
 

                                                                                                            
 

 

Tinne Jansens 
 

Leeftijd: 42 jaar 

samenwonend met haar vriendin, geen kinderen 

Woonplaats: Gent (urbane omgeving) 

Geboren in: Indië, op haar 2 jaar geadopteerd en naar België 

gekomen 

Job: werkzoekend 

Opleiding: bio-ingenieur 

Rijbewijs; eigen wagen 

 
 

 

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

• goedlachse, sociale dame 

• zet zich in haar eigen buurt: organiseert voedselbedeling voor thuis- en daklozen 

• ervaring: stevige professionele ervaring als hoofd van een onderzoeksafdeling van een internationaal chemiebedrijf 

• passies: buurtwerk en het sociale, daar haalt ze enorm veel energie uit 

• hobby: trekking met de mountainbike  

• blij met waar ze nu staat - niet steeds zo vanzelfsprekend geweest om positief in het leven te staan 

o toen Tinne 24 was, werd haar moeder ernstig ziek 

o Tinne nam de zorg op zich én bleef intussen doorwerken  

o hoewel ze op haar omgeving kon rekenen, hield ze het liefst de touwtjes stevig zelf in handen 

o botste op haar 30e ongemeen hard tegen een burn-out, die, na de dood van haar mama 2 jaar later, overging 

in een zware depressie 

• ambitie: weer tewerkgesteld worden als onderzoeker 

 

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

• merkt dat het tienjarige ‘gat’ in haar CV de zoektocht naar werk geen goed doet 

• solliciteert nu al een kleine 2 jaar zonder succes 

o begint zich af te vragen of haar zichtbare Indische uiterlijk misschien ook meespeelt 

o krijgt steevast op een of ander moment gedurende het sollicitatiegesprek de vraag waar ze vandaag komt 

o als ze dan antwoordt met ‘Roeselare’, krijgt ze de vraag naar waar haar ouders dan vandaan komen 

▪ stoort haar niet meteen, maar ze neemt zich vast voor om een repliek voor te bereiden die ze te 

berde kan brengen de volgende keer dat deze vraag er komt 

• neemt zich op voorhand al voor om goed het evenwicht tussen haar engagement in het buurtwerk en haar potentiële 

job in het oog te houden 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen 

- Zichtbare etniciteit 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen 

- Zichtbare geloofsovertuiging 

- Niet-Vlaams klinkende naam 

- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep 

- Ongelijke verdeling genderrollen 

verantwoordelijkheden werk-gezin 

 

Drivers vanuit tewerkstelling die kunnen spelen 

- Krapte van het gezochte profiel 

- Wantrouwen t.a.v. 10 jaar ‘gat’ in loopbaanparcours o.w.v. ziekte 

- Vooroordelen over wat ze kan – wie ze is – aanpassingen op de werkvloer 

 

‘Randvoorwaarden’ die spelen 

- Eigen wagen  

- Relevante ervaring 

- Veel sociaal netwerk 

- Groot engagement 

- Grote gedrevenheid, grenzend aan workaholic 

- Geen kinderen om rekening mee te moeten houden 

 

 

 

 

 

 


