Safia Ahmat
Leeftijd: 38 jaar
Alleenstaand
Woonplaats: Leuven (urbane omgeving)
Geboren in: België
Job: werkzoekende
Opleiding: master in de communicatiewetenschappen
Rijbewijs; eigen wagen

Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..)
• heel georganiseerd persoon
• houdt van samenzijn met familie en vrienden
• ervaring: is vlak na haar studies 10 jaar actief geweest als secretariaat medewerker bij een havenbedrijf, was
vervolgens gedurende 3 jaar HR medewerker bij een autobedrijf
• passies: koken, schrijven
• hobby: citytrips plannen met haar vriendinnengroep
• Safia vind het belangrijk om zelfstandig te zijn: haar eigen boontjes doppen zonder afhankelijk te zijn van een
echtgenoot of familie vond ze al van jongs af aan belangrijk
• ze wilt graag proberen of ze van haar hobby (citytrips plannen) haar beroep kan maken en zoekt naar opleidingen die ze
kan volgen om zich hierin te versterken
• hoewel ze fijne collega’s had op haar laatste werkplek, voelde ze dat haar werk haar niet meer deed ‘groeien’: het was
tijd voor iets anders
• Safia vindt het belangrijk dat ze een goed voorbeeld geeft aan haar 3 jongere zussen
• ambitie: een boek schrijven
Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..)
•

•
•
•
•
•

•

Safia weet uit eigen ervaring dat ze met haar hoofddoek minder kans maakt om tewerkgesteld te worden
o Haar rechtvaardigheidsgevoel verhindert haar echter om daarom de hoofddoek uit te doen
o Daarnaast vindt ze het belangrijk om haar professionele leven in balans te houden met haar privéleven: de
middenweg bewandelen door én te werken én de hoofddoek te dragen werkt voor haar het beste
soms weet ze niet over haar huidskleur of haar hoofddoek de meeste aandacht trekken bij gesprekken met potentiële
werkgevers
op zoek naar werk maar niet gehaast: als er iets voor haar bestemd is, dan weet ze zeker dat het haar zal toekomen
opmerkingen als ‘amai gij spreekt goed Nederlands’; ‘jij moet dat zeker dragen van jouw man’ irriteren haar
o ze zou ad rem willen kunnen antwoorden maar heeft schrik om mensen dan af te schrikken
ze is bezorgd om haar jongere zussen: zullen zij vlot werk vinden? Zullen ze het zich niet te veel aantrekken dat er vaak
gevraagd wordt of ze de hoofddoek uit willen zetten?
het warme en begripvolle nest waarin ze opgroeide bepalen haar kijk op de wereld: zowel professioneel als in haar vrije
tijd is Safia op zoek naar kansen en gelijkheid voor de mensen om haar heen
o veel mensen nemen haar in vertrouwen en vinden in haar een luisterend oor en een meedenker op zoek naar
oplossingen
Safia vraagt zich soms af of ze niet tekort schiet in het ijveren voor meer rechtvaardigheid ten aanzien van werkende
vrouwen met hoofddoek: ze is niet van het op barricades staan en in marsen gaan meelopen
o maar ze vindt het wel belangrijk om bij te dragen aan de strijd om gelijke behandeling

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

Zichtbare etniciteit

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

Drivers vanuit tewerkstelling die kunnen spelen
Assimilatiebeleid op de werkvloer (al dan niet bewust)
Aandachtsdiscriminatie bij mensen die haar cv / motivatiebrief lezen
Vooroordelen over wat ze kan
Vooroordelen over aanpassingen op de werkvloer
‘Randvoorwaarden’ die spelen
Eigen wagen
- Recente werkervaring
- Wilt opleiding volgen en / of job vinden
- Kan en wilt zich flexibel opstellen qua werkuren: geen kind om opvang voor te moeten organiseren en geen
zorgbehoevende ouders

