Petra Ahmetovic
Leeftijd: 52 jaar
Getrouwd, echtgenoot is werkloos, hebben samen een
volwassen zoon die mentaal gehandicapt is en bij hen
inwoont
Woonplaats: Heist-Op-Den-Berg (rurale omgeving)
Geboren in: Bosnië, kwam 21 jaar geleden toe in België
Job: werkzoekend
Opleiding: graduaat sociaal werk
Rijbewijs; eigen wagen

Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..)
• doorzetter en weet van aanpakken
• zelfzeker, niet bang om het gesprek aan te gaan
• op 31-jarige leeftijd naar België gekomen samen met haar man en toen 2-jarige zoon
• opgegroeid in een streng communistisch regime, meent dat haar vastberadenheid daaruit voortkomt
• echtgenoot heeft een arbeidsongeval gehad en zit al langer dan een jaar thuis
o de zorg voor hun zoon komt toch grotendeels op haar schouders terecht
• ambitie toen ze naar België kwam: verder studeren
o op aanraden van de begeleidende consulent indertijd behaalde ze het graduaat sociaal werk
o nu heeft ze spijt van deze beslissing: ze weet niet of dit de richting is die ze eigenlijk wilde uitgaan
o zou ze opnieuw voor deze keuze staan, dan zou ze een andere keuze maken of zich beter informeren
• ervaring: gedurende lange tijd: van de ene tijdelijke tewerkstelling naar de andere
• ervaring: afgelopen 2 jaar: bus begeleidster bij een zorginstelling voor jong volwassenen met specifieke hulpnoden
o project liep af => weer werkzoekend
• grote talenkennis: Frans, Italiaans, Engels, Kosovaars en Nederlands - niet in diploma’s of getuigschriften
Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..)
• frustratie: dat er vandaag tijdens sollicitatieprocedures nog zo veel waarde wordt gehecht aan het hebben van een
bepaald diploma in een bepaalde richting, in plaats van dat er wordt gekeken naar vaardigheden
o

wilt graag als woordvoerster aan de slag om te sensibiliseren rond toegankelijkheid van de samenleving voor
mensen met een beperking

o

krijgt de indruk dat anderen wél aan de slag kunnen zonder het ‘juiste’ diploma

•

merkt dat haar leeftijd een grote rol speelt in haar zoektocht naar werk

•
•

vindt niet dat ze al is waar ze graag zou willen staan op 52-jarige leeftijd, betrekt dit heel hard op zichzelf
heeft de hoop op een job op niveau opgegeven: heeft er vrede mee genomen dat ze persoonlijke ontwikkeling en
ontplooiing niet zal vinden in tewerkstelling

•

groot sociaal netwerk, maar er niet van overtuigd dat ze aan de juiste informatie geraakt rond bv werken en leren of
ondersteuning van haar man en zoon

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen
- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep
- Niet-Vlaams klinkende naam
- Ongelijke verdeling genderrollen
verantwoordelijkheden werk-gezin

-

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen
Zichtbare geloofsovertuiging
Zichtbare etniciteit

Drivers vanuit tewerkstelling die kunnen spelen
Geen krapte van het gezochte profiel
Geen ervaring in functie waarin graag tewerkstelling zou worden opgenomen
Vooroordelen over wat ze kan – wie ze is – over de aanpassingen op de werkvloer
‘Randvoorwaarden’ die spelen
Eigen wagen
Geen relevante ervaring
Sociaal netwerk
Beschikt over diploma en ervaring binnen sociaal-cultureel werk, maar wilde eigenlijk graag ergens aan de slag als
woordvoerster
Heeft de hoop op tewerkstelling die overeenkomst met haar interesse eigenlijk al opgegeven

