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1.INTRODUCTIE
1.1 Disclaimer & geheimhoudingsverklaring
Dit professioneel rapport werd opgesteld door het team van vrijwillige onderzoekers van de RWANOrganisatie om haar visie, doelstellingen, activiteiten en verwezenlijkingen te delen met een publiek
dat geïnteresseerd is in de ondersteuning en integratie van vrouwen, en mag voor geen enkel ander
doel worden gebruikt, verspreid, gekopieerd of gereproduceerd.
Wij staan niet toe dat de in dit verslag beschreven en vermelde informatie zonder onze
toestemming wordt gebruikt of geanalyseerd.
https://www.rwan-initiative.org
Rwan.belgium@gmail.com
Telefoon: +32 467 71 28 71
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Auteurs
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in Europa. Ze heeft voor veel verschillende bedrijven en non-profitorganisaties gewerkt en heeft een
specialisatie ontwikkeld op het gebied van migratie. Zij is oprichtster van Raise Women's Awareness Network
(RWAN). Ze heeft een master in European Public Affairs en communications aan IHECS, en een master in
Internationale Migratie met een specialisatie in Internationale Ontwikkeling aan de Universiteit van Kent. Zij
heeft ook aanzienlijke ervaring in projectbeheer en spreekt Arabisch, Engels en Frans.
Eva Allibone is recent afgestudeerd aan de University of Kent’s Brussels School of International Studies
waar ze een master diploma in Internationale Ontwikkeling behaalde met een specialisatie in Conflict en
Veiligheid. Ze heeft 3 jaar gewerkt voor vzw’s en heeft internationale ervaring opgedaan in Thailand. In haar
huidige functie als COVID-19 Response and Data Integrity Associate bij Neighborhood Housing Associates in
Chicago, werkt zij aan het beheer van noodhulp en het waarborgen van betaalbare huisvesting. Ze maakt
ook deel uit van het Rampen Actie Team van haar lokale Rode Kruis afdeling.
Lia Martina is biomedisch wetenschapper met een bijzondere interesse in het beteugelen van de genderkloof
en sociale ongelijkheden. Ze is bezig met het afronden van haar doctoraat over de fundamentele principes
van pathogeen-gastheer interacties op een eiwit en post-translationeel niveau, aan de faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België). Momenteel ondersteunt ze het werk van de
Citizens and the Social Innovation Matrices als een Blue Book Trainee bij het Directoraat-Generaal
Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Ze is de oprichtster en algemeen directeur van Belgian
Aid Network, een non-profitorganisatie die humanitaire hulp biedt aan vluchtelingen in nood.

Erkenning
RWAN zou graag Xanne Bekaert willen bedanken voor haar bijdrage aan de vertaling van dit rapport
uit het Engels naar het Nederlands.
Via onderstaande link kan u de originele versie (Engels) en het rapport in andere talen terugvinden:
https://www.rwan-initiative.org/publications

Xanne Bekaert is een studente rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (België). Ze
heeft net haar bachelordiploma behaald (2021) en start in september 2021 aan haar
Master in de rechten Internationaal en Europees recht. Xanne heeft een grote
interesse in fundamentele mensenrechten en zet zich graag in voor het bestrijden
van verschillende vormen van discriminatie en ongelijkheid. Zo heeft ze ervaring met
het aanvechten van ongelijkheden als vrijwilliger in de Ruimtevaart (Leuven, België)
en de We Scare Hunger campagne van MINGA (Nova Scotia, Canada).
Xanne Bekaert LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/xanne-bekaert-9799a720a
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2. Over ONS
In het volgende deel van dit rapport wordt een
overzicht gegeven van de RWAN-organisatie; hoe
de organisatie is begonnen; de RWAN-missie,
visie en waarden; de RWAN-oprichters; en de
RWAN-doelstellingen en -bijdragen.

https://www.rwan-initiative.org
https://www.facebook.com/RWANinitiative
https://twitter.com/RWANinitiative

2.1 Raise Women's Awareness Network (RWAN): start van het initiatief

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 succesvolle resultaten van dit initiatief zijn we verheugd aan
te kondigen dat RWAN in april 2021 officieel is geregistreerd
als een non-profitorganisatie in België.
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2.2 De oprichters

Amanda Klekowski von Koppenfels

Lama Jaghjougha

Isabel Marques da Silva

Amanda Klekowski von Koppenfels behaalde haar
doctoraat in Government en MA in German and
European Studies aan de Universiteit van Georgetown,
Washington DC. Ze behaalde een AB aan Harvard
University. Amanda is universitair docent Migratie en
Politiek aan de Brussels School of International Studies
(BSIS) van de Universiteit van Kent en directeur van de
MA in Internationale Migratie. Ze was gastgeleerde aan
Harvard University's Center for European Studies 201213 en gastprofessor aan de Universiteit van Wenen
(2009) in de onderzoeksgroep Politiek van insluiting en
uitsluiting. Haar lijst van publicaties is hier beschikbaar:
https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/vonkoppenfels-amanda-klekowski

Lama heeft meer dan 6 jaar ervaring in PR en
communicatie in het Midden-Oosten en in Europa. Ze
heeft voor veel verschillende bedrijven en nonprofitorganisaties gewerkt en heeft een interesse
ontwikkeld in het migratiegebied. Zij is de oprichtster
van Raise Women's Awareness Network (RWAN). Ze
heeft een master in European Public Affairs and
communications aan IHECS en een master in
Internationale Migratie met een specialisatie in
Internationale Ontwikkeling aan de Universiteit van
Kent. Ze heeft ook een grote ervaring in projectbeheer
en spreekt Arabisch, Engels en Frans.

Isabel is Correspondent Europese Zaken bij de
Brusselse delegatie van Euronews. Migratie, milieu
en duurzame ontwikkeling zijn haar belangrijkste
expertisegebieden. Isabel heeft een BA in
Communicatiewetenschappen (1995) van de
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) en een MA
in Communicatie voor Ontwikkeling (2017) van de
Universiteit van Malmo (Zweden) met een thesis
over mogelijkheden voor hoger onderwijs voor jonge
ontheemden. Buiten de journalistiek werkte Isabel
als communicatiemedewerker voor Portugal bij het
Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde
Naties in Brussel
(2015/2016).
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2.3 Onze Missie, Visie en Waarden

Wij stellen ons een wereld
voor waarin vrouwen gelijke

De missie van RWAN is

kansen krijgen op het gebied

vrouwen mondiger te

VISIE

maken door hen meer

van onderwijs, werk, cultuur
en kunst.

bewust te maken van hun
rechten en van de
middelen die hun ter
beschikking staan via
onderwijs, ICT-opleiding
en toegang tot de
arbeidsmarkt.
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De waarden die ons werk
MISSIE

WAARDEN

inspireren zijn Integriteit,
Vertrouwen, Transparantie,
Samenwerking, Passie in Ons
Doel, Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid en
Moed.

2.4 Doel van het RWAN-initiatief
Het doel van de RWAN non-profit organisatie is om vrouwen mondiger te maken
door kansen te creëren en te stimuleren om actief te zijn in de samenleving.
RWAN tracht dit doel te bereiken door alle vrouwen te helpen, te ondersteunen,
aan te moedigen en in staat te stellen geïnformeerd te zijn, alsook middelen te
gebruiken om een actievere rol te spelen in hun gemeenschap.
Ons project heeft tot doel vrouwen te ondersteunen die moeilijkheden
ondervinden om zich in hun gemeenschap te integreren of om zich professioneel
te vestigen. Op deze manier bouwen we aan meer gelijkheid tussen mannen en
vrouwen.
RWAN streeft ernaar alle vrouwen te ondersteunen, met speciale aandacht voor
vrouwen met een immigranten- of vluchtelingenachtergrond en de specifieke
obstakels waarmee zij te maken krijgen.
We promoten activiteiten die de deelname van vrouwen aan onderwijs-, beroeps-,
ondernemers- en leiderschapsactiviteiten stimuleren.
Onze organisatie wil een brug slaan tussen individuen, universiteiten, instellingen,
organisaties en alle andere actoren die de verantwoordelijkheid dragen om
vrouwen te ondersteunen om een ruimte te creëren voor dialoog, samenwerking,
het delen van beste werkwijzen, en wederzijdse ondersteuning.
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2.4 Doel van het RWAN-initiatief
RWAN tracht haar doel te bereiken door:
ü Het benadrukken van de rol van de vrouw in de samenleving.
ü Het promoten van activiteiten die de participatie van vrouwen in het
onderwijs, beroepsleven, ondernemerschap en leiderschap
vergroten.
ü Het bevorderen van de integratie van vrouwen d.m.v. onderwijs,
bewustmaking, gedeelde ervaringen en netwerken.
ü Het bepleiten van de sociale integratie van vrouwen in de
samenleving.
ü Het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies gericht op
het dichten van de ongelijkheidskloven in de samenleving.
ü Het uitvoeren van opleidingsactiviteiten ter ondersteuning van
innovatie en ondernemerschap van vrouwen.
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2.5 Het RWAN Team

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.
Deze combinatie van verschillende achtergronden heeft in grote mate bijgedragen tot het succes
van ons initiatief. Onze diversiteit wordt gewaardeerd door onze teamleden en verrijkte de ervaring
van de vrouwen die deelnamen aan onze workshops.
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2.6 Onze bijdragen
Wij delen onze visie en ervaring om vrouwen te ondersteunen op de momenten dat zij er het meest nood aan hebben tijdens
het integratieproces. We hebben verschillende dringende behoeften ontdekt op diverse gebieden: Werkgelegenheid,
Integratie, Onderwijs en Jeugd, Digitale Vaardigheden, Gezondheid, Gelijkheid, Toegang tot Sociale Diensten en Huisvesting,
Sociale Integratie en Armoede.
Hieronder volgt een overzicht van de conferenties waar wij onze aanbevelingen hebben voorgelegd gebaseerd op onze
ervaring met de integratie van vrouwen in de Europese samenleving.

20 juni 2018

25 oktober
26 oktober
2018

"Women on the
Move: A Gender
Perspective of
Migration Flows
and Geopolitical
Responses” in
het Europees
Comité van de
Regio’s
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“World
Refugee Day:
The Role of
the Internet
and ICTs” in
het Europees
Parlement

11
december
2018

8-9-10 april
2019

26-28 juni
2019

29
september
2020

17
december
2020

"Media
(literacy) &
Migration
Debate" in
BluePoint in
Brussel
België.

"FROM ME
TO EU” at the
SleepWell
Hostel in
Brussel,
België.

"Raising
Awareness to
Promote Refugee
Inclusion” in
SHARE Regional
Conference at
Hotel Capital
Plaza in
Boekarest,
Roemenië.

“The new Action
Plan on
Integration: What
Opportunities for
Migrant and
Refugee
Communities?”
at ECRE –
PICUM rondetafel conferentie

“Showcasing
Youth-led
Initiatives with
a Social
Impact” in
Erasmus+
Jongeren in
Cyprus.

2.7 Coöperatie met RWAN
Wij werken samen met instellingen die gespecialiseerd zijn in immigratie en integratie, organisaties die
hierover mee het beleid bepalen, en organisaties die gendergelijkheid ondersteunen door vrouwen
mondiger te maken. Wij delen onze perspectieven en ervaringen in verschillende conferenties om input te
geven aan internationale instellingen, en andere organisaties.

INPUT

OUTPUT

We leveren opmerkingen en
advies voor het beleid omtrent
migratie, integratie,
gendergelijkheid en sociale
integratie.

Wij werken samen bij het identificeren,
ontwerpen, uitvoeren en controleren
van projecten. Wij organiseren
workshops, doen onderzoek, verzamelen
enquêtes, geven presentaties en
verlenen academisch advies.
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3. Algemeen overzicht
Onze organisatie streeft ernaar alle vrouwen te
ondersteunen, met speciale aandacht voor vrouwen
met een migranten- of vluchtelingenachtergrond die
moeilijkheden ondervinden bij hun integratie in de
samenleving.
In het volgende deel zullen we onze ervaringen met
het ondersteunen van vrouwen met een migrantenof vluchtelingenachtergrond delen.
Dit is een schets van de achtergrond en de
uitdagingen van vluchtelingenvrouwen.
Een foto uit een van de workshops van onze organisatie

3.1 Background
Vrouwen en meisjes met een vluchtelingen- of migratieachtergrond worden aan verschillende uitdagingen blootgesteld, hetzij in hun land van
herkomst, tijdens hun reis naar Europa, hetzij bij aankomst in hun gastland. Om deze vrouwen beter te ondersteunen, moet de nodige
aandacht worden besteed aan hun specifieke behoeften en moeten de gastlanden gendergerichte maatregelen nemen.
Vluchtelingenvrouwen en vrouwen met migrantenachtergrond krijgen doorgaans minder integratiesteun dan mannen. Vluchtelingenvrouwen
krijgen bij aankomst meestal minder taalcursussen, waardoor zij in de eerste 2 à 3 jaar na aankomst minder taalvaardig zijn in het gastland
dan mannen. Deze ongelijkheid vormt een obstakel wanneer vrouwen toegang proberen te krijgen tot onderwijs en de arbeidsmarkt.
Voor miljoenen vluchtelingenvrouwen en -meisjes blijft onderwijs slechts een streefdoel. Vroege huwelijken, armoede, onzekerheid en
genderrollen zijn allemaal factoren die de toegankelijkheid van onderwijs beperken. Gebrek aan onderwijs bestendigt en versterkt de
integratieproblematiek bij het vinden van werk, het opbouwen van een gezonde levensstijl en het ontwikkelen van weerbaarheid.
Vrouwelijke vluchtelingen in de EU ondervinden ook aanzienlijke barrières bij de toegang tot de arbeidsmarkt. Deze barrières zijn onder meer
het onvermogen om kinderopvang te regelen, discriminatie binnen de gastgemeenschap bij het zoeken naar werk, en ontmoediging door
mannen die hen begeleiden bij het zoeken naar werk. Veel vrouwelijke vluchtelingen zijn gedwongen werk te zoeken in de informele of
schaduweconomie, waardoor zij worden blootgesteld aan oneerlijke lonen en onveilige omstandigheden.
Integratieproblemen belemmeren immigranten- en vluchtelingenvrouwen om hun rechten te kennen. Deze belemmering wordt in verband
gebracht met een slechte gezondheid, een laag opleidingsniveau en een lage arbeidsparticipatie. Zelfs binnen de
vluchtelingengemeenschap, die al een hoog risico loopt, zijn vrouwen kwetsbaarder dan mannen (OESO-bibliotheek).
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3.2 Communiceren met de gemeenschap

We communiceren met de vrouwengemeenschap
via onze Facebook-groep, die 672 leden telt.
Daarnaast bereiken we onze doelgroep via andere
Facebook-groepen die meer vrouwen bereiken die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het bijwonen
van onze workshops.
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Veel vrouwen gaven aan dat ze meer geneigd
waren om mee te doen aan dit initiatief wanneer ze
hoorden dat onze activiteiten alleen voor vrouwen
worden georganiseerd.
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Onze Facebook-leden komen uit de volgende regio’s
Bron: "Facebook Group insights Members Report"
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3.3 Leeftijd en opleidingsniveau
50%
60%

Leeftijd

29%

40%

17%
4%

20%
0%

De meeste vrouwen uit de RWAN-gemeenschap
zijn jongvolwassenen tussen 20-29 jaar. Meer dan
de helft heeft een academische graad, waaronder
zowel bachelor- als masterdiploma's.
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4. Uitdagingen en obstakels

Een foto uit een van de workshops van onze organisatie

In dit hoofdstuk worden de uitdagingen en obstakels beschreven die vrouwen ervan
weerhouden de Belgische arbeidsmarkt te betreden, onderwijs te volgen en/of hun
rechten te kennen. Deze informatie werd verzameld tijdens onze ontmoetingen met
deze vrouwen.

4.1 Uitdagingen: Factoren die vrouwen belemmeren bij het betreden van de arbeidsmarkt

1. Onvermogen om de taal te beheersen. “Ons
onvermogen om werk of stageplaatsen te vinden belemmert
de ontwikkeling van onze verworven taalvaardigheden door
het gebrek aan taaloefening".
2. Gebrek aan computer- en digitale vaardigheden. ”We
kunnen niet deelnemen aan computercursussen vanwege de
taalbarrière”; “ik heb geen computer thuis”.
3. Gebrek aan kennis van de noodzakelijke processen.
“We worden niet goed begeleid naar de arbeidsmarkt door
de integratieorganisaties”.
4. Het dragen van een sluier. “Veel werkgevers weigeren
ons aan te nemen als we een hoofddoek dragen, waardoor
veel vrouwen uit onze samenleving in een isolement zijn
geraakt. Velen van ons hebben vele competenties, maar we
worden altijd afgewezen."
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5. Moeilijkheden om informatie en kansen te
krijgen.”We hebben niet de vaardigheden om werk te
zoeken op de Europese arbeidsmarkt”.
6. Onvoldoende netwerken. "Gebrek aan ervaring in
het gastland belemmert ons om aanbevelingen te
krijgen van professionele of academische
professionals".
7. Gelijkwaardigheidserkenning van een
buitenlands diploma "De gelijkwaardigheid van
onze diploma's in het gastland betekent niet dat deze
ook echt erkend of gevaloriseerd worden op de
arbeidsmarkt of dat onze vaardigheden of ervaring op
de Belgische arbeidsmarkt nodig zijn: bijvoorbeeld
een BA in Arabische literatuur".
8. Grote concurrentie op de arbeidsmarkt.

4.2 Uitdagingen: Factoren die vrouwen belemmeren om hun opleiding voort te zetten

1. Taal. "Er is een gebrek aan gespecialiseerde
academische cursussen om ons te ondersteunen en te
motiveren, en als er al één is, weten we er niet van."

5. Zwakke punten van het integratiesysteem.
”Het personeel heeft niet genoeg ervaring om ons
te begeleiden.”; ”Er is geen duidelijk en
eengemaakt integratiesysteem in België.”

2. Gebrek aan aanmoediging om te studeren. “Er is een
groep vrouwen die de ambitie had om hun academische
loopbaan te voltooien, maar zij werden gedwongen werk te
aanvaarden dat niet aansloot bij hun ambitie of de
diploma’s die zij hadden.”

6. Bewustmaking van onderwijsmogelijkheden.
"We zijn ons niet bewust van de
onderwijsmogelijkheden en lessenroosters die
passen bij het persoonlijke leven als vrouw.”

3. Leeftijd. ”Mensen boven de 30 worden niet
aangemoedigd om nog te studeren.”

7. Om steun vragen. "We weten niet waar we hulp
moeten zoeken.”

4. Gelijkwaardigheidserkenning van diploma’s . "We
weten niet voor welke progrmma’s we in aanmerking komen
op basis van onze eerdere studies.”

8. Certificaten. ”Ik heb een certificaat van
sommige vakken aan een universiteit, maar ik
kreeg geen informatie over hoe ik mijn studies
efficient kon voortzetten.”
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4.3 Uitdagingen: Factoren die vrouwen belemmeren in het
kennen van hun rechten

1. Gebrek aan taalvaardigheden. ”Gebrek aan bestaande
initiatieven of projecten die vrouwen steunen in onze
moedertaal”
2. Gebrek aan communicatie. ”Gebrek aan contact met de
lokale gemeenschap”.
3. Gebrek aan steun. “We hebben een vrijwillige tolk nodig om
ons te helpen als we de taal niet machtig zijn”.
4. Gebrek aan bronnen. ”Informatie uit erkende bronnen is
voor ons niet beschikbaar”.
5. Angst en verlegenheid. ”Wij zijn bang en/of beschaamd om
naar onze rechten te vragen omdat wij bang zijn dat dit van
invloed kan zijn op andere zaken of dat we verkeerd
begrepen worden”.
Een foto uit een van de workshops van onze organisatie
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5. Suggesties van vrouwen

Een foto uit een van de workshops van onze organisatie

In dit hoofdstuk worden de oplossingen geschetst die de vrouwen hebben
voorgesteld als antwoord op de eerder genoemde uitdagingen.

Arbeidsmarkt

Onderwijs

1. Ondersteuning van projecten en
initiatieven van vrouwen, aangezien veel
vrouwen liever deelnemen aan projecten die
alleen voor vrouwen worden georganiseerd
dan gemengde projecten. "Mijn man stond
me toe aan uw initiatief deel te nemen toen
hij hoorde dat dit initiatief alleen voor
vrouwen was”.

1. Meer bewustmakings-workshops
over voorwaarden, aanvraag en
studiemogelijkheden.

2. Ondersteuning van organisaties die zich
inzetten voor de rechten van vrouwen en
hen d.m.v. opleidingen en workshops
weerbaarder maken op de arbeidsmarkt.

3. Ondersteuning van
gespecialiseerde academische
taalcursussen.

3. Promoten van begrip en aanvaarding van
onze cultuur en religieuze identiteit.
4. Arbeidskansen bieden die vrouwen uit
onze gemeenschap op alle gebieden
welkom heten.
5. Aanmoedigen van organisaties en
bedrijben om vluchtelingen in dienst te
nemen.

2. Het geven van inleidende
cursussen om aan een universiteit
te starten.

4. Het verstrekken van een tolk of
andere ondersteuner die onze taal
spreekt.
5.Psychologische steun en hulp
om onze levensomstandigheden te
verbeteren.

Bewustzijn van rechten
1.

Meer kennis van onze rechten en
plichten in onze moedertaal. "In de
huidige situatie van slechte communicatie
met de gastgemeenschap en inefficiëntie
van de taalcursussen, kan het leren van
de taal van het gastland veel jaren
vergen”.

2. Ondersteuning van initiatieven en
projecten die de aanvaarding van migranten
en vluchtelingen in de gastgemeenschappen
stimuleren.
3. Ondersteuning van projecten en
initiatieven van vrouwen. "We hebben steun
nodig van mensen die onze taal spreken om
ons te begeleiden om betere kansen te
krijgen”.
4. Het geven van workshops om ons
psychologisch te ondersteunen. "We hebben
geen psychologen nodig, we moeten
communiceren met anderen."

5.1 Een voorstel van de vrouwengroep voor oplossingen die eerdere uitdagingen onder de aandacht hebben gebracht.
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6. De rol van RWAN ten aanzien van deze
uitdagingen

Een foto uit een van de workshops van onze organisatie

6.1 Workshops aangeboden door RWAN.
Hoe heeft RWAN bijgedragen aan de aanpak van deze uitdagingen?
Door deze uitdagingen in kaart te brengen kan ons initiatief gerichte
workshops aanbieden op vier gebieden:
Cursus Digitale Geletterdheid
2020 -2021
Workshop Toegang tot onderwijs
2019 -2020
Advocacy Workshops
2019 -2020
Workshop Toegang tot de arbeidsmarkt
2019
Klik hier voor meer info.
Een foto uit een van de workshops van onze organisatie

RWAN 2021 | Vrouwenemancipatie

6.2 Workshops: Toegang tot onderwijs

• Voorbereidende cursussen
• Toelatingsexamens
• Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma
• Toelatingsaanvragen
• Gratis Digitaal Leren
• Taalonderwijs
• Studiebeurzen
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Lijst van onderwijsinstellingen die hebben deelgenomen aan de door onze organisatie georganiseerde workshops.

In onze onderwijsworkshops leren we over de mogelijkheden om
toegang te krijgen tot onderwijsmiddelen. Tijdens deze workshops
informeren we vrouwen over hun opleidingsmogelijkheden, hoe zij hun
overgang kunnen vergemakkelijken en hoe zij zich kunnen
voorbereiden via vaardigheids- of taalcursussen.

6.3 Workshops: Toegang tot de arbeidsmarkt

§ Carrièreplanning
§ Ontwikkeling van arbeidsvaardigheden
§ Begeleiding
§ Stages en opleidingsmogelijkheden
§ Netwerken
§ Training om een CV op te stellen
§ Training om een motivatiebrief op te stellen
§ Training om een LinkedIn account aan te maken
§ Training om digitale vaardigheden te ontwikkelen
§ Startende ondernemingen
§ Ontwikkelen van ondernemersvaardigheden
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Lijst van instellingen die de intrede op de arbeidsmarkt ondersteunen en die
hebben deelgenomen aan de door onze organisatie verzorgde workshops.

Onze arbeidsmarktworkshops zijn bedoeld om het vinden van werk toegankelijker
te maken. Wij voorzien vrouwen van vaardigheden en vertrouwen die nodig zijn
om werk te vinden.

Onze advocacy workshops zijn ontworpen om vrouwen mondiger te maken door hen
te onderwijzen over hun rechten en hoe ze toegang kunnen krijgen tot middelen.
• Wettelijke bevoegdheden
• Verwachtingen van een contract
• Ziekteverlof, zwangerschapsverlof
• Mediawijsheid
• Negatieve stereotypen bestrijden
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List of organizations supporting rights awareness that have joined the workshops presented by our organization.

6.4 Advocacy Workshops

6.5 Cursus Digitale Geletterdheid

Een van onze huidige activiteiten is een cursus digitale geletterdheid
die zal lopen van 2020-2022. Om te werken aan het oplossen van
integratieproblemen, geeft deze cursus meer dan 50 vrouwen de
kans om de basisvaardigheden van het gebruik van computers in hun
moedertaal (Arabisch) te leren in de moeilijke omstandigheden
tijdens de COVID-19-pandemie.
§ Leren van basisvaardigheden in het gebruik van een computer;
omgaan met bestanden en instellingen.
§ Leren van basisvaardigheden met betrekking tot surfen op het
internet en internetonderzoek.
§ Leren e-mails te versturen en te ontvangen; Google Drive te
gebruiken.
§ Aanleren van basisvaardigheden voor het gebruik van Microsoft
Word en PowerPoint.
Foto's van RWAN's digitale geletterdheid cursus gedeeld
door onze studenten
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7. Aanbevelingen van
RWAN
Op basis van de door de vrouwen geuite
behoeften, kan RWAN zes aanbevelingen
doen, die gericht zijn op drie dimensies van
integratie: toegang tot de arbeidsmarkt,
toegang tot onderwijsmogelijkheden, en
kennis van rechten.

Een foto van één van de workshops van onze organisatie

7. Aanbevelingen van RWAN

CARRIÈRE
PLANNING
Vrouwen moeten inzicht krijgen in hun
competenties en in de jobs waarvoor
zij geschikt zijn. Vrouwen moeten ook
toegang krijgen tot trajecten om
vaardigheden te verwerven (via
workshops of gratis cursussen) en hoe
zij deze vaardigheden op de markt
kunnen brengen (ontwikkeling van hun
CV).
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BEWUSTMAKING
NETWERKEN
VAN MIDDELEN
Vrouwenmoeten
moeten
Vrouwen
vertegenwoordigers van
van
vertegenwoordigers
organisaties en bedrijven
organisaties
en bedrijven
ontmoeten om contact te leggen
ontmoeten om contact te leggen
met potentiële werkgevers en
met ondersteunende
potentiële werkgevers
diensten.en
ondersteunende diensten.

Vrouwen moeten informatie
krijgen over de middelen die hun
ter beschikking staan om
onderwijs toegankelijk te maken,
zoals studiebeurzen,
voorbereidende cursussen en
integratiesteun tijdens hun
academische loopbaan.

7. Aanbevelingen van RWAN

ONDERSTEUNEND BEWUSTMAKIN
E INITIATIEVEN
G
De vrouwen willen een uitlaatklep om
steun te verlenen aan of betrokken te
raken bij vrouwenprojecten of –
initiatieven in deze gemeenschap.
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Vrouwen moeten toegang
hebben tot duidelijke informatie
over hun rechten in hun
moedertaal.

ONTWIKKELING
VAN SOFT
SKILLS
Vrouwen
hebben middelen nodig
om hun taalvaardigheid, digitale
geletterdheid, studiegewoonten en
andere vaardigheden die nodig zijn
om in een academische omgeving te
slagen, te verbeteren.

Momenteel richten we ons op het opleiden van vrouwen om computer- en digitale
vaardigheden te verwerven door hen verschillende cursussen aan te bieden die hun
integratie in de maatschappij ondersteunen.
§ Computercursus voor beginners (Windows - E-mail - Google Drive)
§ Cursus Microsoft Word
§ Cursus Microsoft Excel

Ons doel voor 2021-2022 is om 100 vrouwen op te leiden
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Foto's van RWAN's digitale geletterdheid cursus gedeeld door onze studenten

8. Ons volgend project

Steun ons in het bereiken van 4000 euro aan
donaties vóór december 2021 om 20 beurzen
aan 20 migranten- en vluchtelingenvrouwen te
geven voor een digitale opleiding.
Deze donaties zullen het project in twee fasen ondersteunen:
1.

Kosten in verband met het project (honoraria van de docenten,
drukwerk, Microsoft Office-licentie voor de deelnemers).

2.

Het verschaffen van benodigdheden die de vrouwen kunnen
ondersteunen om deel te nemen aan de training (vervoer,
computers, koptelefoons, kabels, etc.).
Wij draaien volledig op subsidies en donaties om gratis
integratiediensten voor vrouwen te leveren.

Als u in ons project gelooft en ons wilt steunen, maak dan een
donatie over naar:
Naam: RWAN ASBL

IBAN Number: BE29 3632 1181 1664
Graag meer info?
Gelieve ons te contacteren
Rwan.belgium@gmail.com
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