Sonya Van Doren
Leeftijd: 27 jaar
Alleenstaand, geen kinderen, wel een vriendje
Woonplaats: Geel
Geboren in: Roemenië, als kleuter geadopteerd door
Belgische ouders
Job: stafmedewerker beweging bij een vakbond
Opleiding: bachelor rechtspraktijk
Geen rijbewijs, geen wagen

“Wat ik jammer vind in mijn job, is dat het niet vanzelfsprekend is om goed lopende werkingen uit de grootsteden tot bij ons in
Geel te krijgen.”
Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..)
• Sonya geniet van samenzijn met haar vrienden, en besteedt daar ook de nodige tijd aan
o veel van haar vrienden kent ze al van toen ze samen actief waren in de scouts
o nu komen ze als oud-leider nog regelmatig bijeen
• blij om zich in haar job te kunnen inzetten voor het creëren van meer gelijke kansen en solidariteit
• via een kennis van haar ouders kreeg ze de tip over een stagemogelijkheid bij de vakbond, en toen er een vacature
vrijkwam na haar stage heeft ze meteen gesolliciteerd en is ze aangenomen
• principieel geen rijbewijs gehaald, want ze wilt haar ecologische voetafdruk klein houden door zelf niet met de wagen
te rijden
• ervaring: na eerst 2 jaar rechten te hebben gestudeerd, overgeschakeld naar rechtspraktijk
o een jaar stage gelopen bij een law firm in de States
o blij met haar huidige job dicht bij huis, werkt 4/5
• huidige job: stafmedewerker beweging bij een vakbond
o is verantwoordelijk voor outreachend onderzoek naar en begeleiding van vrouwen die een leefloon krijgen: ze
verdeelt haar tijd tussen desk research, het opzetten van emanciperende trajecten en coaching, en het
formuleren van beleidsaanbevelingen
• ambitie: Sonya wilt zich inzetten voor gelijke kansen en participatie door iedereen in de samenleving
o dit wilt ze zowel professioneel als in haar vrije tijd doen
Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..)
• Sonya werkt 4/5 maar eigenlijk is ze fulltime met haar job bezig
• gelooft sterk in de kracht van rolmodellen en probeert zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep zelf een stem te
geven ter versterking van andere vrouwen
• 1 op 1 lobbyen met vdab bemiddelaars werkt voor haar en geeft voldoening
• bezorgd over de sterke tendering van vdab aan derden: enerzijds is dit goed voor het heel op maat kunnen werken
naar lokale context toe, anderzijds vraagt ze zich af of veel opgebouwde expertise zo niet wordt ‘weggetenderd’
(wordt deze expertise wel goed geborgen?)
• vindt het belangrijk om leefwereldkennis een plek te geven in haar werk
o zet zich daarom in het weekend als vrijwilliger in bij een armoedevereniging
o deze inzichten neemt ze mee in haar werk
• netwerkvaardigheden zijn erg belangrijk in haar job, ze denkt dat haar scoutsverleden haar hier zeker in heeft gesterkt

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen

-

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

‘Randvoorwaarden’ die spelen
- Een ‘groentje’ in het werkveld
- Idealistisch
- Vlotte netwerker
- Steeds op zoek naar manieren om opgedane inzichten zo breed mogelijk te verspreiden en te verduurzamen
- Wordt soms door meer ervaren professionals als te licht bevonden en heeft vaak het gevoel zich te moeten
‘bewijzen’

