Fatima Abdi
Leeftijd: 40 jaar
1 zoontje van 10 jaar, samenwonend
Woonplaats: Turnhout
Geboren in: België
Job: HR-verantwoordelijke projectenorganisatie
Opleiding: PhD biochemie
Rijbewijs, eigen wagen

Fatima wat betekenen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ voor jou?
“Diversiteit kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. Inclusie is het doel dat je met die diversiteit beoogt.”
Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..)
• Fatima is de derde dochter in een gezin met 3 kinderen, ze heeft steeds erg opgekeken naar haar oudere zussen
o Vanop erg jonge leeftijd wilde kleine Fatima ‘haar eigen pad inslaan’ en de dingen vooral op haar eigen manier
doen
o Kleren afdragen van de grote zussen vond ze dus helemaal niet zo fijn
• Hobby: reizen, lezen
• huidige job: HR-verantwoordelijke projectenorganisatie die inzet op circulaire economie projecten
• Haar droom was om wereldreiziger te worden
o Toen bleek dat ze een talent had voor natuurwetenschappen, fysica en chemie, is ze die richting opgegaan in
studies en in het professionele leven
o Gaandeweg is ze zich beginnen afvragen of ze niet voor ‘de gemakkelijkste weg’ heeft gekozen
o Na een periode van zelfbevraging, na loopbaan coaching en veel gesprekken met haar moeder en vriendinnen,
besliste ze 4 jaar terug de switch richting HR te maken
o Een avondopleiding volgde, een paar intensieve cursussen, enkele keren solliciteren en ze kon terecht bij haar
huidige werkgever – ze is blij met deze switch
• ervaring: 10 jaar researcher, 3 jaar haar huidige job
• ambitie: sinds haar jobswitch is Fatima veel oplettender geworden op de ongelijke toegang tot werk die ze vooral
merkt bij jongeren die niet de juiste kwalificaties hebben
o ze hoopt in de eigen organisatie een leertraject uit te rollen waarbij kandidaten opgeleerd worden on the job
en er vooral op goesting en motivatie wordt geselecteerd
• inwonende ouders – moeder met beginnende dementie
Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..)
• bezorgd om de gezondheid van haar ouders
• Nederlands is Fatima’s moedertaal
o Het Berbers van haar ouders en grootouders kent ze een beetje, maar niet heel vlot
o Artsen vertellen haar dat mama misschien zal stoppen met Nederlands praten en enkel nog in haar moedertaal
zal communiceren hoe meer de dementie vordert
o Fatima stuurt daarom nu haar zoontje op zaterdagen naar taallessen maar die vindt dat helemaal niet leuk
o Zelf is ze ook bezig met het verbeteren van haar talenkennis
• zoekt naar tijd voor haarzelf en haar partner tussen de bedrijven werk, school van de zoon, papa en mama door
• ergens in haar achterhoofd heeft ze het idee nog niet losgelaten om ooit professioneel bezig te zijn met het
organiseren van citytrips, maar voor nu heeft ze noch tijd noch energie om hier ook maar over na te denken

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen
- Zichtbare etniciteit
- Niet-Vlaams klinkende naam
-

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen
- Zichtbare geloofsovertuiging
- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep
Ongelijke verdeling genderrollen verantwoordelijkheden
werk-gezin

‘Randvoorwaarden’ die spelen
- 3 jaar ervaring in huidige job, geen ‘groentje’ maar ook nog geen ‘rot in het vak’
- Moet op privé vlak veel ballen in de lucht houden
- Tevreden over huidige positie op de arbeidsmarkt
- Ouders wonen in: oppas in huis wanneer nodig

