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De sociale schade 
bij nieuwkomers: 

“Ons leven  
is niet normaal.”
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De crisis van 2008 heeft België niet zo erg getroffen als sommige andere europese lan-

den, maar heeft toch wel duidelijke littekens achtergelaten: de armoede is gestegen en is 

erg schrijnend bij mensen met een migratieachtergrond. Besparingsmaatregelen namen 

toe vanaf 2012 en ondermijnen het vertrouwen in politiek en bestaande instellingen. De 

basisidee van de sociale investeringsstrategie van de europese Commissie- “investeren 

in mensen”- heeft mensen met een migratieachtergrond niet bereikt. integendeel, nieuw-

komers benadrukken het verlies van ondersteuning, het verlies van rechten en het verlies 

aan vrijheid. 

Sofie Put en Michel Debruyne zijn respectief adviseur Europa en armoede aan de studiedienst van beweging.net (hierboven 
staan ze met de deelnemers van het RE-InVEST onderzoeksproject)
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nieuwkomers zijn bezorgd om de 

stijgende ongelijkheid en de verhoogde 

zichtbaarheid van armoede. Toch vragen 

ze om te investeren in ‘kleine mensen’, 

omdat ze deel willen uitmaken van de 

Belgische samenleving.

de meeste re-invest-deelnemers huren een 
woonst van slechte kwaliteit. de rechten van 
huurders zijn erg beperkt. daarnaast is er een 
grote schaarste in menswaardige en betaalbare 
huurhuizen, wat de huurprijzen erg opdrijft. het 
gebrek aan een reëel sociaal of betaalbaar huis-
vestingsbeleid blijft en veroorzaakt een residua-
le woonmarkt. dit gebrek creëert huisjesmelkerij 
waarvan zij steeds het slachtoffer zijn. ‘kunnen 
doen en zijn’ begint met een menswaardige 
thuis. het gebrek aan een sociaal/betaalbaar 
huisvestingsbeleid belet elke mogelijkheid op 
een ‘normaal leven’ (zie ook het artikel van ides 
nicaise en wouter schepers p.11 – red.)

We merken stilaan de ontwikkeling van 
een gevoel van wantrouwen en discri-

minatie. “Ze worden kleine mensen.” kleine 
mensen worden niet gehoord, hebben geen 
stem. nieuwkomers zijn bezorgd om de stijgen-
de ongelijkheid en de verhoogde zichtbaarheid 
van armoede. toch vragen ze om te investeren 
in ‘kleine mensen’, omdat ze deel willen uitma-
ken van de Belgische samenleving.  “We willen 
deel uitmaken van deze samenleving, dus geef 
ons een kans om er deel van te zijn.”

KweTSBAArheiD BiJ nieuwKoMerS:  
huiSVeSTinG
de vlaamse Monitor van Migratie en integratie 
vat de situatie van mensen met een migratieach-
tergrond op de huisvestingmarkt samen. hun 
posities zijn veel erger dan deze voor autochto-
nen: in 2013 waren 57% van de mensen met 
een migratieachtergrond huurders op de private 
huurmarkt. Maar 19% is huurder van een sociale 
woning. de helft van deze mensen met een mi-
gratieachtergrond geeft bijna de helft van zijn/
haar inkomen uit aan huisvesting. Bijkomend 
leeft 32% van de mensen met een migratieach-
tergrond in een woning van onvoldoende kwali-
teit, in vergelijking met 18% van de Belgen.

de sociale schade BiJ nieuwkoMers: “ons leven is niet norMaal.” | het hooFdstuk

dit rapport kadert in het re-invest project. dit is een europees onderzoek gefinancierd door 
de europese commissie onder horizon 2020. hiva en beweging.net zijn coördinator van re-
invest. we onderzoeken de gevolgen van de crisis, de rol van sociale investeringen en het 
opnieuw opbouwen van vertrouwen in de samenleving.  dit vlaamse rapport Ons leven is niet 
normaal is één luik van een reeks kwalitatieve onderzoeken hier en in 12 andere europese 
regio’s. in elk van de rapporten bekijken we hoe kwetsbare mensen de socio-economische 
crisis (vanaf 2008) en de gevolgen ervan ondergaan.
het kwam tot stand in samenwerking met kwetsbare nieuwkomers, vanuit een methodiek die 
zowel de capability benadering als deze van de mensenrechten als uitgangspunt neemt. onze 
deelnemers waren meer dan geïnterviewden: ze legden mee de prioriteiten en werkwijze vast, 
hielden mee de pen en zijn spelers in de beleidsacties.

O-DeGids-OKT-7755 kopie3.indd   27 29/09/16   16:43



de gids | OKTOBeR 201628

ment zowel gids, sociaal werker als ondersteu-
ner zijn. in de getuigenissen met onze 
deelnemers was dit maar 2 keer het geval. het 
hing af van de bereidheid van de sociaal werker 
om buiten de bureaucratische aanpak te gaan.

“Ik ben vaak vertaler voor mensen in hun contact 
met het OCMW of hun sociaal werker. Ik bemerk 
dat er grote verschillen zijn in elk geval. Soms 
bepaalt de sociaal werker de regels afhankelijk 
van welke mensen voor hem zitten.”

GroF en ArBiTrAir
het gedrag van de sociale diensten ten aanzien 
van ongedocumenteerde migranten kan gedefi-
nieerd worden als grof, arbitrair en vaak inhu-
maan. onze deelnemers voelden zich altijd ont-
zet uit hun recht.

een frappant voorbeeld vanuit het vlaamse re-
invest–rapport: wanneer er zich problemen 
stelden in het leven van een deelneemster wei-
gerden alle sociale diensten te helpen, omwille 
van de te complexe situatie. het was te moeilijk 
om op een flexibele manier om te gaan met de 
stringente bureaucratische regels van de dien-
sten, dus weigerden de sociaal werkers te hel-
pen. in dit verhaal van een ongedocumenteerde 
migrante is het zeer frappant hoe sociale dien-
sten zich telkens weer terugtrekken en niets wil-
len betekenen voor een moeder en zoon in nood. 
een organisatie die de taak heeft slachtoffers te 
begeleiden, maakte duidelijk dat ze geen hulp 
konden verstrekken omdat ‘de ongedocumen-

KweTSBAArheiD BiJ nieuwKoMerS:  
onTVAnGST BiJ SoCiAle DienSTen
onderzoek toont aan dat mensen met een mi-
gratieachtergrond ‘meer kwetsbaar in de samen-
leving’ staan, wat een specifieke aandacht van 
sociaal werkers voor deze groepen verantwoordt. 
registratieaantallen van de Pod integratie1 to-
nen in 2009 27,75% mensen met een migratie-
achtergrond als klant van het ocMw in vlaande-
ren. tien jaar geleden was dit maar 6,7%. in de 
steden is dit percentage zelfs hoger: meer dan 
50% die een sociale uitkering ontving waren 
mensen met een migratieachtergrond.  

kwalitatief onderzoek van 20102 analyseert de 
houdingen van sociaal werkers ten overstaand 
van hun klanten met een migratieachtergrond in 
sociale diensten. de resultaten tonen aan dat 
zowel de sociaal werkers als de klanten hun on-
derlinge contacten als problematisch ervaren. 
sociaal werkers halen de moeilijkheden in com-
municatie (taalkennis) en het verschil in cultuur 
aan. de maatschappelijk werkers vinden het 
soms moeilijk een afstand te bewaren tussen 
henzelf en de klant. volgens hen vragen de men-
sen met een migratieachtergrond meer dan an-
deren, ze gedragen zich niet als autonome per-
sonen. Mensen met een migratieachtergrond 
hebben het meest problemen met de bureaucra-
tische logica van de welvaartsstaat: de in te vul-
len papieren, de te volgen procedures,…

Mensen met een migratieachtergrond als klan-
ten van sociale diensten verwachten vooral een 
concrete ondersteuning om oplossingen voor 
hun problemen te vinden. Maar ook emotionele 
ondersteuning is wezenlijk. het is een combina-
tie van een ‘instrumentele’ en ‘expressieve’ 
zorgvoorziening die hen helpt vooruit te geraken 
op een duurzame manier.

rekening houdend met een versterkende aan-
pak, moet de sociaal werker op hetzelfde mo-

in 2009 waren 27,75% mensen met een 

migratieachtergrond klant van een oCMw 

in Vlaanderen. Tien jaar geleden was dit 

maar 6,7%.
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De RVA vertelde me dat wanneer ik met mijn 
universitaire studies stopte, ik opnieuw een uit-
kering kon krijgen. Dan heb ik gevraagd om or-
thopedagogie te studeren maar de RVA weigerde 
dit omdat ik al een hoger diploma had. Het recht 
op onderwijs is niet echt een recht voor ons.”

de deelnemers begrijpen en steunen de integra-
tiemaatregelen van vlaanderen rond kennis van 
de nederlandse taal volledig. alle deelnemers 
volgden nederlandse taalcursussen toen ze aan-
kwamen in België. het kennisniveau van de 
meeste deelnemers is (meestal) uitstekend. 
Maar deze inspanningen lijken zich niet te verta-
len in mogelijkheden op (beter) werk: de beperk-
te vraag naar werk en de zware competitie met 
anderen die een hoger profiel hebben of neder-
lands als moedertaal hebben speelt hen parten. 
ze krijgen geen enkele mogelijkheid om met 
deze oneerlijke competitie om te gaan.

niet één van de diploma’s van de deelnemers 
wordt erkend in België. daardoor krijgt geen en-
kele deelnemer de kans zijn beroep uit te oefe-
nen waarvoor hij/zij gevormd is. advocaten, 
boekhouders en managers eindigen als kuis-
vrouwen in België. in een europa dat hoogge-
schoolde migranten wil bevoordeligen, kan dit 
tellen. naast de hinder van de niet-erkenning 
van diploma’s, is er ook het gebrek aan onder-
steuning voor mensen met een migratieachter-

teerde migrante in het verleden reeds in staat 
bleek om zo veel stappen zelf te zetten dat ze 
niet langer beschouwd kon worden als een 
slachtoffer’. achteraf ontkende de organisatie 
zelfs een dossier te hebben over de vrouw en 
zoon in kwestie.

het mag ook aangestipt worden dat de scholen 
en crèches van hun kinderen voor de ongedocu-
menteerde de enige instellingen zijn waar zij (of 
beter hun kinderen) wat rechten hebben en wet-
telijk welkom zijn. scholen en crèches worden 
altijd op een positieve manier aangebracht. 
daarnaast speelt de school of crèche zeker voor 
de ongedocumenteerde deelnemers een signale-
rende rol die hen helpt bij het detecteren van 
problemen bij de kinderen.

KweTSBAArheiD BiJ nieuwKoMerS: BePer-
KinGen BiJ onTPlooien VAn VAArDiGheDen
de meeste deelnemers tonen hun bereidheid 
om andere cursussen te volgen om zo een (meer 
kwalitatieve) job te vinden. Maar rapporten3 to-
nen aan dat het pad van bijkomende vormingen 
bezaaid ligt met obstakels. de re-invest deel-
nemers vertellen een gelijkaardig verhaal. de 
sociale diensten tonen een zeer restrictieve hou-
ding naar de keuzes van vormingen/cursussen. 
de keuze moet duidelijk passen in de huidige 
vraag van de arbeidsmarkt en moet gelimiteerd 
zijn in tijd. de maximumduur is 18 maanden, 
wordt door de deelnemers gezegd. uit de ge-
sprekken blijkt duidelijk dat de deelnemers de 
reden waarom de maximumduur beperkt is niet 
begrijpen.

“Het is een heel ingewikkelde procedure om je 
toe te laten verder te studeren. Je kan enkel een 
specifieke opleiding volgen die de RVA je voor-
schrijft. Als je naar de universiteit wil gaan, dan 
is dat je eigen keuze, maar dan helpt de RVA je 
niet meer. Ik heb 2 jaar gestudeerd zonder inko-
men, mijn werkloosheidsuitkering werd gestopt. 

De scholen en crèches van hun kinderen 

voor de ongedocumenteerde zijn de 

enige instellingen waar zij (of beter 

hun kinderen) wat rechten hebben en 

wettelijk welkom zijn. Scholen en crèches 

worden altijd op een positieve manier 

aangebracht.
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Getuigenis: “ik vertrouw iedereen en alles 

in dit land, omdat ik het grote verschil met 

mijn land besef, waarin ik geen vertrouwen 

had. ik ben heel dankbaar om hier te zijn 

en ik dank België voor deze mogelijkheid.”

grond om de taalbarrières te overwinnen terwijl 
ze een in België gelijkgesteld diploma trachten 
te behalen.

ook de ongedocumenteerde deelnemers van het 
re-invest onderzoek hebben een erg geschoold 
profiel dat bruikbaar zou zijn voor de Belgische 
samenleving. Maar er bestaat in België geen le-
gale manier om gebruik te kunnen maken van 
deze vaardigheden. integendeel, de recente re-
geringen hebben ingezet op een terugkeerbe-
leid. tot 2012 konden ongedocumenteerde mi-
granten ook nederlandse taalcursussen volgen. 
Maar de vlaamse regering verbood vanaf 2012 
scholen ongedocumenteerde migranten in te 
schrijven. de ongedocumenteerde migranten 
zijn zeer teleurgesteld door deze maatregel en 
trachten andere wegen te vinden. “Mijn pro-
bleem is dat vanaf 2012 mensen zonder papie-
ren niet langer Nederlandse lessen kunnen vol-
gen. Dus kan ik nu geen Nederlands meer volgen 
hoewel ik dit wil. Ik moet Nederlands volgen om 
te kunnen bestaan.”

KweTSBAArheiD BiJ nieuwKoMerS:  
MiSBruiK VAn ADVoCATuur
vooral de ongedocumenteerde deelnemers heb-
ben ervaring met advocaten. ze vermelden de 
hoge prijzen van de consultaties en de variëteit 
aan beloften die ze maken. Maar de succesvolle 
resultaten blijven uit, hoewel ze initieel wel be-
loften doen.

de ngo die een ongedocumenteerde deelnemer 
helpt stelt het zeer duidelijk: “de niet-ethische 
houding van een significant aantal advocaten is 
verbijsterend. Ze doen valse beloftes aan onge-
documenteerde migranten in ruil voor hoge ver-
goedingen. Er is ook een gebrek aan informatie 
naar ‘cliënten’ toe: de meeste mensen zijn niet 
eens geïnformeerd in welke procedure ze verwik-
keld zitten. Er is nood aan een ontradingssys-
teem voor het starten van nutteloze procedures.”

uit het kwalitatieve re-invest onderzoek bleek 
overduidelijk dat de wil tot integratie en de wil 
tot slagen in deze samenleving bij nieuwkomers 
erg groot is. hun veerkracht kent verschillende 
redenen. redenen, die een ontvangende samen-
leving zou moeten aangrijpen om de nieuwko-
mers, maar ook zichzelf, te versterken.

VeerKrAChT BiJ nieuwKoMerS:  
hun DAnKBAArheiD
de meeste deelnemers vluchtten weg van een 
onzekere situatie in hun thuisland en kwamen 
aan in België als een beschadigde persoon. het 
feit dat België een democratisch land is waar de 
fundamentele vrijheden gerespecteerd worden, 
was voor de mensen met een migratieachter-
grond een grote opluchting. deze veilige omge-
ving deed hen een sterk gevoel van vertrouwen 
en geloof ontwikkelen. hoewel ze belangrijke 
hindernissen ondervinden op hun weg in de Bel-
gische samenleving, kunnen we niet echt stellen 
dat het hun vertrouwen en loyaliteit in België 
heeft aangetast. ze zeggen het zo: “Ik vertrouw 
iedereen en alles in dit land, omdat ik het grote 
verschil met mijn land besef, waarin ik geen ver-
trouwen had. Ik ben heel dankbaar om hier te 
zijn en ik dank België voor deze mogelijkheid.” 

VeerKrAChT BiJ nieuwKoMerS:  
KrAChT VAnuiT VriJwilliGerSwerK en nGo’S
getuigenissen van mensen met een migratie-
achtergrond maken zeer duidelijk dat ngo’s de 
enige organisaties zijn die de tijd nemen en 
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stressvol dagelijks leven. wanneer je vraagt naar 
hun plannen, tonen ze een sterke wil om vooruit 
te geraken, om veerkrachtig te zijn en verder te 
gaan.

ConCluSie
het opnieuw opbouwen van vertrouwen in de 
samenleving klinkt momenteel ongetwijfeld als 
een naïeve boodschap en staat in schril con-
trast met gepantserde taal over noodtoestanden 
en verboden op kledingstukken. toch durven we 
stellen dat dit de weg vooruit is. ‘Iets terug 
doen’ voor onze samenleving is iets wat heel erg 
bij nieuwkomers leeft. deze dankbaarheid is 
een positieve opstap voor hun integratie. Maar 
hun veerkracht die steunt op deze dankbaar-
heid, is beperkt in duur. het verlies aan vertrou-
wen ondermijnt deze springplank op lange ter-
mijn. onze analyse bevestigt de erosie van 
sociale rechten. deze erosie, deels toe te schrij-
ven aan desinvesteringen, deels aan een neoli-
beraal gedachtegoed, heeft een enorm effect 
op nieuwkomers. hun rechten worden niet lan-
ger toegekend, ze moeten elke keer opnieuw 
een gevecht voor hun rechten leveren. onze sa-
menleving hoort te bouwen op deze veerkracht, 
en deze niet te ontmoedigen. een gemeen-
schappelijke lijn in de levensverhalen van 
nieuwkomers is hun veerkracht, hun wens om 
partner te worden van onze samenleving, om 
een toekomst te bouwen voor hun kinderen. 
hun veerkracht is nog levendig, hoewel ze in 
een overlevingsstrijd zitten. hun veerkracht ver-
dient en heeft nood aan een positieve verwelko-
ming4. ■

moeite doen om naar de specifieke situatie van 
het individu te kijken. ze zijn bereid een op 
maat gemaakte aanpak te gebruiken en dienen 
vaak als gids en ondersteuner en worden soms 
zelfs als vriend beschouwd door de deelnemers. 
het is ook vrij duidelijk dat de ngo’s de enige 
organisaties zijn die bereid zijn verantwoorde-
lijkheid op te nemen voor ongedocumenteerde 
migranten, zelfs buiten hun werkgebied. hun 
kennis van andere sociale dienstenverleners, 
systemen en wetten is zeer groot. hun wil om 
alternatieve oplossingen te vinden is lovens-
waardig.

alle re-invest deelnemers zijn verbonden aan 
de organisaties voor wie ze vrijwilligerswerk 
doen. het is vaak hun hoofdbezigheid en soms 
hun enige vrijetijdskanaal. ze trachten dit kanaal 
zoveel mogelijk uit te werken. “Ik doe vrijwilli-
gerswerk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik 
hou ervan te leren van andere mensen. Ik hou 
ervan nieuwe dingen te leren via het sociale res-
taurant, sociaal werk, vrijwilligerswerk. Ik krijg 
nieuwe ideeën en oplossingen door nieuwe men-
sen te leren kennen.”

VeerKrAChT BiJ nieuwKoMerS:  
hun KinDeren
de vraag naar veerkracht is gelinkt met de vraag 
welke hoop ze hebben voor zichzelf en voor hun 
kinderen. herstarten, opnieuw recht komen is 
altijd gelinkt aan een nieuwe toekomst. een ge-
deelde mening is dat deelnemers hun dromen 
voorbehouden voor hun kinderen. voor zichzelf 
zouden ze blij zijn met een verzekerd en minder 

1. Pod integratie

2. van robaeys, B., driessens, k.: Gekleurde armoede en hulpverlening: sociaal werkers en cliënten aan het woord. leuven, 
lannoo campus, 144 p.

3. wets, J., rea, a., The long and Winding Road to Employment-An analysis of the labour market careers of asylum seekers and 
refugees in Belgium. gent, academia Press, 2014, 171 p., p.63

4. dit zijn enkele onderdelen uit het vlaamse re-invest rapport waarin de kwetsbaarheid van nieuwkomers scherp wordt 
gesteld. de veel uitgebreidere en integrale versie van het rapport is te lezen op: www.re-invest.eu

de sociale schade BiJ nieuwkoMers: “ons leven is niet norMaal.” | het hooFdstuk

O-DeGids-OKT-7755 kopie3.indd   31 29/09/16   16:43


