging (31%) komt dit terug. De variabele ‘tijd’ werd vaak niet verder gespecificeerd, het is dan
ook niet evident om zicht te krijgen of dit komt door de combinatie met gezin, werk, andere
verplichtingen, motivatie of nog iets anders.

•

Bij sportclubs (1%) en verenigingen (2%) wordt “taal” minder als drempel opgegeven, bij bib (22%)
en voorstelling (10%) dan weer wel. Het aanbod anderstalige boeken (of boeken in toegankelijk
Nederlands) in de bib bijvoorbeeld lijkt niet bij iedereen bekend.

33

Beleidsnota cultuur , pg. 12 op http://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/beleidsnota2014-2019_cultuur.pdf

44

•

De kostprijs tekent zich hier minder duidelijk af als drempel. Enkel bij sport (10%) en bij voorstelling
(8%) wordt het gerapporteerd. Bij bib en vereniging speelt prijs nauwelijks een rol.

•

Bij participatie aan het verenigingsleven is “kennis van het aanbod” een belangrijke drempel. Op 131
gecodeerde antwoorden gaat 45% over een gebrekkige kennis van het aanbod of de werking van
verenigingen.
“Altijd dezelfde reden, en het is ook moeilijk voor mij als moeder. Als ik mijn kind niet kan geven wat ik ten
minste moet doen. Al zijn vrienden gaan naar een activiteit of sport maar mijn zoon niet.”
“Ik heb nog geen zin gehad om te gaan lopen want het regent hier vaak.”
“De kinderen zijn nog jong en gaan in Brussel naar school, dus er is niet genoeg tijd om nog aan sport te doen.”
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Figuur 24: Drempels bib
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Figuur 25: Drempels voorstelling
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Figuur 26: Drempels sport
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Figuur 27: Drempels vereniging

3.7.1

Conclusies en aanbevelingen

Hoewel vrijetijdsparticipatie op zich een containerbegrip is, impliceert het een actieve deelname aan en
wisselwerking met de lokale samenleving, organisaties en verenigingen. Uit de resultaten blijkt dat het
overgrote deel van de respondenten aangeven dat zijzelf of iemand uit hun huishouden aan vrije tijd
participeert. Niettegestaande het hier ook gaat over informele vormen van participatie (gaan joggen,
voetballen met vrienden, het bezoek aan een schoolfeest, etc.), blijkt ‘slechts’ 17% helemaal niet te
participeren. De gemeente kan via het onthaalbeleid extra ruimte creëren om verder in te zetten op promotie
van vrije tijdsinitiatieven:
•

Bij sport en vereniging speelt het gebrek aan kennis van het aanbod. Hier kunnen verschillende
initiatieven worden opgezet om -in samenwerking met andere lokale actoren- het aanbod toe te
lichten (bv. de specifieke werking van een vereniging). Verenigingen en zelforganisaties dienen
-gezien hun maatschappelijke meerwaarde- vanuit de gemeente nog beter kenbaar gemaakt te
worden, zowel wat betreft hun werking als hun concreet doel. Bij voorstellingen en bibliotheek speelt
de impact van taalbarrières meer. Zo kan het aanbod anderstalige boeken in de verschillende
bibliotheken beter kenbaar gemaakt worden.
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3.8 Gezondheid
Vermits het bevragen van de gezondheidssituatie een persoonlijk en daarom gevoelig onderwerp is,
werd dit thema pas op het einde van het interview besproken. Via een aantal open vragen zoals “Wat doe je
als je je niet goed voelt?”, “Wat doe je als je ziek bent?”, “En is dit anders dan in je land van herkomst?”
trachtten we een aantal (fysieke en mentale) gezondheidskwesties open te bevragen. Daarnaast is ook de
kennis van het zorgaanbod een belangrijk onderwerp. Daarom werden ook enkele vragen voorgelegd over de
gewoontes van de respondenten op vlak van toegang zoeken tot zorg. (apotheek, huisarts, ziekenhuis,
mutualiteit)
•

80,2% van de respondenten vermeldt de huisarts als één van de zorgverleners waarop een beroep
wordt gedaan. 12,9% van de respondenten was op het moment van bevraging nog niet ziek geweest.

•

In totaal geven 25,9% van de respondenten aan zelf-medicatie te doen door gebruik van
farmaceutische middelen zonder voorschrift (15,9%) of het gebruik van kruiden. (10%).

•

75,5% van de gezinnen met kinderen kent de werking van de Kind&Gezin.

•

84,5% van de respondenten is aangesloten bij een ziekenfonds. Dat betekent dat een kleine 16% niet
verzekerd is. De helft is niet aangesloten omdat de verblijfsdocumenten nog niet in orde zijn of omdat
hij/zij in asielprocedure is. 4% is nog maar pas ingeschreven in de gemeente en dient het nog te
regelen. Slechts 2% was niet op de hoogte van het aanbod en belang hiervan. Een restgroep was al via
het werk verzekerd.

•

60,3% meldt geen verschil in zorgverlening ten opzichte van het land van herkomst. Voor 40,9% is dit
er dus wel. Vooral de kwaliteit van de zorg en de gewoonte om eerst naar de huisarts te gaan, wordt
als verschillend ervaren.
“De regels hier zijn anders. Het is een zeer groot verschil met mijn land. Ik had geen verzekering daar en wij
werden nooit terugbetaald voor medicaties. En de medicamenten daar zijn ook geen goede medicamenten.”
“Een unieke dokter (huisdokter) hebben die alle informatie over mij heeft, en ook wat betreft medische diensten.
De dokter heeft hier meer competenties.”
“In mijn land trok ik mijn plan met wat ik vond. Indien het erg was ging ik naar het ziekenhuis. Maar hier
maakt mijn sociaal assistente een afspraak met de dokter en ga ik rechtstreeks naar hem. Het OCMW neemt de
kosten op zich.”

•

69,7% van alle respondenten geeft aan met een hulpverlenende instantie in het Frans te spreken,
19,9% doet dit in het Nederlands en 17,9% doet dit in het Engels. Slechts 1,5% gebruikt het Arabisch,
en ook andere talen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ook elders zien we dit: op 116 meldingen geeft
59,5% geeft aan hulp in te schakelen bij het bezoeken van een medische dienst. Daarvan geeft slechts
3,4% aan dit te doen door een ziekenhuis of dokter te raadplegen van wie men de taal spreekt. Wel
lijkt het belang van een contacttaal (hier het Frans) cruciaal.

•

Op de vraag ‘Vind je het moeilijk om in een andere taal dan je moedertaal over medische problemen te
spreken’, zijn de meningen verdeeld: 40% geeft aan het moeilijk te vinden om in een andere taal dan
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de moedertaal over medische problemen te spreken, 14,% soms en 42,5% vindt van niet (3,5%
antwoordde blanco of onduidelijk).
Naast de fysieke gezondheid werd ook de impact van stress en andere psychosociale problemen
besproken. Op de vraag of ze met iemand over hun problemen praten, geeft 67,7% van de respondenten aan
hun dagelijkse beslommeringen en zorgen effectief met iemand te bespreken, bijna een kwart (24,4%) wenst
dit liever niet te doen. De reden wordt vaak niet meegegeven, enkelen verwijzen naar religie, anderen geven
aan muziek te beluisteren of de buitenlucht op te zoeken. 4,5% heeft niemand. Alleenwonenden geven het
vaakst (11,9%) aan niemand te hebben.

Omgang stress en problemen (n=190)
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Figuur 28: Omgang met stress en problemen

49

3.8.1

Conclusies en aanbevelingen

Ondanks het feit dat ongeveer 40% van de respondenten belangrijke verschillen ziet inzake
gezondheidszorg (meer bepaald het aanbod, de gewoontes en voorzieningen) in vergelijking met hun land
van herkomst, lijken een aantal typisch Belgische medische praktijken (zoals bv. het hebben van een huisarts,
het aansluiten bij een ziekenfonds en vertrouwdheid met de werking van Kind&Gezin) niet slecht gekend, al
is er nog ruimte voor verbetering. Een belangrijk signaal is het aantal respondenten dat aangeeft niemand te
hebben om over eventuele problemen te praten, vooral bij alleenwonenden loopt het percentage op tot boven
de 10%. Ook hier verwijzen we opnieuw naar het belang van informele netwerken.
Hoewel we hier slechts een beperkt aantal facetten inzake gezondheidskwesties hebben bevraagd,
kunnen we aantal globale beleidsbevelingen formuleren. Om zowel de fysieke als mentale gezondheid te
bevorderen bij deze doelgroep, dient de gemeente aandacht te hebben voor preventieve en curatieve
maatregelen.
•

Een vroegdetectie van gezondheidsproblemen en een snelle doorverwijzing richting gepaste
hulpverlening zijn essentieel. Het beleid moet er in die mate op gericht zijn hulpverlenende
eerstelijnsdiensten zoals wijkgezondheidscentra, Kind&Gezin, CAW’s te ondersteunen. De rol van de
huisarts is cruciaal, zowel als vertrouwenspersoon en doorverwijzer bij de doelgroep als
aanspreekpunt voor het beleid. Hen betrekken tijdens gemeentelijke overlegmomenten kan dan ook
nuttig zijn.

•

Initiatieven zoals onthaalgesprekken kunnen een waardevolle aanvulling zijn om in een veilige setting
basisinfo (zoals de werking van een huisartsenwachtpost, het welzijnsbevorderend initiatief ‘Fit in je
hoofd, goed in je vel’, etc.) mee te geven.

3.9

Opvolging

Na de algemene bevraging kreeg de respondent het aanbod om verder opgevolgd te worden door een
toeleider via het project “Onthaalgesprekken”. Op die manier kon ingegaan worden op enkele heikele
kwesties die aan bod kwamen tijdens de bevraging of kon de respondent eenvoudigweg een introductie
krijgen over de werking van de gemeente. Iets meer dan de helft, of 54,5% van de respondenten gaf aan
opgevolgd te willen worden. Vooral alleenstaanden en samenwonenden met kinderen hadden interesse in
een onthaalgesprek. Daar ligt de vraag met respectievelijk 63,3% en 67,2% een stuk boven het gemiddelde.
Daarnaast zien we dat de interesse voor een onthaalgesprek stijgt naarmate:
•

de respondent eerder aangaf interesse te hebben het volgen van NT2 (66,7% tov 38,5%)

•

de respondent eerder aangaf gestopt te zijn met NT2 (56,8% tov 46%)

•

het opleidingsniveau hoger is (hoogste respons bij opleidingniveau HO-kort: 65%)
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Op het eerste zicht lijkt het er dus op dat de methodiek van onthaalgesprekken een brede groep van
respondenten bereikt. Dat sterkt de generalistische insteek van waaruit dit project in samenwerking met de
gemeentes reeds werd opgestart. Tegelijk wordt een begeleiding op maat voorzien: soms is een eenmalig
gesprek voldoende, soms volgt een langere begeleiding.
Anderzijds kan het interessant zijn om een effectmeting te voorzien bij personen/ cliënten die reeds
begeleid werden. Dit omwille van twee redenen:
•

De initiële opdracht was om -naast een behoefteanalyse- ook te onderzoeken waar eventuele intenties
en motivaties al dan niet succesvol bleken. Een terugblik op wat goed liep en wat moeilijk bleek, is dan
ook zeer waardevol om te kijken waar het aanbod of de dienstverlening nog kan bijgestuurd worden.

•

Via een effectmeting stellen we de eigen methodiek in vraag. Het laat toe om, na een terreinwerking
van ongeveer twee jaar,34 een soort SWOT-analyse te maken van het eigen instrument met het oog op
verbetering.
Daarom werden naast 200 interviews met nieuwe inwoners van vreemde origine ook 160

feedbackgesprekken afgenomen. We gaan verder in op de resultaten in het volgende hoofdstuk.

34

Het project “onthaalgesprekken” ging in 2012 van start.
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3.10 Algemene conclusies van de interviews
Doorheen alle bevraagde thema’s herkennen we een groep nieuwe inwoners die binnen de eigen
mogelijkheden weloverwogen werkt aan zijn/haar integratie in de gemeente. Hoewel lang niet altijd via de
geijkte wegen, stippelt men doorgaans doelbewust een eigen integratieproces uit, waarbij de focus ligt op het
vinden van werk, degelijke huisvesting en kwalitatief onderwijs. Het hebben van een informeel netwerk, lijkt
hierbij meer doorslaggevend dan het aanbod van professionele instanties. In het bereiken van deze
persoonlijke doelen, stoot de doelgroep echter op (soms hardnekkige) drempels.
Ondanks een doorgaans sterke instrinsieke motivatie voor NT2 en taalverwerving in het algemeen,
haakt een belangrijke groep af omwille van primaire drempels zoals niet (meer) passende lestijden.
Secundaire drempels zoals kinderopvang of cursusgeld, komen hier minder aan bod maar worden door
eerstelijnsdiensten vaak naar voor geschoven als bepalend. Een gemeentelijk onthaalbeleid kan hier dus de
participatiekansen aanzienlijk verhogen door in samenwerking met lokale actoren het aanbod niet alleen
numeriek uit te breiden, maar ook te diversifiëren (bv. via brede school, conversatiegroepen, ouderklassen35).
De tewerkstellingscijfers zijn laag in vergelijking met de werkzaamheidsgraad bij Belgen, maar wijken
voor het overige niet al te hard af van andere rapporten36. Werk is een doorslaggevende motivator om actief
aan integratie te werken. Echter, een belangrijke groep vindt moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt.
Taalverwerving op de werkvloer, opleiding en herscholing zijn in deze belangrijk, in combinatie met een
doortastend beleid op vlak van discriminatie.
Meer dan 70% van de respondenten huurt een woning. Vaak signaleert men een vooruitgang op dit
vlak, wat deels kan verklaard worden vanuit de vorige huisvestingssituatie. De helft van de respondenten
stroomt immers rechtstreeks vanuit de hoofdstad in. We herkennen een duale situatie op vlak van
huisvesting. Dit kan verklaard worden door de typische situatie op de huurmarkt (sociaal-economisch meest
precaire segment versus bewuste keuze om te huren in het kader van een tijdelijk verblijf zoals bij expats).
Ook binnen eenzelfde regio kan de huurmarkt er anders uitzien. Ten slotte signaleert een derde van de
respondenten manifeste problemen bij de zoektocht naar de woning, en komt de impact van discriminatie
duidelijk op de voorgrond.

35

voor meer info over brede school, conversatiegroepen en ouderklassen zie begrippenlijst vooraan
Zo meldt de Vlaamse migratie-en integratiemonitor (2013) voor het Vlaamse Gewest gemiddelde werkzaamheidscijfers
(naar huidige nationaliteit) tussen de 42,7% (niet EU-nationaliteit), 70,3% (EU-nationaliteit) en 72,4% Belgische
nationaliteit (pg.116).

36
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De voorbije jaren werd vanuit lokale besturen sterk ingezet op een taalbeleid, taalpromotie en het
ondersteunen van professionele dienstverlening. 37 Om tegemoet te komen aan een aantal lacunes en
drempels waarmee de doelgroep te maken heeft, en tegelijk zoveel mogelijk talent en knowhow binnen de
gemeente te capteren is het aanbevolen om een systematisch onthaalbeleid te ontwikkelen. Op die manier
wordt op een laagdrempelige manier gewerkt aan de onlosmakelijk en op elkaar inspelende dimensies
waarop integratie zich afspeelt.
Bij de uitbouw van een gemeentelijk onthaalbeleid, kan men werken in functie van de specifieke
gemeentelijke historiek, huidige realiteit en gevoeligheden. Om dit juist in te schatten betrekt de gemeente
idealiter actoren uit het lokale middenveld, het verenigingsleven en toeleidende initiatieven. Wisselwerking
met het onderwijs dient consequent te gebeuren.
De cruciale rol van het lokale bestuur kan in al deze voorgaande moeilijk onderschat worden. Een
gemeente vormt zowel het geografisch kader waarbinnen belangrijke informele netwerken (al dan niet
gemeente-of gewestoverschrijdend) plaatsvinden, als een toegangspoort tot allerlei nabijgelegen diensten,
initiatieven en instanties. Werk maken van integratie, betekent dus in constant overleg zijn met die actoren
die de vingers aan de pols houden van wat lokaal leeft en evolueert.

37 Het Kruispunt Migratie-Integratie ontwikkelde een praktijkvisie rond taal, ter ondersteuning van professionals in
organisaties. zie
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/praktijkvisie_taal_kruispunt_def_20140703.pdf
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4

Resultaten feedbackgesprekken

Anders dan de algemene vragenlijst met nieuwe inwoners, handelden de vragen in de
feedbackgesprekken over het integratietraject van de respondent, meestal in nauwe samenwerking met de
toeleider. Er werd concreet gepeild naar de stappen voorwaarts die werden gezet, wat de hulpbronnen waren
en mogelijke drempels. Voor de werkwijze en de verwerking van de gegevens verwijzen we naar het
hoofdstuk “methodologie”.

4.1 Profielschets
Het is nuttig om bij aanvang van nabij te bekijken wat het specifieke profiel is van deelnemers aan het
project ‘onthaalgesprekken’. Globaal gezien zijn er parallelen te trekken qua typering met de respondenten
van de andere interviews. Zo worden ook hier hoofdzakelijk gezinnen met kinderen bereikt, al is het aandeel
alleenstaanden met kinderen groter (bijna 29% tov 14% in de andere respondentengroep). Daarnaast is de
herkomst van de deelnemers in lijn met de eerste groep, de respondenten kwamen proportioneel ongeveer
even vaak uit Sub-Saharisch Afrika, (Zuid-)Europa, de Mahreb en de Balkan. Verschillend is wel het kleiner
aantal Belgen in deze groep ten opzichte van het totaal aantal respondenten met een vreemde nationaliteit.
Tenslotte is ook de regio van waaruit men instroomt sterk gelijklopend. 54% van de respondenten uit de
feedbackgesprekken kwam bij het eerste gesprek ingestroomd uit Brussel, 21% uit het buitenland en 17% uit
de Rand (respectievelijk 51%, 22% en 12% in de algemene vragenlijst)

4.1.1

Nationaliteit

Om het overzicht te bewaren werden de nationaliteiten opgedeeld in “Belg”, “dubbele nationaliteit” en
“vreemde nationaliteit”. Anders dan bij de algemene vragenlijst (waar 36% van de respondenten ondertussen
de Belgische nationaliteit heeft verworven), is het aantal respondenten met een Belgische nationaliteit hier
11%. Waar in de algemene vragenlijst 63% van de groep een volledige vreemde nationaliteit heeft, is dit voor
de feedbackgesprekken 73%. 12% heeft de dubbele nationaliteit.
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Nationaliteit
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Geen nationaliteit
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Vreemde nationaliteit

Figuur 29: Nationaliteit

4.1.2

Origine

Binnen de groep personen met dubbele of volledig vreemde nationaliteit werd de herkomst nagegaan.
De origines uit Sub-Saharisch Afrika (met landen als Congo, Kameroen, Rwanda, Guinee), Mahreb
(Marokko, Algerije, Tunesië) en Europa (met een belangrijk aantal Zuid-Europeanen uit Spanje, Italië en
Portugal) zijn het sterkst vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook de Balkanlanden (Roemenië, Bulgarije,
Servië, Albanië ) in deze steekproef present. Dit loopt voor een groot stuk parallel met de respondentengroep
uit de andere bevraging.

Herkomst
47%

50%
40%
30%

17%

20%

10%

10%

13%
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1%

4%

0%
n=135
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Balkan

Europa

Mahreb

Midden-Oosten

Sub-Saharisch Afrika

V.S

Zuid-Amerika

Figuur 30: Herkomst
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4.1.3

Gezinssituatie

De belangrijkste categorie is de groep “samenwonenden met partner en kinderen” (39%). De subgroep
‘niet-gezinshoofden’ kwam hier niet voor en diende dus ook niet verrekend te worden. Daaarnaast zijn ook
alleenstaanden met kinderen (29%) een belangrijke doelgroep, opmerkelijk anders dan in de eerste
respondentengroep (daar bedroeg deze categorie 14%). We trachtten ook hier bewust niet zozeer de
juridische, dan wel de feitelijke gezinssituatie in kaart te bengen. Indien bv. een gescheiden man met kinderen
feitelijk alleen woonde, werd dit ook zo geregistreerd. Doel was immers om later het eventueel secundair
effect na te gaan van deze reële huishoudelijke situatie (nabijheid familie of informeel netwerk, permanente
aanwezigheid kinderen in het huishouden ed.) op thema’s zoals ouderparticipatie, vrije tijd of gezondheid.

Gezinssamenstelling respondenten
feedbackgesprek
21%

alleenstaand

39%
alleenstaand met kinderen
samenwonend met partner
29%
11%

samenwonend met partner
en kinderen

Figuur 31: Gezinssituatie
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4.2 Impact hefbomen
Vooreerst werden de respondenten bevraagd over de thema’s die ze hadden besproken met een
toeleider, en waarop ze eventueel ook hadden gewerkt. We geven de absolute cijfers hieronder in detail mee,
voor een juiste interpretatie van de resultaten verderop dit hoofdstuk.
Thema

Thema besproken

Op thema gewerkt

Kinderopvang

24

18

Welzijn

32

27

Burgerzaken

54

51

Wonen

44

28

Sociale voordelen

12

6

Onderwijs

55

38

Tewerkstelling

63

55

Wegwijs in de gemeente

22

14

Inburgering38

27

31

Tabel 2: Aantal respondenten (absoluut) per besproken thema’s/thema’s waarop gewerkt

Maar eerder dan toe te spitsen op absolute aantallen, kijken we voornamelijk naar het verschil tussen
•

vooruitgang nadat door de toeleider informatie werd verstrekt

•

vooruitgang nadat samen met een toeleider actief op het thema werd gewerkt
Het verschil zit dus in het feit dat in het eerste geval er enkel informatieverstrekking gebeurt, in het

tweede geval is er sprake van effectieve begeleiding (begeleiding bij de organisatie ter plaatse, een

38

Voor Inburgering ligt de score voor ‘gewerkt op’ hoger dan ‘onderwerp besproken’. Dit komt omdat het aanbod
Inburgering sowieso in het eerste verkennend gesprek wordt opgenomen, en het dus eigenlijk met iedereen op z’n minst
kort wordt aangehaald. Met 27 respondenten werd intensiever over het onderwerp gepraat, 31 hadden genoeg aan de
basisinfo om meteen te worden doorverwezen.
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opvolggesprek, terugkoppeling later in de begeleiding met concrete informatie, een bemiddeling etc.). Een
aantal zaken worden hieruit duidelijk:
•

De thema’s waarop men het vaakst het gevoel heeft stappen voorwaarts te hebben gezet zijn
tewerkstelling (gem. 63%), burgerzaken (gem. 59%) en wonen (gem. 54%). Het dient wel gezegd dat
“vooruitgang” een subjectief begrip blijft. Waar vooruitgang door de ene respondent vooral begrepen
wordt als elke stap in de goeie richting, zal de andere vooral het eindresultaat in rekening brengen om
een afweging te maken.
“We hebben op deze punten vooruitgang geboekt, want nu kennen we de gemeente en zijn onze papieren in
orde.”
“Na het gesprek ben ik naar het Huis van het Nederlands geweest voor de inschrijving. Ik ga les beginnen volgen
in het CVO Vilvoorde. Voor het afvalbeheer weet ik nu hoe dat werkt. Voor vrije tijd heb ik nu adressen van een
sportclub. Ik ga hen binnenkort contacteren.
“Ik ben bij de VDAB ingeschreven om een halftijdse job te vinden, bovenop de halftijdse job die ik nu al heb.”
“Ik heb informatie verkregen over onderwijs en dat heeft me overtuigd om mijn dochter technisch onderwijs te
laten volgen.”
“De toeleider heeft geholpen met bemiddeling bij Woonpunt ivm verzekering. Ik was bang, ik zei op alles “ja”
omdat ik het niet begreep. Ze spraken tegen mij alsof ik al Nederlandstalig ben, maar ik begreep niks. En “ja”
kan hier gelijk staan aan een contract of een factuur. De toeleider heeft gelukkig bemiddeld en een oplossing
gevonden voor de factuur, samen met mijn maatschappelijk assistent.”

•

Voor alle thema’s geldt dat met een effectieve begeleiding of samenwerking de perceptie van
vooruitgang toeneemt. Tussen het ‘bespreken’ van een thema (figuur 32) en er effectief op ‘werken’
(figuur 33) ligt minstens een verschil van ongeveer 10%. Het gaat dus vaak om arbeidsintensieve,
meer hulpverlende kwesties. Deze verschillen zijn meer uitgesproken bij;
•

wegwijs in de gemeente: 42,9% tov 27,2%39

•

wonen 64,2% t.o.v. 43,2%

•

onderwijs: 65,7% t.o.v. 40%

39

Slechts 22 respondenten spraken over dit specifiek thema, 14 respondenten hebben er effectief op gewerkt (zie tabel
hierboven). Dit beperkt aantal kan de eindpercentages vertekenen.

58

Indien een thema besproken, waar heb je
het gevoel dat je nu verder staat?
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Figuur 32: Vooruitgang op besproken thema’s

Indien gewerkt op een thema, waar heb je
het gevoel dat je nu verder staat?
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Figuur 33: Vooruitgang op gewerkte thema’s
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4.3 Impact drempels
Hier zijn de resultaten een stuk opmerkelijker. Waar bij 4.2 “impact hefbomen” er nog een behoorlijk
verschil kon worden vastgesteld tussen thema’s die enkel werden besproken, en deze waarop er werd
gewerkt, is dit voor de drempels veel minder waarneembaar. Indien we figuur 34 en figuur 35 naast elkaar
leggen, merken we het volgende: De grootste -hoewel eerder beperkte- verschillen situeren zich bij de
thema’s kinderopvang (33% tov 25%) en burgerzaken (23,4% tov 20,4%). Bij de overige is het verschil
maximum enkele procentpunten. Dit kan erop wijzen dat een aantal drempels eerder extern liggen, en ze
zelfs niet met de begeleiding van een toeleider weggewerkt kunnen worden. Vandaar is het interessant om
waargenomen drempels verder uit te diepen.

Indien een thema besproken,waar heb je het
gevoel dat je niet verder staat?
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Figuur 34: Geen vooruitgang op besproken thema’s
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Indien gewerkt op een thema, waar heb je het
gevoel dat je niet verder staat?
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Figuur 35: Geen vooruitgang op gewerkte thema’s
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Reden geen vooruitgang
(vermelde antwoorden: 66)
17%
30%
9%

18%
26%

geen plaats/wachtlijst

geen werk gevonden

administratieve problemen

geen huisvesting gevonden

andere

Figuur 36: Reden geen vooruitgang

Op een totaal van 66 meldingen, gaat 30% over een gebrek aan plaats of een plaats op een wachtlijst. Dat
is zo voornamelijk bij scholen of crèches (22%) en in minder mate sociale huisvesting (7%). Daarnaast
signaleert men in 26% van de gevallen ontgoocheld te zijn omdat er ondanks de inspanningen nog geen zicht
is op werk. Idem voor huisvesting (9%). Bijna 1/5e van de meldingen gaat over problemen omwille van
administratieve verwikkelingen. De restgroep “andere” bevat een aantal struikelblokken zoals “gezondheid”,
“geen tijd om er verder op te werken”, “geen passende NT2 cursus” of “financiële drempels” (allen 3%). 2%
verwijst naar stopgezette begeleiding omwille van de eindige tewerkstelling van de begeleidende toeleider.
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4.4 Algemene conclusies feedbackgeprekken
De doelstelling van de kortere bevraging ‘feedbackgesprekken’, was tweeërlei. Enerzijds trachtten we
beter zicht te krijgen op de impact van randvoorwaarden zoals kinderopvang en financiële draagkracht.
Anderzijds is het een krachtig instrument om de eigen gehanteerde methodiek in vraag te stellen en te
versterken.
De perceptie vooruitgang te hebben geboekt, verschilt zowel naargelang de respondent zelf, het thema
als de intensiteit waarbij op bepaalde kwesties werd ingegaan. Hoewel voor nogal wat thema’s de resultaten
dicht bij elkaar liggen, hebben de respondenten de indruk vooral vooruitgang te hebben geboekt op de
thema’s “tewerkstelling”, “huisvesting” en “burgerzaken”. Tegelijk zijn ook deze thema’s de onderwerpen
waarop respondenten aangeven het vaakst vast te lopen. Het toont aan dat een aantal moeilijkheden
hardnekkig zijn, en dat er -naast ondersteuning vanuit toeleiding- ook structurele beleidsingrepen nodig zijn.
Deze ingrepen kunnen bestaan uit:
•

Het faciliteren bij de opstart van lokale antennes van b.v het Huis van het Nederlands, CAW,
Kind&Gezin, CGGZ, VDAB, etc. Op die manier worden zowel fysieke als latente drempels vermeden
en een aantal ‘blinde vlekken’ aangepakt.

•

De uitbreiding van die initiatieven die bijdragen aan het vervullen van de randvoorwaarden.
Investeren in betaalbare kinderopvang, de verruiming van het aantal plaatsen binnen het gemeentelijk
onderwijs, sociale huisvesting etc. zijn maar enkele voorbeelden.

•

Het toegankelijker maken van de dienstverlening door de samenwerking met (zelf)organisaties -die
bij de doelgroep goed gekend zijn- aan te zwengelen.
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5

Besluit

In dit rapport lag de nadruk op het in kaart brengen van zowel het profiel van de instromers als hun
specifieke noden en behoeften. Globaal kunnen we stellen dat:
•

Qua profiel het aantal inwijkelingen uit Brussel groot is, hoewel men in vele gevallen nog maar enkele
jaren in België verblijft. Ofschoon het overgrote deel van de respondenten een volledige vreemde
nationaliteit heeft, is het aandeel nieuwe Belgen duidelijk aanwezig. Het vaakst gaat het om gezinnen
met kinderen.

•

Het onthaal op de gemeente is vitaal, de eerste ervaringen op de gemeentelijke diensten blijven de
respondent sterk bij.

•

Taalpromotie werkt, maar het aanbod dient een stuk gediversifieerder uitgewerkt te worden. Een
belangrijk deel van de doelgroep haakt af omwille van de moeilijke combinatie met het werk of gezin.

•

Wat betreft huisvesting en tewerkstelling blijkt de impact van informele netwerken op het vinden van
werk/woonst groter dan het professioneel aanbod.

•

De perceptie op onderwijskwaliteit is groot bij de doelgroep, scholen genieten over het algemeen veel
credibiliteit.

•

Er wordt behoorlijk aan vrije tijd geparticipeerd, maar vaker buiten de gekende formats. Het klassieke
aanbod is lang niet altijd goed gekend.

•

Het basisaanbod inzake gezondheidszorg is een stuk beter gekend, al geeft een niet onaanzienlijke
groep aan bij niemand terecht te kunnen om problemen te bespreken.

•

Uit de feedbackgesprekken blijkt dat respondenten vaak vooruitgang boeken door actief met een
toeleider te werken op een specifiek thema. Toch zijn er hardnekkige drempels: meer bepaald
administratieve strubbelingen, wachtlijsten (vooral voor onderwijs) en een lange zoektocht naar werk
bemoeilijken de integratie.
Voor het aanpakken van ‘blinde vlekken’ en lacunes inzake het aanbod op al deze terreinen, kan een

gemeente samenwerken met bovenlokale instanties zoals de provincie of via intergemeentelijke
samenwerking. Ook verwijzen we naar het dossier “minderheden” van Steunpunt Sociale Planning voor een
geografisch overzicht van een belangrijk deel van het welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant.
Gezien de grote aanwezigheid van inwijkelingen uit Brussel, lijkt het ons een goede zaak om deze
subgroep verder te bekijken. In welke mate zien we dezelfde resultaten terugkeren voor deze subgroep? Zijn
er verschillen merkbaar inzake huisvestingssituatie, gezondheidszorg, taalverwerving, etc.
Een groep nieuwe inwoners werkt binnen de eigen mogelijkheden aan zijn/haar integratie in de
gemeente. Hoewel lang niet altijd via de geijkte wegen, stippelt men doorgaans doelbewust een eigen
integratieproces uit, waarbij de focus ligt op het vinden van werk, degelijke huisvesting en kwalitatief
onderwijs. Onafhankelijk van de specifieke historiek, bevolkingssamenstelling of ligging kan een gemeente
hier, in samenwerking met lokale en bovenlokale overheden een bepalende actor zijn.
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7

Annexes

7.1 Vragenlijst interview
Onderzoeksgesprek “Instroom Vlaamse Rand”
Lees dit vòòr de start van het gesprek
Stel de cliënt op zijn gemak, zorg voor koffie/thee of water en een rustige plaats om te praten.
Bedank je cliënt voor zijn tijd en motivatie om op je vragen te antwoorden
Zeg dat de cliënt altijd mag kiezen om geen antwoord te geven! Zeg ook dat dit onderzoek anoniem is.
(zijn/haar naam wordt nergens in gebruikt)
Indien de cliënt liever niet antwoordt, dan moet de vraag worden doorstreept.
Bij vragen, onduidelijkheden : bel gerust naar Eline (0499 35 15 90) of naar jouw coach
Je kan de cliënt later helpen met zijn/haar vragen via een onthaalgesprek. Als de cliënt nu al vragen heeft,
leg dan uit dat dit later aan bod zal komen. Concentreer je met de cliënt eerst op deze vragenlijst
Als je te weinig plaats hebt voor het antwoord, neem dan het extra blad “Opmerkingen’
Deel I: Noden van het gezin
Het gesprek start met een aantal vragen over noden die het volledige gezin heeft. Zowel één
(alleenstaande) ouder als één persoon uit een koppel kan op deze vragen antwoorden.
Wie beantwoordt de vragen uit Deel I? (vul in bv. ”moeder” of “vader”)
o

  …    

  
1.  WOONPLAATS    (laat  deze  vraag  door  zowel  de  respondent  als  de  eventuele  
partner  beantwoorden)    
  
RESPONDENT  (respondent:  de  persoon  die  antwoordt)  
1a.  Ik  woon  in  België  sinds  (jaartal)  …………      
1b.  Ik  heb  achtereenvolgens  gewoond  in  (gemeentes  of  steden  aanvullen.  nìet  deelgemeente)  
……………………………………………………………………………  
1c.  Ik  woon  nu  in  (gemeente  of  stad  invullen)…………….  sinds  (jaar)…………………..  
  
PARTNER  
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1d.  Ik  woon  in  België  sinds  (jaartal)  …………      
1e.  Ik  heb  achtereenvolgens  gewoond  in  (gemeentes  of  steden  aanvullen.  nìet  deelgemeente)  
……………………………………………………………………………  
1f.  Ik  woon  nu  in  (gemeente  of  stad  invullen)…………….  sinds  (jaar)…………………..  
  
  

2.  GEZINSSAMENSTELLING  (vul  de  matrix  aan)    
  
2a.  Wat  is  uw  gezinssituatie?  
  
Alleenwonend    
Alleenwonend  met  kinderen  
Samenwonend  met  partner    
Samenwonend  met  partner  en  kinderen    
  Andere  gezinssituatie:  …    

o
  

2b.  Wonen  er  nog  andere  personen  bij  jou  in?    
Ja  
Nee    
  

Matrix  1:  Samenstelling  van  het  gezin  (van  jong  naar  oud)    
Wie?    

Geboorteda

  

tum  
o Vul  aan  :  
(DD/MM/JJ)    
bv.  
(25/12/2010)    

Rol  in  het  gezin?  
kies  uit:              
0=  respondent  zelf    
1=  kind  van  de  respondent    
2=  partner  van  de  respondent    
3=  familielid  van  de  respondent    
4=  kennis/vriend  van  de  
respondent    

Nationaliteit  en  
origine    
Vul  aan:  

o

……………  
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3.  THUISTAAL  
  

3c.  Welke  taal  spreek  je  thuis  met  je  familieleden?  Begin  met  de  taal  die  het  meest  
gesproken  wordt.    
o

1.  ..…    

o

2.  …..  

o

3.  …..    
  
4.  OPEN  VRAGEN  OVER  EERSTE  ERVARINGEN    
  

4a.  Hoe  waren  jouw  eerste  maanden  in  …….  ?  (gemeente  waar  de  persoon  nu  woont)    
  
……………  
……………  
……………  
  
4b.  Wat  was  het  belangrijkste  probleem?    
     

  

  

……………  
……………  
……………  
  
4c.    Welke  vond  je  daarnaast  nog  moeilijk?    
o

1.  …..  

o

2.  …..  

o

3.  …..    

o

4.  …..  

    
  
4d.  Wat  of  wie  heeft  je  geholpen?  Hoe  en  waarom?    
  
………………  
………………  
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………………  
  
Indien kinderen: ga naar vraag 5
Indien geen kinderen: ga naar vraag 6

5.  ONDERWIJS  
  
5a1.  Indien  inwonende  kinderen:  gaan  je  kinderen  naar  school  of  crêche?        
Ja  (vul  de  matrix  hieronder  in)    
Nee    
o

indien  nee:  wat  is  hun  situatie?  (werkend,  werkzoekend,  ..)  ……    

  
5a2.  Gaan  je  kinderen  naar  verschillende  scholen?    
Nee  
o

Ja:  beschrijf  hieronder  de  situatie    
o

……………….  

o

……………….  

o

………………..  

o

………………..  

  
  
5b.  Welk  leerjaar  en  richting?  (Vul  aan  in  de  matrix.  Kies  uit  deze  lijst  als  je  twijfelt  )      
  
1. 1e  kleuter  
2. 2e  kleuter  
3. 3e  kleuter  
4. OKAN  basisonderwijs  
5. 1e  leerjaar  basisonderwijs    
6. 2e  leerjaar  basisonderwijs  
7. 3e  leerjaar  basisonderwijs  
8. 4e  leerjaar  basisonderwijs  
9. 5e  leerjaar  basisonderwijs  
10. 6e  leerjaar  basisonderwijs  
11. OKAN  secundair    
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12. 1e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO  
13. 2e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO    
14. 3e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO    
15. 4e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO    
16. 5e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO    
17. 6e  leerjaar  secundair  BSO  of  TSO  of  KSO  of  ASO    
18. 7e  leerjaar  secundair  (specialisatie)    
19. Hoger  onderwijs  korte  type    
20. Hoger  onderwijs  lange  type    
Andere:…..(  bijv.:  Bijzonder  Lager  Onderwijs  (BLO)  ,  Bijzonder  Secundair  Onderwijs      

o

(BUSO)      
  
Matrix  2:  Scholen  van  de  kinderen    
Wie?  
(van  jong  
naar  oud)    
    

School  of  
crêche?  
Kies  uit  :    
  
1=  school    
2=  crêche    
3=  geen  van  
beide    
  
  

Naam  
school/crêche  
  
Vul  aan:  …..    
(indien  de  
mensen  de  naam  
school/crêche  niet  
kennen,  schrijf  op  in  
welke  gemeente  de  
school  of  crêche  ligt)    

  

Kleuter/basis/secun
dair?  
Kies  uit  :    
  
1=  kleuter  
2=  basis    
3=  secundair    
4=  hoger  onderwijs  
5=  andere  (bv.,  
deeltijds  leren,  deeltijds  
onderwijs,  
volwassenonderwijs  …)    
  
  

Leerjaar  +  
richting    

Kind  1  

  

  

  

Kind  2  

  

  

  

  

Kind  3  

  

  

  

  

Kind  4    

  

  

  

  

Kind  5  

  

  

  

  

  
  

5.1  KLEUTERONDERWIJS/BASISONDERWIJS  (indien  geen  kinderen  in  
kleuter  of  basis,  ga  naar  vraag  5.2)            
70

  
5.1a.  In  het  algemeen:  hoe  vaak  hebben  jullie  contact  met  de  kleuter/basisschool  
(of  scholen)?    
regelmatig  (≥3x/jaar)  contact  met  de  school  (scholen)  
soms  (<3x/jaar)  contact  met  de  school  (scholen)  
nooit  contact  met  de  school  (scholen)  
o

Indien  nooit,  met  geen  enkele  school  :  Hoe  komt  dit?  (vul  aan  en  ga  
nadien  naar  vraag  5.1.e)  

o

….    
  
  

5.1b.  Indien  soms  of  regelmatig  contact  met  de  kleuter/basisschool  (scholen).  
Wanneer  hebben  jullie  dan  contact?  
Oudercontact  
o

Indien  ja,  waarom?  ………….  

o

Indien  nee:  hoe  komt  dat?  ….    
  

Infoavond  
Opendeurdag  
Schoolfeest  of  eetfestijn  
Andere  …    

o

  
5.1c.  Indien  soms/regelmatig  contact  met  de  kleuter/basisschool.  Waarover  hebben  
jullie  dan  contact?  
huiswerk  
examens  
gedrag  van  het  kind  
schoolrekeningen  
schoolresultaten    
andere  ……..      

o
  

5.1d.  Hebben  jullie  een  goed  contact  met  de  school?    
o Ja,  want    ……  
  
  
o Nee,  want  ….  
  
5.1e.  Op  welke  manier  ondersteunen  jullie  je  kind  met  de  school?  (lees  de  
antwoorden  voor)  
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samen  lezen,  verhaaltje  voorlezen  voor  het  slapengaan,  kinderliedjes  aanleren  
praktische  vaardigheden  aanleren:  op  potje  gaan,  boekentas  leren  opendoen,  
routine  inbouwen  tijdens  de  schoolweek  
vragen  naar  mijn  kind  zijn  schooldag  
naar  de  initiatieven  komen  die  de  school  organiseert  (infoavond,  schoolfeest,  
…)      
helpen  met  huiswerk  
de  agenda  bekijken  
het  rapport  bekijken  
andere  (aanvullen)…………………………………………………….  

o
  

……  
  
  
5.1f.  Begrijp  jullie  de  brieven/emails  van  de  school  (scholen)?    
Ja  
Meestal    
Nee,  want    ……  

o
  

5.1g.  Indien  de  kinderen  op  meerdere  basisscholen  zitten:  zijn  er  grote  verschillen  
tussen  die  scholen  onderling?    
Nee  
Ja  
o

Leg  uit:  ……..    
……..  
……..  
5.2.SECUNDAIR  ONDERWIJS  (indien  geen  kinderen  in  secundair  

onderwijs,  ga  naar  vraag  6  
  
5.2a.  Hoe  vaak  hebben  jullie  contact  met  de  secundaire  school?    
regelmatig  (≥3keer  per  jaar)  contact  met  de  school  (scholen)  
soms  (<3  keer  per  jaar)  contact  met  de  school  (scholen)  
nooit  contact  met  de  school  (scholen)  
Indien  nooit,  met  geen  enkele  school:  Hoe  komt  dit?  ….  (vul  aan  en  ga  nadien  

o

naar  vraag  5.2.e)  ………………  
  
5.2b.  Indien  soms/regelmatig  contact  met  de  secundaire  school  (scholen).  Wanneer  
hebben  jullie  dan  contact?  
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oudercontact  
o

Indien  ja:  waarom?  ………  

o

Indien  nee:  waarom  gaan  jullie  niet  naar  het  oudercontact?  ….    
  

infoavond  
opendeurdag  
schoolfeest  of  eetfestijn  
andere:  ….    

o
  

5.2c.  Indien  soms/regelmatig  contact  met  de  secundaire  school  (scholen).  Waarover  
hebben  jullie  dan  contact?      
huiswerk  
examen  
gedrag  van  het  kind  
schoolrekeningen  
  schoolresultaten    
andere:  ….  

o
  

5.2d.  Hebben  jullie  een  goed  contact  met  de  school?    
o Ja,  want  ……  
  
  
o Nee,  want    ……  
  
  
5.2e.  Op  welke  manier  ondersteunen  jullie  je  kind  met  de  school?  (lees  de  
antwoorden  voor)    
vragen  naar  mijn  kind  zijn  schooldag  
naar  de  initiatieven  komen  die  de  school  organiseert  (infoavond,  schoolfeest,  
…)      
helpen  met  huiswerk  
de  agenda  bekijken  
het  rapport  bekijken  
andere:  ………  

o
  
  

5.1f.  Begrijp  jullie  de  brieven/emails  van  de  school  (scholen)?    
Ja  
Meestal    
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Nee,  want    ……  

o
  
  

5.2h.  Indien  de  kinderen  op  meerdere  secundaire  scholen  zitten:  zijn  er  grote  
verschillen  tussen  die  scholen  onderling?    
Nee  
Ja  
o

Leg  uit:  ……..    
……..  
……..  

6.  VRIJE  TIJD    
  
6a.  Naast  werk,  werk  zoeken,  naar  school  gaan,  voor  de  kinderen  zorgen,  …  Blijft  
er  tijd  over  voor  andere  dingen?  
  
Ja    
Nee  
6b.  Doet  iemand  in  je  gezin  aan  sport?    
  
Ja  (vul  de  matrix  aan)    
Nee  
o

Indien  nee:  Hoe  komt  het?  ……………    
  
  

o

Indien  nee  en  niet  door  problemen  (leeftijd,  fysiek  probleem):    
o

Wat  zou  jou  overtuigen  om  aan  sport  te  doen?      ………  
  
  

o

Wat  zou  je  overtuigen  om  je  kinderen  aan  sport  te  laten  doen?  
……  
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Matrix 3: Sport
Wie?

Doet aan sport

1=ja
2=nee

Welke sport?

o

vul aan …

Hoe?

Kies uit:
1= Alleen
2= Met vrienden, familie
3= In een vereniging
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6c.  Is  iemand  in  je  gezin  lid  van  een  vereniging?  (een  
vereniging=groepsorganisatie  die  op  regelmatige  momenten  samenkomt)      
  Ja  (vul  de  matrix  aan)      
Nee  
o

Indien  nee:  hoe  komt  het?……………………….  
  
  

o

Indien  nee:    
o     Wat  zou  jou  overtuigen  om  lid  te  worden  van  een  
vereniging?  …..  

  
  
o

  Wat  zou  je  overtuigen  om  je  kinderen  lid  te  laten  worden  van  
een  vereniging?  …..    
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Matrix 4: Vereniging (een vereniging=groepsorganisatie die op regelmatige momenten
samenkomt.)
Wie?

Lid

van

een

Soort vereniging?

vereniging?

1= Zelforganisatie
2= Religieuze organisatie
3= Academie
4= Toneelvereniging
5= Jeugdvereniging
6= Vrouwengroep
7= Andere: ….

Kies uit:
1 = Ja
2 = Nee

  
6d.  Gaat  iemand  in  je  gezin  soms  naar  een  voorstelling  of  een  show?    
Ja  (vul  de  matrix  aan)    
Nee  
o

Indien  nee:  hoe  komt  het?  ……  

  
o

Indien  nee:    
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o

wat  zou  jou  overtuigen  om  naar  een  
voorstelling  te  gaan?  ……  
  
  

o

Wat  zou  je  overtuigen  om  je  kinderen  naar  een  
voorstelling  te  laten  gaan?  …..    

Matrix 5: Bezoek aan voorstelling (show)
Wie?

Bezoek aan

Plaats van de voorstelling?

voorstelling
Kies uit:

(show)

1= In een cultureel centrum

Kies uit:

2= In een zelforganisatie

1 = ja
2 = nee

3= ergens anders : …

  
  
  

6e.  Gaat  iemand  in  je  gezin  soms  naar  de  bibliotheek?    
Ja  (Vul  de  matrix  aan)    
Nee  
o

Indien  nee:  hoe  komt  het?  ……  
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o

Indien  nee:    
wat  zou  jou  overtuigen  om  naar  de  bib  

o

te  gaan?  ……  
  
o

wat  zou  je  overtuigen  om  je  kinderen  
naar  de  bib  te  laten  gaan?  ……    

  
  
Matrix 6: Bezoek aan bibliotheek
Wie?

Bezoek aan

Waarom bezoek aan de bibliotheek?

bibliotheek?
Kies uit:
1= Om boeken te lenen
Kies uit:
1= ja
2= nee

2 = Om CD’s / DVD’s te lenen
3 = Om op de computer te werken
4 = Om de krant te lezen
5 = iets anders: (bv. studeren in de bib) ….
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7.  HUISVESTING    
  

7a.  Huur  je  de  woning  waar  je  nu  woont  (in  België)?    
□  ja  
□  nee    
  

Indien  nee:  Ben  je  eigenaar  van  die  woning?    
□  ja  
□  nee  
  
  
  
  
  

7b.  Hoe  heb  je  deze  woning  gevonden?  ....................  
    
  
  
7c.  Had  je  problemen  bij  het  vinden  van  een  woning?    
ja    
Indien  ja,  welke  problemen?    ...............................  

o

  
    
nee    
  
7d.  Indien  huurder:  Sta  je  op  een  lijst  voor  een  sociale  huisvesting?  (Sociaal  
Verhuurkantoor  SVK  of  Sociale  Huisvestingsmaatschappij)    
ja    
o

Zo  ja,  sedert  wanneer?  ………………………………………..  
o

Zo  ja,  weet  je  ook  de  hoeveelste  plaats?…………………..  
(vul  indien  nodig  aan  voor  verschillende  lijsten)  

nee  
  
7e.  Ben  je  tevreden  met  het  huis  waar  je  nu  woont?  
ja    
nee    
  
7f.  Wat  zijn  de  belangrijkste  redenen  daarvoor?    
  
o

1.  ………………………………  
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o

2  ……………………………….  

o

3    ……………………………….  

o

4  ……………………………….  
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Deel II: Individuele noden
(Te bevragen per individu. Respondent + eventueel partner)
8.  TEWERKSTELLING    
RESPONDENT wie? ( kies uit man/vrouw) .........................
8a.  Tot  wanneer  ben  je  naar  school  geweest?    
□  basisonderwijs  
□  secundair  onderwijs    
□  hoger  (korte  type,  bachelor  aan  de  hogeschool)    
□  hoger  (lange  type,  master  aan  de  universiteit)  
o

ander  (heel  goed  aanvullen):…….…….  

o

  zeg  ik  liever  niet    
  
8b.  Heb  je  momenteel  een  job?    
Ja:    
o Wat  doe  je?  .......    
Welk  type  contract?  
Interim  
Vast  
Bepaalde  duur  
Onbepaalde  duur  
Andere  …….  

o

Hoe  heb  je  deze  job  gevonden?    
Jobsites  (Type:  Jobat,  Randstad,  Monster,  website  
VDAB,…)      
Zoekertjeskrant  of  websites  (vb.  tweedehands,  
Kapaza,…)    
VDAB  (via  kantoor)  
OCMW  
Via  iemand  die  ik  ken/  via  netwerk  
  Andere  ……    

o

  
• Ondervond  je  problemen  bij  het  vinden  van  een  job?    
o

Indien  ja,  welke?  (aanvullen)  ...........  
Nee    
  

• Ben  je  tevreden  met  je  job?    
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  Ja,  want…..    

o

  
  Nee,  want…….    

o
  
•

Indien  diploma  hoger  onderwijs,  vraag:  sluit  het  aan  bij  je  
diploma?  (Dus  doe  je  de  job  waarvoor  je  gestudeerd  hebt?)  
Ja  
Nee  
o

Indien  nee:  is  je  diploma  herkend  in  
België?    
Ja  
Nee  

  
Nee:    
  
o Wat  maakt  het  vinden  van  een  job  moeilijk?      
………  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
o     Wat  zou  je  helpen  bij  het  vinden  van  een  job?    
...........  
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PARTNER. wie? ( kies uit man/vrouw) .........................
8a.  Tot  wanneer  ben  je  naar  school  geweest?    
□  basisonderwijs  
□  secundair  onderwijs    
□  hoger  (korte  type,  bachelor  aan  de  hogeschool)    
□  hoger  (lange  type,  master  aan  de  universiteit)  
o

ander  (heel  goed  aanvullen):…….…….  

o

  zeg  ik  liever  niet    
  
8b.  Heb  je  momenteel  een  job?    
Ja:    
o Wat  doe  je?  .......    
Welk  type  contract?  
Interim  
Vast  
Bepaalde  duur  
Onbepaalde  duur  
Andere  …….  

o

Hoe  heb  je  deze  job  gevonden?    
Jobsites  (Type:  Jobat,  Randstad,  Monster,  website  
VDAB,…)      
Zoekertjeskrant  of  websites  (vb.  tweedehands,  
Kapaza,…)    
VDAB  (via  kantoor)  
OCMW  
Via  iemand  die  ik  ken/  via  netwerk  
  Andere  ……    

o

  
• Ondervond  je  problemen  bij  het  vinden  van  een  job?    
Indien  ja,  welke?  (aanvullen)  ...........  

o

Nee    
  
• Ben  je  tevreden  met  je  job?    
  Ja,  want…..    

o

  
  Nee,  want…….    

o
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•

Indien  diploma  hoger  onderwijs,  vraag:  sluit  het  aan  bij  je  
diploma?  
Ja  
Nee  
  

Nee:    
  
o Wat  maakt  het  vinden  van  een  job  moeilijk?      
………  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
o     Wat  zou  je  helpen  bij  het  vinden  van  een  job?    
...........  
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9.  NT2  EN  NEDERLANDS  LEREN  (OEFENKANSEN)  
RESPONDENT wie? ( kies uit man/vrouw) .........................
9a.  Heb  je  al  een  cursus  Nederlands  gevolgd?    
□    Ja  (ga  naar  9b  +  9c)  
□    Nee  (ga  naar  9d+  9e)  
  
  
9b.  Wat  waren  de  belangrijkste  redenen  voor  het  volgen  van  een  cursus?      
o

…………………………  

o

…………………………  

o

…………………………  

o

…………………………..  

  
  
9c.  Volg  je  dit  nog  steeds?    
o

Ja:  Welk  niveau?  ……………..  

•

Nee:  Waarom  gestopt?    
Certificaat  behaald    
Geen  vlotte  verbinding  met  openbaar  vervoer    
Reistijd  
Overstappen  
Prijs  van  de  bus    
Prijs  van  de  cursus  
Lesmoment  is  ’s  avonds  
Lesmoment  is  op  zaterdag  
Lesmoment  is  overdag  
Geen  opvang  voor  kinderen  
Prijs  opvang  van  de  kinderen  
o

…      
Wat  zou  er  moeten  veranderen  om  opnieuw  

o

te  starten?  (aanvullen)    
…………………………………………………………………
……………  
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9d.  Hoe  komt  het  dat  je  nog  geen  cursus  Nederlands  hebt  gevolgd?    
o ……  
o ……  
o ……    
  
Let  op:  redenen  zoals  “geen  interesse”,    “geen  tijd”,  “geen  prioriteit”,  “ik  sta  nog  op  de  
wachtlijst”  zijn  ook  mogelijke  redenen    
  
9e.  Heb  je  interesse  om  een  cursus  Nederlands  te  volgen?    
  
□    Ja:    
o

Waarom  wil  je  Nederlands  leren?  …  
  
  

•

Wat  zou  je  eventueel  kunnen  tegenhouden  om  les  te  volgen?    
Geen  vlotte  verbinding  met  openbaar  
vervoer  
Reistijd  
Overstappen  
Prijs  van  de  bus    
Prijs  van  de  cursus  
Lesmoment  is  ‘s  avonds  
Lesmoment  is  op  zaterdag  
Lesmoment  is  overdag  
Geen  opvang  voor  kinderen  
Prijs  opvang  van  de  kinderen  
o

…      

□    Nee:    
  
o

Waarom  niet?(  Indien  de  persoon  het  antwoord  niet  weet,som  de  
antwoorden  hieronder  op)  
….………………………………………………………  
o

Ik  vind  het  niet  nodig  want  ……………..  
Ik  weet  niet  dat  ik  een  cursus  kan  volgen  
via  de  gemeente    
Ik  vind  geen  gepaste  cursus  

PARTNER. wie? ( kies uit man/vrouw) .........................
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9a.  Heb  je  al  een  cursus  Nederlands  gevolgd?    
□    Ja  (ga  naar  9b)  
□    Nee  (ga  naar  9d)  
  
  
9b.  Wat  waren  de  belangrijkste  redenen  voor  het  volgen  van  een  cursus?      
o

1..…………………………  

o

2.…………………………  

o

3.…………………………  

o

4.………………………….  

  
  
9c.  Volg  je  dit  nog  steeds?    
o

Ja:  Welk  niveau?  ……………..  

•

Nee:  Waarom  gestopt?    
Certificaat  behaald    
Geen  vlotte  verbinding  met  openbaar  vervoer    
Reistijd  
Overstappen  
Prijs  van  de  bus    
Prijs  van  de  cursus  
Lesmoment  is  ’s  avonds  
Lesmoment  is  op  zaterdag  
Lesmoment  is  overdag  
Geen  opvang  voor  kinderen  
Prijs  opvang  van  de  kinderen  
o

…      

Wat  zou  er  moeten  veranderen  om  opnieuw  te  starten?  (aanvullen)    

o

…………………………………………………………………
……………  
  
  
9d.  Hoe  komt  het  dat  je  nog  geen  cursus  Nederlands  hebt  gevolgd?    
o ……  
o ……  
o ……    
  

88

Let  op:  redenen  zoals  “geen  interesse”,    “geen  tijd”,  “geen  prioriteit”,  “ik  sta  nog  op  de  
wachtlijst”  zijn  ook  mogelijke  redenen    
  
9e.  Heb  je  interesse  om  een  cursus  Nederlands  te  volgen?    
  
□    Ja:    
o

Waarom  wil  je  Nederlands  leren?  ………  
  
  

• Wat  zou  je  eventueel  kunnen  tegenhouden  om  les  te  volgen?    
Geen  vlotte  verbinding  met  openbaar  
vervoer  
Reistijd  
Overstappen  
Prijs  van  de  bus    
Prijs  van  de  cursus  
Lesmoment  is  ‘s  avonds  
Lesmoment  is  op  zaterdag  
Lesmoment  is  overdag  
Geen  opvang  voor  kinderen  
Prijs  opvang  van  de  kinderen  
o

…      

□    Nee:    
  
o

Waarom  niet?(  Indien  de  persoon  het  antwoord  niet  weet,som  de  
antwoorden  hieronder  op)  
….………………………………………………………  
o

Ik  vind  het  niet  nodig  want  ……………..  
Ik  weet  niet  dat  ik  een  cursus  kan  volgen  
via  de  gemeente    
Ik  vind  geen  gepaste  cursus  
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10.  GEZONDHEID  
  

RESPONDENT  wie?  (kies  uit:  man/vrouw)  ……    
  
10a1.  Wat  doe  je  als  je  ziek  bent  in  België?  (fysiek,  geen  levensbedreigende  
klachten,  alles  wat  jouw  dagelijkse  routine  hindert)  Meerdere  opties  zijn  mogelijk!  Zet  
nummers  naast  wat  mensen  eerst  doen)    
ik  ben  nog  nooit  ziek  geweest  in  België  
ik  gebruik  iets  wat  ik  thuis  heb  staan    
kruiden  of  natuurlijke  middelen  (of  huismiddeltje)    
medicijnen  of  tabletten  
ik  haal  iets  bij  de  apotheek    
ik  ga  naar  de  huisarts    
ik  ga  naar  de  specialist  (tandarts,  gynaecoloog,  oogarts)    
ik  ga  naar  het  wijkgezondheidscentrum  
ik  ga  naar  de  spoeddienst  van  het  ziekenhuis  
ik  ga  naar  iemand  anders    
familie  
vrienden    
maatschappelijk  werker  
imam,  priester,  geestelijke  
therapeut,  psycholoog  
  
10a2.  Is  dat  anders  dan  toen  je  ziek  was  in  je  land  van  herkomst?    
nee    
ja  
o

Leg  uit  op  welke  manier?  …..    
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10b.  Indien  nog  niet  in  lijst  10a.  “huisarts”  aangeduid:  Ben  je  al  eens  bij  een  
huisarts  geweest?  
Ja  
Nee  want  ik  ben  nog  niet  ziek  geweest  
Nee  want  ik  ken  er  geen    
Nee  want  ik  spreek  de  taal  niet  genoeg  
o Nee  want……..    
  
  
10c.  Wanneer  je  professionele  medische  hulp  zoekt  (=  alles  van  apotheek  naar  
psycholoog),    
o

•

In  welke  taal  (talen)  communiceer  je  dan?    
o

…  

o

…  

Indien  je  in  een  andere  taal  communiceert  dan  het  Nederlands  
Met  welke  van  de  diensten/hulpverleners  uit  de  

o

lijst  10a1.  spreek  je  een  andere  taal?  Vul  de  taal  aan  
naast  de  dienst  waarmee  je  een  andere  taal  spreekt    
  
•

Vind  je  het  moeilijk  om  over  medische  problemen  in  een  andere  taal  te  
spreken  dan  je  moedertaal?    
Ja    
Soms    
Nee    
o En  waarom?  ………………………………..    
  
Indien  moeilijk:    vraag  je  hulp:      

•

Nee  
Ja,  van  een  officiële  tolk  
Ja,  van  een  intercultureel  bemiddelaar  of  andere  
brugfiguur  
Ja,  van  een  dokter  of  ziekenhuis  waar  men  de  taal  
spreekt  
o

Ja,  iemand  anders  …    
  

10d.  Wat  doe  je  als  je  problemen  hebt  en  je  je  alleen/niet  goed  voelt?  (open  
vraag)    
……………  
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•

Indien  je  je  niet  goed  voelt,  met  wie  praat  je  hier  dan  over?    
o …..............................................................    
ik  heb  niemand  om  erover  te  praten  
ik  praat  er  liever  met  niemand  over    
  

Enkel  voor  mensen  met  kinderen:  Weet  je  wat  Kind  &  Gezin  doet?    
Ja  
Nee  
  
  
10e.  Ben  je  aangesloten  bij  een  ziekenfonds?    
Ja:    
o

Welk?  ………………………  

•

Waarvoor  gebruik  je  het  aanbod  effectief?  
Terugbetaling  van  medicatie  en  medische  
kosten    
Terugbetaling  andere  kosten    
Bril  
Steunzolen  
…    
Terugbetaling  preventie    
Sport    
Gezonde  voeding  
Vrije  tijd  
o

Andere    …….  

  
o

Welk  aanbod  kende  je  al,  maar  gebruik  je  niet?  
………………….  
  
Nee:    

o

Waarom  niet?  ……………………….  

  
  
  
  
  
  
92

  
  
PARTNER  wie?  (Man/Vrouw)  ……  
  
10a1.  Wat  doe  je  als  je  ziek  bent  in  België?  (fysiek,  geen  levensbedreigende  
klachten,  alles  wat  jouw  dagelijkse  routine  hindert)  Meerdere  opties  zijn  mogelijk!  Zet  
nummers  naast  wat  mensen  eerst  doen)    
ik  ben  nog  nooit  ziek  geweest  in  België  
ik  gebruik  iets  wat  ik  thuis  heb  staan    
kruiden  of  natuurlijke  middelen  (of  huismiddeltje)    
medicijnen  of  tabletten  
ik  haal  iets  bij  de  apotheek    
ik  ga  naar  de  huisarts    
ik  ga  naar  de  specialist  (tandarts,  gynaecoloog,  oogarts)    
ik  ga  naar  het  wijkgezondheidscentrum  
ik  ga  naar  de  spoeddienst  van  het  ziekenhuis  
ik  ga  naar  iemand  anders    
familie  
vrienden    
maatschappelijk  werker  
imam,  priester,  geestelijke  
therapeut,  psycholoog  
  
10a2.  Is  dat  anders  dan  toen  je  ziek  was  in  je  land  van  herkomst?    
nee    
ja  
o

Leg  uit  op  welke  manier?  …..    

  
  
  
  
  
10b.  Indien  nog  niet  in  lijst  10a.  “huisarts”  aangeduid:  Ben  je  al  eens  bij  een  
huisarts  geweest?  
Ja  
Nee  want  ik  ben  nog  niet  ziek  geweest  
Nee  want  ik  ken  er  geen    
Nee  want  ik  spreek  de  taal  niet  genoeg  
o Nee  want……..    
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10c.  Wanneer  je  professionele  medische  hulp  zoekt  (=  alles  van  apotheek  naar  
psycholoog),    
o

In  welke  taal  (talen)  communiceer  je  dan?    
o

…  

o

…  

  
•

Indien  je  in  een  andere  taal  communiceert  dan  het  Nederlands  
Met  welke  van  de  diensten/hulpverleners  uit  de  

o

lijst  10a.  spreek  je  een  andere  taal?  Vul  de  taal  aan  
naast  de  dienst  waarmee  je  een  andere  taal  spreekt    
  
  
•

Vind  je  het  moeilijk  om  over  medische  problemen  in  een  andere  taal    
te  spreken  dan  je  moedertaal?  
Ja    
Soms    
Nee    
o En  waarom?  ………………………………..    
  
Indien  moeilijk:    vraag  je  hulp:      

•

Nee  
Ja,  van  een  officiële  tolk  
Ja,  van  een  intercultureel  bemiddelaar  of  andere  
brugfiguur  
Ja,  van  een  dokter  of  ziekenhuis  waar  men  de  taal  
spreekt  
o

Ja,  iemand  anders  …    
  
  
  

10d.  Wat  doe  je  als  je  problemen  hebt  en  je  je  alleen/niet  goed  voelt?  (open  
vraag)    
……………  
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•

Indien  je  je  niet  goed  voelt,  met  wie  praat  je  hier  dan  over?    
o …..............................................................    
ik  heb  niemand  om  erover  te  praten  
ik  praat  er  liever  met  niemand  over    

  
  
Enkel  voor  mensen  met  kinderen:  Weet  je  wat  Kind  &  Gezin  doet?    
Ja  
Nee  
  
  
10e.  Ben  je  aangesloten  bij  een  ziekenfonds?    
Ja:    
o

Welk?  ………………………  

•

Waarvoor  gebruik  je  het  aanbod  effectief?  
Terugbetaling  van  medicatie  en  medische  
kosten    
Terugbetaling  andere  kosten    
Bril  
Steunzolen  
…    
Terugbetaling  preventie    
Sport    
Gezonde  voeding  
Vrije  tijd  
o

Andere  

    …….  
  
o

Welk  aanbod  kende  je  al,  maar  gebruik  je  niet?  
………………….  
  
Nee:    

o

Waarom  niet?  ……………………….  

  
  
  
  
Bedank  jouw  cliënten  voor  het  gesprek  en  de  tijd    
Laatste  vraag:    
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•

Wil  je  een  volgende  keer  contact  om  informatie  ondersteuning  te  krijgen?    
Nee    
o

o

Ja,  over    
o

……    

o

……  

o

…….  

Datum  nieuwe  afspraak:  
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7.2 Begeleidende brief integratiediensten
Aan het college van burgemeester en schepenen
adres xx
gemeente xx

Betreft: interne uitwisseling gegevens nieuwkomers in xx ikv regionaal onderzoek

Geachte burgemeester
Geachte schepenen
In het kader van een kwalitative analyse naar de instroom van nieuwkomers in de Vlaamse Rand, loopt
momenteel in 13 Vlaams – Brabantse gemeentes een behoeften – en profielonderzoek. Dit onderzoek moet
resulteren in een aantal beleidsaanbevelingen en – niet onbelangrijk – een sterk pleidooi voor meer middelen voor
onze gemeente bij het onthaal en de integratie van nieuwkomers.
Om in dit onderzoek te kunnen worden opgenomen, dient onze gemeente xx respondenten door te
verwijzen vanuit het vreemdelingenloket. De bevolkingsdienst echter, kan deze gegevens niet zonder voorwerp
intern doorsturen.
Vandaar een vraag om - voor het welslagen van dit onderzoek en het bijkomende middelenverhaal –vanuit
dit College de toestemming te geven aan de bevolkingsdienst om de gegevens van nieuw ingeschreven inwoners
intern uit te wisselen. Dit met het oog op het contacteren van de respondenten met de vraag om aan dit
onderzoek deel te nemen. Het voorwerp van deze overeenkomst verdwijnt na het halen van het quotum voor
het onderzoek. De integratiedienst verbindt er zich toe later op dit jaar terug te koppelen naar het College met
de resultaten hiervan.

Hoogachtend,
naam integratieambtenaar
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7.3 Vragenlijst feedbackgesprek
Feedbackgesprek “Instroom Vlaamse Rand”
Voor het gesprek
•

Bekijk welke gegevens je al kan invullen voor je de cliënt opbelt/ontmoet. Kijk daarvoor terug
in het dossier van de cliënt

•

Bedank de cliënt voor zijn tijd/motivatie

•

Leg uit dat je de vragen stelt om te weten op welke manier het onthaalgesprek de cliënt heeft
geholpen/niet heeft geholpen

•

Het is ook een manier om eventuele begeleiding terug op te starten

1. Woonplaats
1a. Ik woon in België sinds (jaartal) …………
1b. Ik heb achtereenvolgens gewoond in (gemeentes of steden)
……………………………………………………………………………
1c. Ik woon nu in ……………………sinds (jaar) ………………………………

2. Gezinssamenstelling
2a. Vul de matrix in
Matrix 1: Samenstelling van het gezin (van jong naar oud)
Wie?

Geboortedatum
o Vul aan :
(DD/MM/JJ)
bv. 25/12/2010)

Rol in het gezin?

Nationaliteit &
origine

kies uit:
0= respondent zelf

o

Vul aan:
……………

1 = kind van de
respondent
2= partner van de
respondent
3= familielid van de
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respondent
4= kennis/vriend van
de respondent

3. Taal
3a. Wat is jouw moedertaal? …………………..
3b. Welke taal spreek je thuis met je familieleden? ……………………..

4. Ervaring met onthaalgesprekken
4a. Op welke manier kwam je in contact met een toeleider voor een onthaalgesprek?

□ Via de integratieambtenaar
□ Via de dienst bevolking/vreemdelingenloket
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□ Via de flyer
□ Via een (andere ) toeleider
o

…..

4b. Welke thema’s heb je met een toeleider besproken/actie ondernomen?
! Kinderopvang
!

Welzijn (OCMW, mutualiteit, ziekenhuizen, CAW, Kind en Gezin,
huisdokters, sociale dienst)

□

Burgerzaken (geboorte, identiteit, nationaliteit, rijbewijs, huwelijk,
samenwonen, echtscheiding, pensioen, overlijden)

□

Wonen (sociale woningmaatschappij, sociaal
woonloket, woonwinkel, premies, verhuren)

□

Sociale voordelen/Premies (gemeentelijke premies, mutualiteit,
pensioenen, gratis kaart van de Lijn voor 60+, sociaal tarief
gas/elektriciteit)

verhuurkantoor,

□ Onderwijs (schoolnetten, ouderparticipatie, inschrijvingen, … )
□ Tewerkstelling (VDAB, CV maken, interimkantoren)
□

Wegwijs in de gemeente : uitleg en eventueel een rondleiding door
toeleider

□

Inburgering

□

Andere (aanvullen ….

4c. Op welke van bovenstaande thema’s heb je met de toeleider gewerkt?
Leg ook uit hoe?
o

…….

o

…….
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o

…….

4d. Bij welke van bovenstaande thema’s heb je het gevoel dat je nu verder staat
dan voor het onthaalgesprek? Leg ook uit waarom?

o

…….

o

…….

o

…….

4e. Bij welke van bovenstaande thema’s heb je het gevoel dat je niet verder
staat? Leg ook uit waarom?

o

…….
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o

…….

o

…….

4f. Zijn er zaken waarvan je vooraf had verwacht hulp te krijgen via een
toeleiding, maar waarmee je toch niet verder bent geraakt?

□ Ja, leg uit
…..
…..
…..
….

•

Kreeg je die hulp/ondersteuning op een andere manier? En van
waar of van wie?
….
….
….
…..
….

□ Nee
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4g. Word je op dit moment nog gevolgd door een toeleider via een
onthaalgesprek?

□ Ja, over welke thema’s? (aanvullen)
o
o
o

….
….
….

□ Nee

4h. Wil je opnieuw de begeleiding opstarten?

o

Ja : over welke thema/ welke thema’s? (aanvullen)
o …….
o …….
o …….

□ nee

5. Laatste vraag. Los van het resultaat van de begeleiding en de gesprekken: Hoe was het
voor jou om de begeleidingsmethode ‘toeleiders in de diversiteit’ te leren
kennen?

…..
…..
…..
…..
…..
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