
RAISE WOMEN'S AWARENESS NETWORK
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Deze conferentie werd ondersteund door 



Over RWAN

Het RWAN-initiatief ging in 2018 van start onder de paraplu van de European
Association for Viewers Interests (EAVI) met de steun van de European Student
Union (ESU) door het Together, Moving Forward (TMF) programma. 
 
Na de succesvolle resultaten van dit initiatief, werd RWAN in 2021 officieel
geregistreerd als een non-profitorganisatie (VZW) in Brussel, België.

De missie van RWAN is om vrouwen mondiger te maken door hen meer bewust
te maken van hun rechten en van de middelen die hen ter beschikking staan
d.m.v. onderwijs, ICT-opleidingen en toegang tot de arbeidsmarkt.

Wij zien een wereld voor ons waarin vrouwen gelijke kansen krijgen op het
gebied van onderwijs, werk, cultuur en kunst. Geïnspireerd door onze passie
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en geleid door onze kernwaarden
integriteit, vertrouwen, transparantie, samenwerking en moed,  helpen wij
vrouwen om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen door voort te
bouwen op hun ervaringen uit het verleden en door begeleiding te bieden bij de
nieuwe instrumenten die nodig zijn voor een betere toekomst. Om dit doel te
bereiken, helpen, ondersteunen en stimuleren wij alle vrouwen om zich te
informeren en gebruik te maken van de middelen die tot hun beschikking staan.

 



Over RWAN

het benadrukken van het belang van de rol van vrouwen in de samenleving
Het bevorderen van activiteiten die de participatie van vrouwen in het
onderwijs, het beroepsleven,  ondernemerschap en leiderschap vergroten.
Het bevorderen van de integratie van vrouwen door middel van onderwijs,
bewustmaking, gedeelde ervaringen en netwerken.
Het bepleiten van de sociale integratie van vrouwen in de samenleving.
Het uitvoeren van onderzoeks- en adviesactiviteiten gericht op het dichten
van kloven in gelijkheid in de samenleving.
Het organiseren van opleidingsactiviteiten ter ondersteuning van innovatie
en ondernemerschap van vrouwen.

RWAN wil bruggen slaan tussen individuen en universiteiten, instellingen,
organisaties en alle andere actoren die de verantwoordelijkheid dragen voor de
ondersteuning van vrouwen, in het bijzonder vrouwen met een immigranten- of
vluchtelingenachtergrond. Door dit te doen, biedt RWAN een ruimte om
contacten te delen, voorstellen te doen en nieuwe mogelijkheden voor dialoog
en samenwerking te creëren.
  
 Onze organisatie streeft ernaar reële kansen te bieden, vooral aan vrouwelijke
vluchtelingen en migranten die moeilijkheden ondervinden om te integreren en
zich professioneel te vestigen. Verder werkt RWAN aan meer steun voor
gendergelijkheid binnen de Europese samenleving. RWAN wil de weg banen
door het delen van persoonlijke ervaringen, het samenbrengen van middelen,
het verbeteren van onderwijsmogelijkheden en ondernemerschap en het
creëren van beste werkmethoden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot
een beter intercultureel begrip tussen vluchtelingen/immigranten en
gastgemeenschappen. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alleen vrouwen maar de
hele samenleving baat zal hebben bij dit initiatief.

Het RWAN initiatief tracht haar doel te bereiken door:



Het RWAN-team bestaat uit een groep vrouwen die gedreven worden door een
grote passie voor het helpen en ondersteunen van vrouwen op verschillende
gebieden. Ons internationale team bestaat uit mensen met verschillende
achtergronden, waaronder Europese en niet-Europese leden en mensen met
een immigranten- of vluchtelingenachtergrond.

Deze diversiteit speelt een centrale rol in ons werk. Ons meertalige team heeft
goede connecties en kan onze visie effectief overbrengen aan een breed scala
van Europese actoren die de integratie van vrouwen ondersteunen. 

 Onze teamleden met een immigranten- of vluchtelingenachtergrond
organiseren onze activiteiten en workshops. Deze teamleden zijn in staat om
met onze deelnemers in hun moedertaal te communiceren en hun behoeften
beter te begrijpen.

De combinatie van verschillende achtergronden heeft in grote mate bijgedragen
tot het succes van ons initiatief. Onze diversiteit wordt ook gewaardeerd door
onze teamleden en verrijkte de ervaring van de vrouwen die deelnamen aan
onze workshops.

Over RWAN



Vrouwen als moeders & sociale inclusie
Agenda van de conferentie

10:00 -10:20 Lama Jaghjougha - RWAN oprichter 
Introductie over Raise Women's Awareness Network & het doel van het 
event

10:20 - 10:40 Lydia Mutyebele - The City of Brussels 

10:40 – 11:50 Angela Broux - DLA Piper 
De impact van het moederschap op de beroepsloopbaan van vrouwen  

11:50 - 12:00 Koffiepauze 

12:00 - 12:45 Khaola Al Rifai - Vrije Universiteit Brussel   
De impact van het moederschap op de opleiding van vrouwen 

12:45 - 13:30 Barbara Winn-Hagelstam - Welcome Home International 
De impact van het moederschap op het sociale leven van vrouwen 

13:30 - 14:00 Interactieve sessie  

Doelstellingen & thema's van de conferentie 

Sociaal leven OnderwijsBeroepsloopbaan 

 
Het effect van moederschap op vrouwen hun 



De conferentie 'Vrouwen als Moeders & Sociale Inclusie' werd georganiseerd door
RWAN in samenwerking met de Stad Brussel en vond plaats op 11 maart 2022 via
Zoom.

De conferentie bracht partners en supporters zoals DLA Piper, VUB en Welcome Home
International samen, evenals directe begunstigden van  RWAN's initiatieven en
activiteiten.
 
Het doel van de conferentie was om de uitdagingen waarmee vrouwen in België
geconfronteerd worden te bespreken door te focussen op drie dimensies:
• Het effect van het moederschap op de beroepsloopbaan van vrouwen. 
• De impact van het moederschap op de opleiding van vrouwen.
• De impact van het moederschap op het sociale leven van vrouwen. 

De conferentie werd gehouden in het Engels en werd vertaald in het Arabisch om de
deelnemers in staat te stellen te communiceren in hun moedertaal. Zo kregen ze de
kans om hun ervaringen en uitdagingen als moeder te delen. Er werd een bijzondere
focus gelegd op de COVID-19 pandemie. 

59 deelnemers waren ingeschreven om de conferentie bij te wonen en ongeveer 40
personen waren aanwezig. De deelnemers hebben deelgenomen aan sessies die voor
hen het meest accuraat waren. Zo woonden 22 mensen de sessie over moederschap
en carrière bij, terwijl 25 mensen de sessie over onderwijs bijwoonden. 

De conferentie werd geopend met een welkomstwoord en korte inleiding van Lama
Jaghoiugha, een van de oprichters van RWAN, en een toespraak van Lydia Mutyebele
Ngoi van de stad Brussel. In haar opmerkingen benadrukte mevrouw Mutyebele Ngoi
hoe ongelijkheden - nog verergerd door de huidige gezondheidscrisis - een zware last
leggen op de meest kwetsbare vrouwen, die meer gemarginaliseerd raken. Dit geldt
met name voor moeders die opzoek zijn naar een balans tussen  werk, (kinder)zorg en
andere huishoudelijke verantwoordelijkheden. 

Over de Conferentie "Vrouwen als Moeders & Sociale 
Inclusie"

WWW.RWAN-INITIATIVE.ORG
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Stem van de vrouwen: ervaringen en uitdagingen 
als moeders

De sessie werd voortgezet met de tussenkomst van Angela Broux en Alison Farquhar
van DLA Piper, die informatie verstrekten over vrouwenrechten op de werkplek in
België. 

Na deze sessie gaf Khaola Al Rifai, de coördinator van het vluchtelingenprogramma
aan de VUB, een inleiding over de visie en missie van de VUB inzake gendergelijkheid
en diversiteit. Hierbij legde ze de nadruk op de toenemende aanwezigheid van
vrouwen onder zowel studenten als personeel. Mevrouw Al Rifau gaf ook informatie
over de rechten van vrouwen in het onderwijs in België en de steun die de
universiteit kan bieden aan moeders die hun studies willen voortzetten.  

Tot slot stelde mevrouw Barbara Winn-Hagelstam, de directrice van Welcome Home
International, twee projecten voor om vrouwen te ondersteunen in hun sociaal
leven.

De conferentie 'Vrouwen als moeders & Sociale Inclusie' gaf vrouwen de kans om
hun stem te laten horen, hun noden en uitdagingen te delen, vragen te stellen en
hulp te vragen.

Drie vrouwen met een immigranten- of vluchtelingenachtergrond deelden hun
ervaringen met werk, studie en het sociale leven als moeder in België.

Tijdens de sessie gewijd aan de rechten van de vrouw op het werk, zei mevrouw
Ghanwa: "Als moeders weten we niet welke soorten contracten er voor ons beschikbaar
zijn in België, op welke moederschapsrechten we aanspraak kunnen maken, en tot welke
ondersteunende instanties we ons kunnen richten om onze rechten op te eisen."

Mevrouw Marwa woonde de sessie over onderwijs bij en zei: 
"Wij als moeders weten niet of er faciliteiten of rechten zijn die we kunnen afdwingen om
onze studies te voltooien. Moeders worstelen om de programma's  te vinden die
beschikbaar zijn op de universiteit. Is er hulp van de universiteit om ons te begeleiden?"

Mevrouw Duaa heeft commentaar op het onderwerp van het sociale leven:
"Als moeders zijn wij ook niet op de hoogte van de diensten die hier in België worden
aangeboden om kinderen op te vangen. Waarschijnlijk zijn er heel wat activiteiten
waarvan wij niet op de hoogte zijn. Bovendien hebben wij als moeders niet de
mogelijkheid om de taal te oefenen in de gemeenschap, en daarom zou ik een vraag
willen stellen: Zijn er activiteiten om de taal te oefenen met de lokale gemeenschap met
oplossingen om voor kinderen te zorgen?"

Onze panelleden reageerden op de vragen van de vrouwen door nuttige,
gedetailleerde informatie te verstrekken.



Aangegeven oplossingen voor deze uitdagingen

DLA Piper gaf een overzicht van de beschikbare arbeidsovereenkomsten in België: 
 contracten voor bepaalde tijd, contracten voor onbepaalde tijd, uitzendcontracten 
 en stageovereenkomsten. Ook werd er in gegaan op de werknemersrechten in de
context van het moederschap. Er werd bijvoorbeeld gedetailleerde informatie
verstrekt over het recht van vrouwen op zwangerschapsverlof, inclusief wanneer en
hoe dit aan te vragen, de rechten op betaling en de plichten van de werkgever.

Interessant is dat de vertegenwoordigers van DLA Piper ook uitleg gaven over de
werking van soortgelijke mechanismen zoals vaderschapsverlof (voor vaders) en
ouderschapsverlof (voor moeders en vaders) en de gevolgen daarvan voor de
uitkeringen, waarbij zij antwoord gaven op verschillende vragen die door vrouwen
werden gesteld.

Een ander belangrijk aspect van deze uiteenzetting betrof de bescherming tegen
ontslag en discriminatie waarop moeders recht hebben op hun werkplek in België en
de sancties tegen werkgevers die zich daar niet aan houden. Tenslotte kregen de
deelnemers een lijst van organisaties en bijkomende middelen waar zij advies
konden inwinnen.

De volgende sessie van de conferentie was gericht op vrouwen in het onderwijs.
Khaola Al Rifai, de coördinator van het vluchtelingenprogramma aan de VUB,
introduceerde de visie en missie van de VUB inzake gendergelijkheid en diversiteit.
Daarbij benadrukte ze de toenemende aanwezigheid van vrouwen onder zowel
studenten als personeel. Hoewel de studentenpopulatie een hogere vrouwelijke
aanwezigheid kent (in sommige opleidingen tot 80%, met een lager percentage in 
 STEM disciplines), zijn de percentages vrouwelijke en mannelijke personeelsleden
relatief gelijk (respectievelijk 47% vs 53%). We merken op dat vrouwen slechts 39%
van het docentencorps uitmaken. 

Conferentie over Vrouwen als moeders & sociale inclusie 
11 maart 2022 
Van 10:00 to 14:00
Online via Zoom

Internationale Vrouwendag 
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De VUB merkte echter een zeer grote kloof op in de toegang tot hoger onderwijs
voor studenten met een migratieachtergrond. Hoewel toegang tot onderwijs een
mensenrecht is, blijft onderwijs voor miljoenen vrouwen met een migranten- of
vluchtelingenachtergrond een droom, geen realiteit.

De uitdagingen beginnen niet bij aankomst in het gastland. In conflictgebieden
behoren vrouwen tot de meest kwetsbare groepen, die vaak worden blootgesteld
aan uitbuiting, misbruik en seksueel geweld. Wanneer zij in de gastlanden
aankomen, is er een gebrek aan informatie over onderwijs. De vrouwen maken vaak
een soort identiteitscrisis door als gevolg van religie, patriarchaat, familie- en
machtsonevenwicht. Al deze factoren spelen een belangrijke rol in de reden waarom
vrouwen niet sterk vertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs.

De VUB heeft tal van initiatieven opgestart, zoals bijvoorbeeld het "“Student Refugee
Programme”. De VUB zet zich in om informatie te verstrekken aan studenten met
een migranten- of vluchtelingenachtergrond, onder meer over hoe ze zich kunnen
inschrijven, welk carrièrepad ze kunnen kiezen en aan welke vereisten ze moeten
voldoen. Om de gevluchte en migrantenvrouwen in heel België te bereiken,
organiseert de VUB ook gerichte workshops en evenementen.

IN CAMPUS PROGRAMMA: in dit programma (een voorbereidend programma) is het
aantal vrouwen groter. De VUB zorgt voor taalkundige en psychologische
ondersteuning. De deelnemers volgen slechts twee cursussen, zodat ze zich kunnen
aanpassen en een voorproefje krijgen van hoe het is om in België aan de universiteit
te studeren. 

Toegang tot dagopvang aan de VUB: baby's kunnen terecht in de dagopvang van de
VUB. Bovendien is er een medische praktijk die specifieke steun biedt aan zwangere
vrouwen en baby's, en probeert de universiteit het studierooster van de vrouwen
aan te passen aan hun situatie. 

De VUB en de ULB starten een post-graduaat over VROUWEN IN DE IT, dat de
instroom van vrouwen in IT-banen moet vergroten en het tekort aan IT'ers moet
verkleinen.



Sensibiliseren en pleiten voor bewustwording van de verschillende aspecten van
GGG en de negatieve gevolgen daarvan voor vrouwen, mannen, gezinnen en de
gemeenschap in het algemeen; 
De kennis van de deelnemers vergroten door middel van opleiding en steun; 
Deelnemers helpen om schadelijke traditionele praktijken, gedragingen en
gewoonten die bijdragen aan GGG te verminderen; 
Een open dialoog tot stand brengen met de leden van de gemeenschap over
onderwerpen als geweld tegen vrouwen en genderstereotypen.

Welcome Home International stelde twee projecten voor om vrouwen te
ondersteunen in hun sociale leven. 

Unrooting Violence: het aanpakken van sociale normen voor de preventie van
gender-gerelateerd geweld (GGG). 
Het UNROOT project is ontworpen om in te grijpen op individueel, collectief en
maatschappelijk niveau in plattelandsgemeenschappen met als doel: 

Het project "Sustainable Life Skills Café" beoogt sociale inclusie te verzekeren en
deze vrouwen in staat te stellen kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen
door hen met hun kinderen te verwelkomen om deel te nemen aan dit project. Zo
kunnen ze hun taalvaardigheden met andere mensen oefenen.  

Feedback van de deelnemers 
Er werd feedback ontvangen van de deelnemers aan het einde van de conferentie en
via het WhatsApp-nummer van de RWAN-organisatie, waar het voor veel vrouwen
gemakkelijker was om rechtstreeks met ons te communiceren. 

Een van de deelneemsters wees op de noodzaak om dit soort bijeenkomsten
regelmatig te organiseren, ook al is het online. Een andere deelneemster zei: "Het
bestaan van dit soort activiteiten geeft ons het gevoel dat we deel uitmaken van de
samenleving en niet geïsoleerd thuis zitten." 

WHAT IS
WOMEN'S
RIGHTS
WEEK
2022?

From March 5-13 2022, the City of Brussels is organizing
Woman's Rights Week

The Equal Opportunities
Unit will be highlighting
the following theme: 
The hurdles and
prejudices surrounding
motherhood 



Weer andere deelnemers wezen op het belang van de door de sprekers verstrekte
informatie, die zij elders niet kunnen verkrijgen. Dit is te wijten aan hun gebrekkige
computervaardigheden en hun onvermogen om online naar dit soort informatie te
zoeken. Bovendien vormt de taalbarrière voor hen een groot obstakel. Daarom was
de terbeschikkingstelling van een tolk ideaal om vrouwen de informatie te
verstrekken die zij nodig hebben om hun rechten op werk, studie en sociaal leven te
beschermen.

Er waren ook twee Europese vrouwen onder de deelnemers. Zij namen contact met
ons op en deelden hun mening: "Hoewel wij Europese vrouwen zijn die in België werken,
hebben wij nooit onze rechten als vrouwen/moeders gekend."
 
Ook legde een andere vrouw uit dat zij onlangs een arbeidscontract had geweigerd
omdat zij niet wist wat haar rechten als vrouw en moeder waren. Ze dacht dat zij
deze baan misschien niet zou kunnen aannemen vanwege haar verplichtingen
tegenover haar gezin. Nu zou zij misschien een ander contract durven aanvaarden
omdat zij zich nu bewust is van haar rechten.
 
De vertegenwoordigster van de VUB gaf aan dat het de eerste keer was dat haar om
deze informatie werd gevraagd. Bij de voorbereiding van haar presentatie was zij dan
ook verbaasd te ontdekken hoe zwak de initiatieven zijn die opkomen voor de
rechten van vrouwen en moeders in het onderwijs aan universiteiten.
Deze conferentie heeft dus duidelijk gemaakt hoe zwak de maatschappelijke
initiatieven zijn om vrouwen op verschillende niveaus bewuster te maken van hun
rechten, of het nu gaat om Europese vrouwen of vrouwen met een immigranten- of
vluchtelingenachtergrond. Er moet dus nog veel worden gedaan.

Wij kijken ernaar uit elkaar op gezette tijden te ontmoeten om de communicatie en
de dialoog in stand te houden en meer inzicht te krijgen in wat vrouwen nodig
hebben om beter geïntegreerd te raken in de Belgische samenleving en om gelijke
rechten voor mannen en vrouwen te waarborgen.

INTERNATIONALE VROUWENDAG  2022

WWW.RWAN-INITIATIVE.ORG

https://twitter.com/hashtag/InternationalWomensDay?src=hashtag_click


Meer voorlichting over arbeidsrechten, onderwijs en
activiteiten die de socialisatie bevorderen.

Initiatieven ondersteunen die de aandacht vestigen op de
uitdagingen waarmee vrouwen in België geconfronteerd
worden en oplossingen aanreiken om gendergelijkheid te
ondersteunen.

Bevordering van sociale integratie door het creëren van
ruimten voor dialoog en wederzijds leren tussen de
vrouwengemeenschap en de betrokken instellingen.

Informatie verstrekken over de bescherming van de
vrouwenrechten in verschillende talen, aangezien de
taalbarrière nog steeds de grootste belemmering vormt voor de
ondersteuning van vrouwen met een migrantenachtergrond in
België. 

Aanbevelingen voor organisaties, instellingen en 
initiatieven die zich met vrouwenkwesties bezighouden 



Credits

Alle instellingen en organisaties die samen met ons de conferentie 
'Vrouwen als Moeders & Sociale Inclusie' hebben bijgewoond.
Alle deelnemers die ons hun vertrouwen hebben geschonken en onze 
workshops hebben bijgewoond.
Ons hele vrijwilligersteam voor hun bijdragen en inzet om deze geweldige 
resultaten te bereiken.

 RWAN wil graag een speciaal woord van dank richten tot

@RWANinitiative #RWAN
www.rwan-initiative.org

 

Wij draaien volledig op subsidies en donaties om gratis, 
gepersonaliseerde integratiediensten voor vrouwen te leveren. Als u in 
onze projecten gelooft en ons wilt steunen, kunt u een donatie doen aan: 
Naam: RWAN ASBL
IBAN nummer: BE29 3632 1181 1664

Steun onze missie 

Adres: Rue d'Edimbourg 26 1050 Elsene, België.
GSM: +32 467 71 28 71
Contact Informatie
Algemeen e-mailadres: Rwan.belgium@gmail.com
E-mailadres van het communicatieteam:
Communication.RWAN@gmail.com

Contact & Sociale media

https://www.facebook.com/RWANinitiative
https://www.instagram.com/rwan__initiative/
https://www.linkedin.com/company/rwan
https://twitter.com/RWANinitiative
mailto:Communication.RWAN@gmail.com
mailto:Communication.RWAN@gmail.com
mailto:Communication.RWAN@gmail.com

