
 

                                                                                                            
 

 

Aline Rodriguez 
 

Leeftijd: 28 jaar 

2 jonge kinderen, samenwonend met vriend, buiten gezin 

geen familie in België 

Woonplaats: Antwerpen (urbane omgeving) 

Geboren in: Bolivië, kwam 5 jaar geleden toe in België 

Job: sinds 1 maand werkzaam in de sociaal-culturele sector 

Opleiding: bachelor business management (behaald in 

Bolivia), diplomatie en internat. betrekkingen 

Rijbewijs, geen eigen wagen  
 

 

Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..) 

• leergierig en vlot in talen 

• creatief; toont haar illustratievaardigheden op Instagram (+ verkoopt online) 

• op 23-jarige leeftijd de liefde gevolgd en in België komen wonen 

• diploma business management: niet gegaan voor homologatie (kostprijs, tijd, advies van vriend) in plaats daarvan 

bijgestudeerd 

• schakelprogramma diplomatie en internationale betrekkingen UA voltooid 

• Nederlands bijgespijkerd (communicatie in het Nederlands vormt geen probleem) 

 

Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..) 

• huidige job als educatief medewerkster = deeltijdse job (3 d / week), ze zoekt VT betrekking 

• job aangenomen op advies van omgeving: werkervaring opbouwen 

• familie in Bolivia afhankelijk van geld dat ze maandelijks opstuurt 

• zoektocht naar werk: wordt vaak uitgenodigd op gesprek 

o haar afkomst krijgt veel aandacht tijdens selectieprocedures; dit maakt haar onzeker 

• ergens ‘onderaan’ beginnen vindt ze ok zolang er zicht is op doorgroeimogelijkheden 

• zich lange tijd onzeker gevoeld over haar legale status (hier gekomen op vakantievisum, maar dan langer gebleven); 

onzekere periode knaagt nog aan haar 

• hoofdzakelijk bezig met haar gezin, voelt zich daarbuiten vaak alleen 

• de maatschappelijke druk om te ‘moeten gaan werken’ heeft een grote impact op haar; het gevoel van ‘nutteloosheid’ 

dat ze ervaarde toen ze niet mocht werken, speelt haar nu nog parten 

• zelfstandige in bijberoep: sociaal tolk; hier wordt heel vaak op gefocust door potentiële werkgevers 

o wilt eigenlijk een professionele switch wilt maken naar tewerkstelling in een andere sector (weet niet goed 

hoe dit aan te pakken) 

• jongleren van werk en gezinsleven is niet gemakkelijk 

o vriend springt bij waar hij kan, maar als buschauffeur heeft hij een druk en vooral onregelmatig werkschema 

kinderopvang vinden is vaak een uitdaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen 

- Zichtbare etniciteit 

- Ongelijke verdeling genderrollen 

verantwoordelijkheden werk-gezin 

- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep 

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen 

- Zichtbare geloofsovertuiging 

- Niet-Vlaams klinkende naam 

 

 

Drivers vanuit tewerkstelling die kunnen spelen 

- Geen krapte van het gezochte profiel 

- Focus op ervaring als sociaal-tolk  terwijl dit niet de richting is waarin Aline verder wilt 

- Wantrouwen in kwaliteit behaalde diploma business management 

- Vooroordelen over wat ze kan (o.a. niveau Nederlands) – wie ze is – over de aanpassingen op de werkvloer 

 

 

‘Randvoorwaarden’ die spelen 

- Geen eigen wagen => maar woont in de stad: vlotte bereikbaarheid openbaar vervoer 

- Weinig ervaring 

- Ervaring in sociaal-tolken, maar geen ambitie om in deze sector te werken 

- Ervaring van onzekerheid over legale status, heeft nog impact 

- Weinig sociaal netwerk 

- Gevoelig voor sociale druk 

- Familie afhankelijk van remittances  

- 2 jonge kinderen, echtgenoot met druk en onregelmatig werkschema, oppas vinden niet eenvoudig 

 
 

 

 

 

 

 

 


