
 

                                                                                                            
 

 

Lynn Kowalski 
 

Leeftijd: 29 jaar 

Samenwonend met haar vriend, zwanger van eerste kindje 

Woonplaats: Antwerpen (urbane omgeving) 

Geboren in: België 

Job: project manager, wilt halftijds ouderschapsverlof 

opnemen na zwangerschapsverlof 

Opleiding: master in de rechten 

Rijbewijs; eigen wagen  

 

 

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

• Chaotische, creatieve dame 

• Organiseert met haar feitelijke vereniging oefenkansen Nederlands voor nieuwkomers 

• ervaring: internationale ervaring sociale inclusie en maatschappelijke rechtvaardigheidsprojecten 

• passies: spoken word 

• hobby: fietsen, reizen 

• oproeiend was Lynn zich nooit echt ‘bewust’ van haar migratieachtergrond: ja ze gingen in de zomervakantie op reis 

naar Polen naar familie, maar klasgenootjes gingen even goed op reis, Lynn stond daar verder niet bij stil 

o vanaf het middelbaar over naar de universiteit en nog meer tijdens de zoektocht naar werk en tijdens 

tewerkstelling werd er door haar omgeving steeds meer de nadruk gelegd op haar Poolse afkomst 

o  Lynn is blij met waar ze nu staat in haar leven, maar ziet niet meteen een verband met al of niet 

migratieachtergrond hebben 

o wilt haar kindje wel graag tweetalig opvoeden: Nederlands en Pools, gelooft sterk in de meerwaarde van het 

kennen en spreken van meerdere talen 

• ambitie: zoveel mogelijk blijven leren en werk geen obstakel laten zijn voor persoonlijk ontwikkeling 

 

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

• hoewel ze zelf nooit van het uitgangspunt is vertrokken dat haar naam of afkomst een rol speelt, wordt ze regelmatig 

met haar neus op de feiten gedrukt dat er nog veel werk aan de winkel is: tijdens de zoektocht naar een appartement 

of huis gebruikt ze steevast de Vlaams-klinkende achternaam van haar vriend 

• bij het uitsturen van sollicitatiebrieven belt ze nadat ze de mailtjes had verstuurd steeds even naar de potentiële 

werkgever 

o zogenaamd om zich ervan te verzekeren dat de e-mail was aangekomen, maar de echte reden: ervoor zorgen 

dat de potentiële werkgever hoort dat Nederlands haar moedertaal is 

• opmerkingen als ‘amai gij spreekt goed Nederlands’; ‘maar gij bent een van de goeie’; ‘Ah, Polen dat zijn harde werkers’ 

laat ze van zich afglijden, maar soms maakt het haar wel moe 

• ze is bijna opgelucht dat haar kindje de Vlaamse naam van haar vriend zal meekrijgen en dus minder opmerkingen zal 

krijgen dan zijzelf, maar ze voelt zich ook meteen schuldig dat ze dit denkt: ze schaamt zich immers absoluut niet voor 

haar Poolse familie of haar afkomst 

• vind zichzelf verbaal sterk genoeg om ad rem te reageren op allerlei situaties, wilt graag opkomen voor mensen voor 

wie dit minder vanzelfsprekend is 

• Lynn is een harde werker en geeft zich voor alles 200% 

o hoe meer ze zich bewust wordt van de nadruk die haar omgeving legt op het feit dat ze een andere 

migratieachtergrond heeft, hoe meer deze drive lijkt om te slaan naar ‘zich bewijzen’, iets waar ze zelf niet 

helemaal comfortabel bij is 

• Lynn wordt vaak aangesproken als ‘spreekbuis’ of ‘vertegenwoordiger’ van mensen met een migratieachtergrond 

o ze voelt zich wat misplaatst om deze rol op te nemen omdat ze naar eigen gevoel weinig drempels heeft 

ervaren omwille van haar achtergrond 



 

                                                                                                            
 

 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen 

- Niet-Vlaams klinkende achternaam 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen 

- Zichtbare geloofsovertuiging 

- Zichtbare etniciteit 

- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep 

- Ongelijke verdeling genderrollen 

verantwoordelijkheden werk-gezin 

 

Drivers vanuit tewerkstelling die kunnen spelen 

- Sticky floors (of verticale segregatie) 

- Aandachtsdiscriminatie bij mensen die haar cv / motivatiebrief lezen 

- Vooroordelen over wat ze kan (cfr lage inschatting kennis Nederlandse taal bij zien niet-Vlaamse achternaam) 

-       Kindstraf 

 

‘Randvoorwaarden’ die spelen 

- Eigen wagen  

- Zoekt doorgroeimogelijkheden 

- Gevoelig voor wat omgeving vindt 

- Plant om een tijdje deeltijd te gaan werken na geboorte kind 

- Zwanger 

 

 

 

 

 

 

 


