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Voorwoord 
 
 

Dit onderzoeksproject was niet mogelijk geweest zonder de inzet en steun van veel 
mensen.  

 
In eerste instantie willen we de leden van de klankbordgroep bedanken voor hun 
constructieve, kritische houding en behulpzame opmerkingen doorheen het hele 
onderzoeksproject. Daarbij zijn we ook dank verschuldigd aan de experts uit de eerste en 
tweede lijn, die ons vroeg in het onderzoek op weg hebben geholpen naar de relevantste 
thema’s, en hun netwerken voor ons geopend hebben.  

 
Tot slot, en niet in het minst, willen we ook alle vluchtelingen bedanken die een deel van 
hun persoonlijke ervaringen met ons hebben gedeeld. Zonder jullie vertrouwen, geduld 
en openhartigheid was er van dit project geen sprake geweest.  

 
We hopen dat dit onderzoeksrapport een meerwaarde kan betekenen voor iedereen die 
betrokken is bij de integratie van vluchtelingen, en ook voor vluchtelingen zelf.   

 
 
 
Arne Saeys 
Robin Vandevoordt 
Gert Verschraegen 
 
15 oktober 2018  
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Samenvatting 
 

In 2015 kende België net als andere Europese landen een verhoogde instroom van 
vluchtelingen, grotendeels ten gevolge van de conflicten in Syrië, Irak, Afghanistan en 
elders in de wereld. Deze vluchtelingen omvatten bijzonder diverse groepen mensen met 
uiteenlopende opleidingsniveaus, geloofsgemeenschappen en nationaliteiten. Het 
merendeel onder hen komt bovendien terecht in grote steden, waar zich 
‘aankomstwijken’ bevinden met een superdiverse bevolking en waar verschillende 
economische, religieuze en etnische breuklijnen dwars door elkaar lopen. De vraag die 
dan rijst is hoe deze vluchtelingen kijken naar het samenleven met Belgen en mensen van 
andere nationaliteiten. Hoe ervaren zij hun eerste contacten met Belgen en hoe 
veranderen die contacten doorheen de tijd? Welke spanningen en overeenkomsten 
ervaren zij tussen de normen en waarden van hun nieuwe land en die van hun 
herkomstland en haar diverse inwoners? Welke gevolgen hebben deze netwerken en 
interculturele contacten voor de plek waar zij willen wonen?  

Dit onderzoeksrapport bestudeert deze vragen aan de hand van de ontmoetingen 
die vluchtelingen al dan niet hebben met Belgen, andere nieuwkomers en mensen uit hun 
eigen gemeenschap. Dat doen we door ons te concentreren op drie aspecten van zulke 
ontmoetingen: de sociale netwerken die vluchtelingen doorheen hun verblijf uitbouwen, 
hun opvattingen over de waarden die zij zelf en de Belgische bevolking volgens hen 
hanteren, en hun ervaringen van de ruimtelijke omgeving waarin zij verblijven. Voor dit 
onderzoeksproject spraken we met 23 experts en organiseerden we 14 focusgroepen met 
vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië, Irak en Eritrea in verschillende steden en 
gemeenten. Aanvullend deden we ook 9 individuele interviews met vluchtelingen die al 
langer in België verbleven en acht interviews met vluchtelingen in kleine gemeenten. In 
totaal spraken we met 144 vluchtelingen.  

Ten eerste, wat ‘sociale netwerken’ betreft, bevroegen we hoe vluchtelingen 
contacten met Belgen en mensen van hun eigen gemeenschap ervoeren en hoe die 
contacten veranderden doorheen de tijd. Omdat de grote meerderheid van onze 
respondenten sinds beperkte tijd in België verbleef gaan onze bevindingen vooral over 
de ervaringen van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren hier. Om de evolutie in de tijd 
toch mee te nemen bevroegen we ook een kleine groep van vluchtelingen die hier reeds 
meerdere jaren waren. Onze bevindingen tonen aan dat vluchtelingen van alle 
onderzochte herkomstgroepen vooral ‘bindende banden’ hebben met hun eigen familie 
en landgenoten. In de opvangcentra, bijvoorbeeld, bouwen zij bindende banden op met 
andere asielzoekers die uit dezelfde regio komen. Na hun erkenning blijven zij in contact 
(bijvoorbeeld via sociale media) en helpen elkaar bij zaken zoals de zoektocht naar een 
woning. Bij vrouwen loopt het opbouwen van contacten anders omdat zij meestal via 
gezinshereniging naar België komen. Tijdens hun eerste jaren hier beperkt hun sociale 
leven zich vaak tot de zorg voor het gezin. De inburgeringslessen zijn voor hen één van 
de weinige momenten waar zij mensen buiten hun familie leren kennen. In grootsteden 
zoals Antwerpen en Gent zijn er verenigingen opgericht door en voor Afghaanse, 
Syrische, Iraakse en Eritrese vluchtelingen. Hoewel zulke verenigingen informatie en 
hulp verstrekken aan nieuwkomers, waren weinig vluchtelingen in het 
inburgeringstraject actief lid van deze verenigingen, al kenden ze die vaak wel via sociale 
media. 

Vluchtelingen van alle onderzochte herkomstgroepen blijken weinig 
‘overbruggende banden’ te hebben met Belgen. Terwijl ze aangeven dat de taalbarrière 
het grootste obstakel vormt in hun contact met Belgen, ervaren ze ook wantrouwen 
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vanwege de lokale bevolking, zowel in grote steden als in kleine gemeenten. In het tot 
stand komen van overbruggende sociale contacten zien we dat de betrokkenheid van 
enkele Belgische sleutelfiguren een cruciale rol speelt. Vaak zijn vrijwilligers, buddies of 
professionele hulpverleners de weinige Belgen waarmee vluchtelingen een band 
opbouwen. Als die geëngageerde sleutelfiguren er niet zijn, voelen vluchtelingen zich 
vooral in kleine gemeenten geïsoleerd. In grote steden daarentegen hebben zij meer 
contact met mensen uit hun herkomstlanden. Daarnaast kunnen vluchtelingen die Engels 
of Frans spreken gemakkelijker ‘overbruggende’ contacten opbouwen; vaak zijn ze 
daardoor minder afhankelijk van vrijwilligers of hulpverleners. Vrouwen hebben over 
het algemeen minder overbruggende contacten. Als die er zijn, bestaan die vooral uit 
oppervlakkige ontmoetingen op de school van de kinderen of met buren. Jongeren die 
school lopen en vluchtelingen die werken hebben meer overbruggende contacten met 
Belgische klasgenoten en collega’s. Dit laatste werd in het bijzonder bevestigd door de 
interviews met vluchtelingen die hier al langer verblijven. 

Ten tweede, wat ‘normen en waarden’ betreft, bevroegen we welke spanningen 
en overeenkomsten vluchtelingen ervoeren tussen de normen en waarden van hun 
nieuwe land en die van hun herkomstland. Gezien de meerderheid van de respondenten 
slechts beperkte tijd in België was betreffen onze bevindingen dus voornamelijk de 
standpunten van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren in België. De methodologie van 
focusgroepen en de tijdsbeperkingen van het onderzoek maakten bovendien dat 
gevoelige onderwerpen zoals homoseksualiteit minder uitgebreid aan bod konden 
komen. Uit ons onderzoek blijkt dat zowel Afghanen, Syriërs, Irakezen als Eritreeërs 
positieve aspecten van België als een veilig land en democratische rechtsstaat waarderen. 
Mensenrechten, veiligheid en vrijheid zijn voor hen belangrijke waarden. Dit is 
begrijpelijk gezien zij vaak uit oorlogs- en conflictgebieden komen. Verder prijzen zij de 
betrouwbaarheid van publieke dienstverlening in België. Het discours van universele 
mensenrechten biedt voor vluchtelingen een aanknopingspunt om de gelijkheid en 
verbondenheid van mensen over grenzen heen te beklemtonen en vormt ook een 
belangrijk motief om in België asiel aan te vragen. Zij appreciëren de bescherming die zij 
hier krijgen van de staat. Naast deze algemene waarden peilden we naar de visie van 
vluchtelingen op de gelijkheid tussen man en vrouw en de rol van religie in een seculiere 
samenleving.   

Met betrekking tot de gelijkheid tussen man en vrouw merken zowel Afghanen, 
Syriërs, Irakezen als Eritreeërs op dat vrouwen hier meer rechten krijgen dan in hun land 
van herkomst. Voor sommige vluchtelingen staan deze gelijke rechten op gespannen voet 
met de gewoontes en tradities uit hun herkomstland. Het feit dat vrouwen in België een 
leefloon kunnen krijgen, buitenshuis kunnen gaan werken, en kunnen scheiden kan 
volgens sommige vluchtelingen en ervaringsdeskundigen leiden tot familiale conflicten. 
Bovendien brengt het proces van gezinshereniging bijkomende uitdagingen met zich mee 
voor de relaties tussen mannen en vrouwen. Vrouwelijke vluchtelingen gaven aan dat zij 
in een afhankelijke positie ten opzichte van hun man terechtkomen doordat ze 
bijvoorbeeld afhangen van de netwerken die hun man reeds opbouwde en ook hun 
verblijfsrecht afhankelijk is van hun huwelijk. We kunnen dus besluiten dat gender-
relaties bij vluchtelingen een gecontesteerd terrein vormen: er bestaan verschillende en 
soms conflicterende interpretaties en waarderingen van de gelijkheid tussen man en 
vrouw. Vooral de vrouwen zelf lijken de vrouwenrechten sterk te waarderen, binnen de 
groep van mannen bestaat er meer onenigheid. 
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Ten aanzien van religie appreciëren zowel islamitische als christelijke vluchtelingen de 
vrijheid van godsdienst in België. Ze zijn blij dat ze hun religie vrij kunnen praktiseren in 
België. Zowel islamitische als christelijke vluchtelingen benadrukken ook dat ze andere 
religies respecteren. Ze zien hun religie vooral als een persoonlijke keuze en aanvaarden 
de seculiere maatschappij. Islamitische vluchtelingen benadrukken de humanistische 
waarden van hun geloof en wijzen erop dat we als mens dezelfde waarden dragen. 
Daarbij nemen ze uitdrukkelijk afstand van fundamentalisten. Op deze manier proberen 
zij de grenzen tussen moslims en anders- of niet-gelovigen te overbruggen. 

Ten derde, wat ‘ruimte en plaats’ betreft, bevroegen we welke push- en pull-
factoren een rol spelen in het zoeken naar een woning in een grootstad,  centrumsteden 
of kleine gemeenten. Via ‘limited life-histories’ reconstrueerden we de zoektocht van 
vluchtelingen naar een woning. Ook hier betreffen onze bevindingen vooral de 
ervaringen van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren in België. Uit onze bevindingen 
blijkt dat alle vluchtelingen ernstige problemen ondervonden om een geschikte woning 
te vinden eens ze het opvangcentrum moesten verlaten. Het onderscheid tussen pull- en 
push-factoren om naar grote steden of kleine gemeenten te trekken veronderstelt dat 
vluchtelingen keuzevrijheid hebben waar ze wensen te wonen. Vluchtelingen 
benadrukken echter dat ze weinig keuze hebben en dat de huidige plaats waar ze 
terechtkomen vaak de enige optie was die ze hadden. Vluchtelingen geven aan dat ze 
omwille van de taalbarrière, het beperkte aanbod van goedkope huurwoningen en 
mogelijke discriminatie er zelden in slagen om zonder de hulp van anderen een woonst 
te vinden. Of ze in de grootstad, centrumstad of in kleine gemeenten wonen is dan ook 
vaak het gevolg van sociale netwerken waarlangs hen deze woning aangereikt werd.  

Op die manier zouden we kunnen zeggen dat de aanwezigheid van landgenoten of 
taalgenoten de belangrijkste pull-factor is waarom vele vluchtelingen naar grote steden 
trekken. In de grootstad is er een netwerk van tussenpersonen die vaak tegen betaling 
vluchtelingen aan een woning helpen. Verder trekt de grootstad vluchtelingen aan 
omwille van gepercipieerde jobmogelijkheden maar ook omwille van de specifieke 
voorzieningen voor migranten zoals de horeca, moskeeën en voor jongeren het 
uitgangsleven. Niettemin zijn de woningen waar vluchtelingen terechtkomen in een 
grootstad doorgaans klein en van slechte kwaliteit. Dit kan een push-factor zijn van zodra 
vluchtelingen de keuze hebben om te verhuizen naar een betere woonst elders. Hierdoor 
ontstaat er een doorschuifsysteem waarbij eerdere vluchtelingen hun huurcontract voor 
een ongeschikte woning overlaten aan recentere vluchtelingen.  

Vluchtelingen die de stad verlaten trekken echter zelden naar kleine landelijke 
gemeentes maar eerder naar randstedelijk  gebied. Wonen in een kleine gemeente is 
veeleer een noodgedwongen keuze voor vluchtelingen die geen geschikte woning vinden 
in stedelijk gebied en via sociaal assistenten of andere hulpverleners naar kleine 
gemeenten verwezen worden. Het feit dat met name gezinnen met kinderen een ruimere 
woning kunnen vinden in kleine gemeenten dan in de stad kan dus eigenlijk een pull-
factor van kleine gemeentes genoemd worden. In kleine landelijke gemeentes ervaren 
vluchtelingen echter dat ze niet voldoende kunnen rekenen op het openbaar vervoer 
gezien zij zelf vaak geen wagen hebben, of over een Belgisch rijbewijs beschikken. Zonder 
zelfstandige vervoersmogelijkheden voelen vluchtelingen zich eenzaam en geïsoleerd in 
kleine gemeenten. Dit fungeert evenzeer als een push-factor om kleine gemeenten te 
verlaten en naar een stad trekken. 
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1. Inleiding 
 

In het piekjaar 2015 kende België net als andere Europese landen een verhoogde 
instroom van vluchtelingen, grotendeels ten gevolge van de conflicten in Syrië, Irak, 
Afghanistan en elders in de wereld. Deze vluchtelingen omvatten bijzonder diverse 
groepen mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus, geloofsgemeenschappen en 
etniciteiten. Het merendeel onder hen komt bovendien terecht in grote steden 
(Agentschap Binnenlands Bestuur 2017a), waar zich ‘aankomstwijken’ (Saunders 2010) 
bevinden met een superdiverse bevolking en waar verschillende economische, religieuze 
en etnische breuklijnen dwars door elkaar lopen. De vraag die dan rijst is hoe deze 
vluchtelingen kijken naar het samenleven met Belgen en mensen van andere 
nationaliteiten. Hoe ervaren zij hun eerste contacten met Belgen en hoe veranderen die 
contacten doorheen de tijd? Welke spanningen en overeenkomsten ervaren zij tussen de 
normen en waarden van hun nieuwe land en die van hun herkomstland en haar diverse 
inwoners? Welke gevolgen hebben deze netwerken en interculturele contacten voor de 
plek waar zij willen wonen? En welke factoren bepalen uiteindelijk waar zij effectief een 
woonst vinden? En tot slot: welke implicaties heeft dit alles voor de verschillende facetten 
van het lokale en Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid? 

Dit onderzoeksrapport bestudeert deze vragen aan de hand van de ontmoetingen 
die vluchtelingen al dan niet hebben met Belgen, andere nieuwkomers en mensen uit hun 
eigen gemeenschap. Dat doen we door ons te concentreren op drie aspecten van zulke 
ontmoetingen: de sociale netwerken die vluchtelingen doorheen hun verblijf uitbouwen, 
hun opvattingen over de waarden die zij zelf en de Belgische bevolking volgens hen 
hanteren, en hun ervaringen van de ruimtelijke omgeving waarin zij verblijven. Vooraleer 
we deze aspecten van het samenleven in diversiteit verder uitdiepen, geven we eerst een 
kort overzicht van de demografische kenmerken van vluchtelingen, de asielprocedure en 
de opvangstructuren voor asielzoekers in België. 

1.1 Demografische kenmerken 

België kende in het piekjaar 2015 een verhoogde instroom van asielzoekers. Toen 
vroegen 44.760 personen asiel aan in België, waaronder 39.064 enkelvoudige aanvragen 
en 5.696 meervoudige aanvragen. In totaal betekende dit bijna een verdubbeling 
tegenover het jaar daarvoor. Figuur 1 toont de evolutie van het totale aantal personen dat 
zowel enkel- als meervoudige asielaanvragen indiende van 2009 tot 2016. Bij de hoge 
instroom van vluchtelingen in 2015 kwam 63% van alle asielaanvragen in België van 
mensen uit Afghanistan, Syrië en Irak: 10.415 personen uit Syrië, 9.459 personen uit Irak 
en 8.308 personen uit Afghanistan. De sterke daling van het aantal personen die asiel 
aanvroegen in 2016 is voornamelijk veroorzaakt door het verminderde aantal personen 
uit Afghanistan, Syrië en Irak, die in 2016 slechts 35% van de asielaanvragen 
vertegenwoordigden. Afghanistan, Syrië en Irak bleven echter de eerste drie landen van 
herkomst van asielzoekers in 2016. Omdat veel asielzoekers uit deze conflictgebieden 
komen, ligt ook de beschermingsgraad relatief hoog. 
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De gemiddelde beschermingsgraad 1  in België steeg van 29,4% voor de beslissingen 
genomen in 2013 tot 60,7% in 2015. In 2015 leidde 50,5% van de beslissingen tot 
erkenning van de vluchtelingenstatus en 10,2% van de beslissingen tot toekenning van 
de subsidiaire beschermingsstatus (CGVS 2016) 2 . Daarmee lag het 
beschermingspercentage van 2015 hoger dan de voorgaande jaren. Een verklaring voor 
de verhoogde beschermingsgraad is het stijgend aantal asielaanvragen waarin een grote 
beschermingsnood is. Syrië is hier het meest duidelijke voorbeeld van: ongeveer 98% van 
de Syrische asielzoekers die hun beslissing in 2015 door CGVS kregen, kregen de 
beschermingsstatus toegekend. Verder lag de beschermingsgraad in hetzelfde jaar voor 
personen uit Irak op 72% en voor personen uit Afghanistan op 77% (CGVS December 
2015, kolom B en C, p. 14). De beschermingsgraad is in 2016 en 2017 overigens sterk 
verminderd, in het bijzonder voor Irakezen en Afghanen (gemiddeld 57,7% in 2016 en 
50,7% in 2017). 

 
Figuur 1: Evolutie van het aantal personen dat enkel- en meervoudige asielaanvragen (totaal) 

indiende (Bron: Jaarverslag 2016, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen). 
 

In dit onderzoek focussen we ons in de eerste plaats op meerderjarige erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden uit Afghanistan en Syrië, en, in mindere mate, 
Irak. Naast deze grote groepen uit overwegend islamitische landen bevroegen we ook 
vluchtelingen met een andere nationale en religieuze achtergrond. Zo interviewden we 
ook vluchtelingen uit Eritrea, een land waar ongeveer de helft van de bevolking christen 
is (voornamelijk orthodox). Het aantal vluchtelingen uit dit kleine Afrikaanse land met 
minder dan 5 miljoen inwoners is veel beperkter dan de instroom uit Afghanistan, Syrië 
en Irak. Niettemin kent Eritrea reeds jaren een repressief regime. Een rapport voor de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stelt dat er grondige redenen zijn om het 
Eritrese regime te verdenken van misdaden tegen de menselijkheid (Human Rights 
Watch, 2017). Conform de problematische mensenrechtensituatie ligt de 
beschermingsgraad bij Eritreërs die asiel aanvragen in België zeer hoog: 94% (CGVS 
rapport december 2015). In Figuur 2 geven we het aantal Afghaanse, Syrische, Iraakse en 

                                                        
1  De beschermingsgraad is de verhouding van het aantal uitgereikte 

beschermingsstatussen (status van vluchteling of subsidiaire beschermingsstatus) ten 
opzichte van het totale aantal eindbeslissingen. 

2 www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-overzicht-2015 
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Eritrese personen weer die enkel- en meervoudige asielvragen indienden van 2012 tot 
2017. Omwille van de aanhoudende oorlogen en conflicten zijn Syrië, Irak en Afghanistan 
reeds verschillende jaren de grootste herkomstlanden van vluchtelingen in België.  

  

 
Figuur 2: Aantal Afghaanse, Syrische, Iraakse en Eritrese personen die enkel- en meervoudige 

asielaanvragen indienden van 2012 tot 2017 (Bron: CGVS Jaarverslag 2016, dec 2017, eigen bewerking). 
 

De demografische kenmerken van de asielzoekers variëren naargelang van het 
herkomstland. Uit landen zoals Afghanistan en Irak komen voornamelijk mannelijke 
asielzoekers (respectievelijk 86% en 67% mannen in 2016). Ook uit Eritrea komen 
voornamelijk mannen (75%, CGVS 2014, p. 15). Voor andere landen zoals Syrië is de 
verdeling tussen de geslachten ongeveer evenwichtig, door het grotere aandeel van 
gezinnen met en zonder kinderen (CGVS 2016). 

Wat de leeftijd betreft is de meerderheid van de personen die in 2016 asiel 
aanvroegen in België redelijk jong, tussen 18 en 34 jaar (45,53%), terwijl 21,15%  zelfs 
jonger is dan 14 jaar, 10,29% tussen 14 en 17 jaar en 21,92% tussen 35 en 64 jaar is. 
Slechts 1% is 65 jaar of ouder (CGVS 2016, p. 14). 

Over het opleidingsprofiel van de asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden die in 2015 en 2016 voor het eerst een inburgeringscontract 
ondertekenden, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur (2017b) een schatting 
gemaakt op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Inburgering (KBI). De 
resultaten tonen dat asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden lager 
opgeleid zijn dan de gemiddelde inburgeraar (zonder onderscheid te maken naar 
nationaliteit). Zo zou bijna de helft (45%) van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en 
subsidiair beschermden  laaggeschoold (d.w.z. geen diploma secundair onderwijs), 30% 
middengeschoold (d.w.z. minimum secundair onderwijs voltooid) en 22% 
hooggeschoold (d.w.z. minimum Bachelor niveau) 3  zijn. Verder krijgen asielzoekers, 
vluchtelingen en subsidiair beschermden vaker dan de gemiddelde inburgeraar een 
leeradvies richting de Centra voor Basiseducatie, dat gericht is op personen die trager 
leren en ook cursussen aanbiedt voor personen die nog alfabetisering volgen.  

                                                        
3 Voor de resterende 3% is de scholingsgraad onbekend. 
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Wat de gezinssituatie betreft zijn er cijfers beschikbaar voor asielzoekers in het 
opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 (Agentschap Integratie & Inburgering, 
2016b)4. Ruim de helft  (51,4%) is alleenstaand. Hierbij gaat het vooral om mannen 
(39%), terwijl slechts 4,4% vrouw is. Hierbij komen nog 8% niet-begeleide 
minderjarigen. De andere helft (48,6%) bestaat uit tweeoudergezinnnen met kinderen 
(22,6%), eenoudergezinnen met kinderen (9,5%), koppels (3,3%) of een anders 
samengesteld gezin (13,2%). Hierbij zijn er verschillen naargelang nationaliteit: Syriërs 
komen het vaakst met gezinsleden (60,1%), gevolgd door Irakezen (50,7%) en Afghanen 
(32,7%). Bij Afghanen valt het grote aandeel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
op (22,4%). 

1.2 De asielprocedure 

De basis voor het internationale asielbeleid is het Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen dat in 1951 te Genève ondertekend werd door 150 landen, waaronder 
België. Dit Verdrag definiëert een vluchteling als elke persoon die “uit gegronde vrees 
voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en 
verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet 
kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”5 

Terwijl vluchtelingen erkend voor 7 juli 2016 recht hebben op een onbeperkt 
verblijf in België, is dit voor vluchtelingen die nadien erkend zijn beperkt tot vijf jaar, 
maar wel hernieuwbaar. Het 'statuut inzake subsidiaire bescherming' bestaat sinds 2006 
naast het vluchtelingenstatuut en wordt toegekend aan asielzoekers die niet voldoen aan 
de voorwaarden voor het vluchtelingenstatuut, maar die wel een reëel risico lopen op 
ernstige schade bij een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2013). De subsidiair beschermde ontvangt een 
verblijfsvergunning van een jaar, die de gemeente vervolgens telkens voor twee jaar kan 
vernieuwen. Na vijf jaar komt de subsidiair beschermde in aanmerking voor een 
verblijfsvergunning van onbeperkte duur wat ook wordt geregeld door de gemeente. De 
subsidiair beschermde kan in België werken na het aanvragen van een arbeidskaart 
(werknemer) of een beroepskaart (zelfstandige), terwijl erkende vluchtelingen hiervan 
vrijgesteld zijn6. 

 

                                                        
4  www.integratie-

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/monitoring_asielinstroom_profiel_asielz
oekers_in_opvang_31.03.2016.pdf 

5 
www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf 

6 Omwille van de leesbaarheid wordt in dit rapport de term ‘vluchtelingen’ gebruikt 
als omschrijving van alle respondenten. Deze beschrijving omvat dus ook subsidiair 
beschermden en een klein aantal mensen die nog in de asielprocedure zaten. Ook de term 
‘na erkenning’ gebruiken we waar dit voor subsidiair beschermden eigenlijk ‘na 
toekenning van de beschermingsstatus’ moet zijn. 
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De asielprocedure in België is recentelijk hervormd7. Gezien de timing van dit onderzoek, 
waarbij het merendeel van onze respondenten nog in de periode van de vorige wetgeving 
werd bevraagd, beperken we ons hier tot een beschrijving van de wetgeving die in 
werking trad sinds 1 juni 20078. Hierbij dient asielzoeker in regel een aanvraag in bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te Brussel, maar deze kan ook worden ingediend aan 
de grens, binnen een gesloten centrum of in een strafinrichting. Wanneer de Dienst 
Vreemdelingenzaken de asielaanvraag registreert, onderzoekt deze of België 
verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. Wanneer de aanvraag is 
ingediend, krijgt de asielzoeker een voorlopige verblijfsvergunning en in principe het 
recht op materiële hulp zoals bijvoorbeeld een verblijf in een asielcentrum of lokaal 
opvanginitiatief voor de volledige duur van het onderzoek. 

Het onderzoek van de asielaanvraag gebeurt door het Commissariaat-generaal voor 
de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Na een verhoor gaat het CGVS na of het verhaal 
en de motieven van de asielzoeker waarheidsgetrouw zijn. Uiteindelijk beslist het CGVS 
of de asielzoeker het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming verkrijgt of de 
aanvraag geweigerd wordt. Asielzoekers kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing 
van het CGVS bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Aan het einde van de 
asielprocedure krijgt de asielzoeker ofwel het vluchtelingenstatuut ofwel dat van de 
subsidiaire bescherming, ofwel krijgt hij of zij een weigering. Wanneer de asielaanvraag 
definitief verworpen wordt, krijgt de asielzoeker een bevel om het grondgebied te 
verlaten binnen een bepaalde termijn (meestal 30 dagen). 

1.3 Opvangstructuur 

Gedurende de volledige asielprocedure hebben asielzoekers recht op materiële hulp, met 
name in de vorm van opvang en juridische en sociale ondersteuning. Personen die bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken asiel hebben aangevraagd, worden door de 
dienst Dispatching van Fedasil een opvangplaats toegewezen (de verplichte plaats van 
inschrijving of 'code 207') 9 . Bij het toewijzen van deze opvangplaatsen streeft de 
Dispatching ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke kenmerken van 
de asielzoekers (gezinnen met kinderen, rolstoelgebruikers, niet-begeleide 
minderjarigen...). 

In België is er momenteel een netwerk van 22.528 opvangplaatsen10, bestaande uit 
enerzijds collectieve en anderzijds individuele opvangstructuren. Van alle asielzoekers 
wordt twee derde opgevangen in relatief grote collectieve opvangcentra (66,6%), 
beheerd door Fedasil, het Belgische Rode Kruis of andere partners (zie Figuur 3). Eén 
derde (33,4%) van de asielzoekers wordt opgevangen in de individuele structuren, 
voornamelijk woningen die door de OCMW's (de 'lokale opvanginitiatieven' of LOI's) of 
door ngo's beheerd worden. Opvang in de individuele woningen is meestal 
voorbehouden voor kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, alleenstaanden met 
kinderen, personen met een beperking en voor asielzoekers met een nationaliteit 
waarvoor een grote beschermingsgraad geldt. In de open opvangstructuren kunnen 

                                                        
7 Tijdens de loop van het onderzoek, op 23 maart 2018, werd de asielwetgeving 

grondig hervormd. Zo is voortaan geen sprake meer van asielzoekers maar van 
‘verzoekers om internationale bescherming’.  

8 www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/asielprocedure 
9 www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/opvang-asielzoekers 
10 Toestand op 1 mei 2018, www.fedasil.be/nl/statistics 
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asielzoekers vrij binnen- en buitengaan en krijgen zij onderdak, eten, kledij alsook 
sociale, medische en psychologische begeleiding en een dagelijkse uitkering (zakgeld). De 
opvanginstanties zorgen eveneens voor tolken en verwijzen door naar opleidingen. 

 
 

 
Figuur 3: Ligging van collectieve opvangcentra op 7 Februari 2017. Bron: Fedasil11 
  

Het recht op opvang vervalt wanneer de asielprocedure voltooid is en de mogelijke 
beroepsprocedures uitgeput zijn. Wanneer asielzoekers erkend worden als vluchteling 
of de status van subsidiair beschermde worden toegekend, krijgen ze een 
verblijfsvergunning maar mogen ze nog twee maanden in een opvangstructuur 
verblijven. Deze termijn is met twee maanden verlengbaar. Tijdens deze twee (tot vier) 
maanden moeten zij op zoek gaan naar een eigen woning, Het LOI heeft de opdracht de 
vluchteling of subsidiair beschermde te begeleiden in de zoektocht naar een woonst. 
Vanaf de toekenning van hun status kunnen erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden die de opvangstructuur verlaten hebben financiële OCMW-steun krijgen. 
Enkel wie behoeftig is en geen werk heeft, heeft recht op OCMW-steun. Erkende 
vluchtelingen hebben dezelfde sociale rechten als Belgen. Subsidiair beschermden, 
daarentegen, hebben geen recht op een leefloon maar het OCMW kan wel financiële steun 
toekennen met dezelfde bedragen als een leefloon. Verder dienen subsidiair 
beschermden, in tegenstelling tot erkende vluchtelingen, een werkvergunning aan te 
vragen indien zij tewerkgesteld willen worden. 

                                                        
11 Deze kaart is een momentopname. Ondertussen kunnen er wijzigingen zijn door 

de sluiting van verschillende centra. Deze kaart illustreert min of meer de situatie voor 
de vluchtelingen die we in ons onderzoek bevroegen.  
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1.4 Inburgeringstraject 

Asielzoekers die in een Vlaamse of Brusselse gemeente verblijven hebben na vier 
maanden asielprocedure recht op een gratis inburgeringstraject dat bestaat uit een 
cursus maatschappelijke oriëntatie, lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie. 
Asielzoekers kunnen zich wel al onmiddelijk na hun asielaanvraag inschrijven voor een 
cursus Nederlands (NT2) bij een Huis van het Nederlands. Van zodra zij een positieve 
beslissing krijgen, zijn erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die in een 
Vlaamse gemeente verblijven zelfs verplicht een inburgeringstraject te volgen 
(Agentschap Inburgering & Integratie, 2016c) 12 . Wie inburgeringsplichtig is in 
Vlaanderen moet een inburgeringscontract tekenen en bij elk onderdeel van het 
vormingsprogramma minstens 80% aanwezig zijn. Indien men hier niet aan voldoet 
riskeert men een administratieve geldboete. Wie slaagt voor de cursus maatschappelijke 
oriëntatie en de cursus Nederlands (niveau A2), ontvangt een attest van inburgering. Het 
is de bedoeling dat het inburgeringstraject binnen één jaar na het opstarten afgerond 
wordt, maar voor niet of zwak gealfabetiseerden of zij die een flexibel traject volgen 
omwille van hun werk, persoonlijke of medische redenen kan de duurtijd van het traject 
verlengd worden. 

De context die we hierboven schetsten is belangrijk om de specifieke positie en 
situatie van vluchtelingen te begrijpen. In wat volgt zullen we dieper ingaan op de vraag 
hoe vluchtelingen samenleven in diversiteit. Hierbij kijken we in de eerste plaats naar 
hoe zij sociale netwerken uitbouwen, het symbolisch grenswerk van normen en waarden 
waarmee zij zichzelf van anderen onderscheiden en hun ruimtelijke ervaringen wat 
betreft huisvesting. Hieronder belichten we de theoretische achtergrond van elk aspect 
en geven we ook aan hoe deze drie thema’s met elkaar verbonden zijn. 
  

                                                        
12  www.integratie-

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Traject_asielzoeker_20161201.pdf 
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2. Samenleven in diversiteit bij vluchtelingen 

2.1 Sociale netwerken: overbruggende, bindende en verticale banden 

Eén van de meest besproken sociaalwetenschappelijke debatten van de laatste decennia 
betreft de sociale cohesie van multiculturele wijken, steden en gemeenschappen. Om te 
bestuderen hoe mensen (al dan niet) met elkaar samenleven in een superdiverse 
omgeving, analyseren sociologen de sociale netwerken waarin individuen zich bewegen. 
Een klassieke benadering vertrekt van het onderscheid tussen sterke en zwakke banden 
(Granovetter 1973). De hoeveelheid tijd, emotionele intensiteit, intimiteit en 
wederkerigheid die geïnvesteerd worden, bepalen de sterkte van een band. Met 
betrekking tot etnische minderheden wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen 
twee typen van sociale banden: ‘social bridging’ (meer oppervlakkige banden met 
mensen van een andere gemeenschap, nationaliteit, etniciteit of religie) en ‘social 
bonding’ (sterkere banden met leden binnen dezelfde gemeenschap) (Putnam 2007; 
Ryan et al. 2008). Terwijl social bridging en social bonding horizontale relaties zijn tussen 
individuen voegen Ager & Strang (2008) er nog een derde groep aan toe: ‘social links’, 
verticale relaties tussen individuen en instellingen. Daartoe rekenen zij de toegang van 
vluchtelingen tot overheidsagentschappen, middenveldorganisaties en socio-culturele 
verenigingen. In het geval van vluchtelingen kunnen ‘bindende’ sociale relaties belangrijk 
zijn voor de groepsidentiteit, terwijl ‘overbruggende’ en ‘verticale’ sociale relaties de 
vluchtelingen kunnen helpen om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Contacten 
die etnische en culturele grenzen overbruggen kunnen nieuwkomers helpen om toegang 
te krijgen tot de arbeidsmarkt, om de taal sneller te leren en om meer kennis te 
verwerven over de culturele normen en omgangsvormen van Belgen (Lin 1999). 
Bovendien stelt Allports contacttheorie dat zulke overbruggende contacten 
intergroepsrelaties kunnen verbeteren en vooroordelen en conflicten kunnen 
verminderen (Allport 1954). 

De contacten van nieuwkomers en vluchtelingen blijken de eerste jaren beperkt te 
zijn tot de sterke sociale banden binnen hun eigen gemeenschap. In opdracht van het 
Steunpunt Integratie en Inburgering deed Reinhilde Pulinx (Pulinx 2016) een 
verkennend onderzoek naar de sociale netwerken van nieuwkomers enkele jaren na 
aankomst in Vlaanderen. Uit haar bevraging van Oost-Europese vrouwen bleek dat zij 
voornamelijk sociale contacten onderhouden met leden van het kerngezin, familie (al dan 
niet in het land van herkomst) en enkele goede vrienden (die vaak tot dezelfde 
gemeenschap behoren). Hoewel er contacten worden gelegd met medecursisten tijdens 
het inburgeringstraject blijken deze contacten meestal de duur van de opleiding niet te 
overstijgen.  

Bij vluchtelingen is het des te crucialer om te bestuderen hoe zij deze netwerken 
ontwikkelen doorheen de tijd. In vergelijking met andere nieuwkomers of Belgen van 
buitenlandse herkomst, beschikken de meeste vluchtelingen bij aankomst immers over 
weinig of geen familiale ondersteuning of professionele netwerken. Terwijl Belgen van 
buitenlandse herkomst en arbeidsmigranten kunnen terugvallen op reeds bestaande 
verwantschaps- en diasporanetwerken of via hun werk een netwerk kunnen uitbouwen 
en een inkomen hebben dat toelaat te participeren in vrije tijdsactiviteiten, moeten veel 
vluchtelingen van nul af aan hun netwerken uitbouwen. Omdat hun intrede in België op 
een andere manier verloopt, is het cruciaal om een benadering te hanteren die specifiek 
is toegespitst op de situatie van vluchtelingen. Vaak bouwen vluchtelingen hun eerste 
netwerken op in de opvangstructuren van het land waar zij aankomen. 
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Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen zich vaak laten leiden door één of enkele sterke 
personen of organisaties die hen binnenleiden in een bestaand netwerk (Vandevoordt 
2016b; Williams 2006). Personen die zij ontmoeten in een opvangcentrum of in een 
superdiverse aankomstwijk geven hen informatie over werk, opleiding en 
overheidsdiensten, en helpen hen vaak aan een eerste woonplaats. Hetzelfde gebeurt 
wanneer het gaat om het ontmoeten van Belgen: de “toegang” tot de Belgische 
samenleving verloopt vaak via een dieper contact met één vertrouwenspersoon. Zolang 
die vertrouwenspersoon er niet is, blijven ontmoetingen met Belgen vaak beperkt tot 
oppervlakkige gesprekken met hulpverleners, leerkrachten en toevallige passanten. 
Hetzelfde geldt voor groepen en organisaties waarmee zij in contact komen. Vaak is het 
eerste contactpunt een migrantenorganisatie of publieke plek waar mensen van de eigen 
gemeenschap elkaar ontmoeten (bvb Koerdisch café, Evangelische kerk, moskee,...). 
Wanneer die plek lange tijd de belangrijkste vorm van bindend kapitaal vormt (diepere 
sociale banden), kunnen nieuwkomers zich verankeren in een enclave van hun 
migrantengemeenschap, en bestaat de kans dat de integratie in de gastgemeenschap 
vertraagt of zelfs stil valt (Ager & Strang 2004; Portes & Schafer 2007; Uslaner en Coley 
2003). 

Om te onderzoeken hoe vluchtelingen het samenleven in diversiteit ervaren, is het 
daarom cruciaal om te reconstrueren hoe zij hun netwerken opbouwen, en welke 
betekenis zij daaraan geven. Wanneer komen ze in contact met verschillende groepen 
van Belgen, andere nieuwkomers en gevestigde migranten? Welke bindende banden 
hebben ze in die periode opgebouwd? Wie hebben ze daardoor leren kennen? Wie zijn de 
vertrouwenspersonen waarop ze kunnen terugvallen? Van welke hulporganisaties 
maken zij regelmatig gebruik? Welke daarvan zijn overbruggend, welke zijn bindend? 
Welke gevolgen hebben die relaties gehad voor hun taalontwikkeling, inburgering, 
kansen op de arbeidsmarkt? 

En hoe zien ze die overbruggende en/of bindende banden in de toekomst 
evolueren? Met welke groepen van Belgen, nieuwkomers en gevestigde migranten 
zouden ze meer of dieper contact willen? Welke strategieën hanteren ze daarvoor? En 
hoe schatten ze de kansen daarop in? Een belangrijke vraag hierbij is of het opbouwen 
van overbruggende en/of bindende banden anders verloopt in een grote stad dan in een 
kleine gemeente. Is de kans groter dat vluchtelingen in een grote stad met gevestigde 
migrantengemeenschappen etnische enclaves zullen vormen? Zullen zij sneller en/of 
beter contact hebben met Belgen in kleine gemeenten waar minder gevestigde 
migrantengemeenschappen zijn? 

Door de ontplooiing van die netwerken te reconstrueren, willen we een beter zicht 
krijgen op hoe vluchtelingen effectief omgaan met diversiteit, onder welke 
omstandigheden zij sociale breuklijnen overbruggen, en wat daarvan de gevolgen zijn 
voor hun bredere integratie (intrede op arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting en 
verenigingsleven) in een grootstad, centrumsteden en kleine gemeenten. 
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2.2 Normen en waarden: symbolisch grenswerk 

In het publieke debat over samenleven in diversiteit wordt vaak geopperd dat 
nieuwkomers en vluchtelingen de Vlaamse normen en waarden dienen te respecteren. 
Om te bepalen wat die Vlaamse normen en waarden nu precies zijn werd in 2005 een 
“Commissie ter invulling van de cursus maatschappelijke oriëntatie" opgericht dat 
uiteindelijk neerslag vond in een rapport en een uniform werkboek voor de 
cursus Maatschappelijke Oriëntatie (Bossuyt et al., 2006). Als vijf hoofdwaarden van de 
Vlaamse samenleving werden vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap 
genoemd. In de lessen Maatschappelijke Oriëntatie die vluchtelingen en andere 
nieuwkomers dienen te volgen tijdens hun inburgeringstraject staan deze normen en 
waarden centraal, samen met de stelsels die deze waarden en normen belichamen: de 
democratie, de democratische rechtsstaat en het pluralisme.  

Wat vluchtelingen zélf denken over waarden, en over de eventuele verschillen en 
gelijkenissen die zij ervaren met de waarden die in Vlaanderen domineren, komt tijdens 
de lessen Maatschappelijke Oriëntatie uitgebreid ter sprake, maar is  nauwelijks 
wetenschappelijk onderzocht.  Daarom zullen wij hier bespreken hoe vluchtelingen naar 
waarden kijken, en hoe deze waardenopvattingen verweven zijn met de sociale 
netwerken die zij hebben uitgebouwd. Daarbij laten we ons leiden door twee 
sociologische veronderstellingen. Ten eerste bestaat er minder consensus binnen 
groepen (bvb. Vlamingen, Syriërs, moslims) over ‘waarden en normen’ dan vaak wordt 
aangenomen. Er bestaan velerlei waarden (eerder abstracte overtuigingen over het 
wenselijke, zoals ‘keuzevrijheid’, ‘solidariteit’, ‘gelijkheid tussen mannen en vrouwen’ of 
‘de waarde van persoonsontplooing’) die niet altijd met elkaar compatibel zijn. 
Bovendien kunnen ‘waarden’, die niet meer dan abstracte principes vormen, op zeer 
verschillende wijzen vertaald worden in ‘normen’ (concrete gedragsregels en 
handelingsvoorschriften). Zo kan het abstracte principe ‘gelijkheid tussen man en vrouw’ 
zowel vertaald worden in de norm van ‘gelijke uitkomsten voor man en vrouw’ als in ‘het 
recht van de vrouw om autonoom beslissingen te nemen’. Aangezien het repertoire van 
‘waarden en normen’ breed en veelvormig is, kan het ook flexibel en situatiespecifiek 
worden ingezet.  

Ten tweede gaan we er van uit dat de concrete interpretatie van normen en 
waarden tot stand komt doorheen reële sociale interactie. Voor vluchtelingen kunnen dit 
zowel formele ontmoetingen zijn (bvb. in het kader van de inburgeringscursussen die ze 
volgen) als informele ontmoetingen met mensen in hun dagelijkse leven. Welke 
waardenopvattingen vloeien voort uit het contact dat zij (al dan niet) hebben met Belgen 
van lokale of diverse afkomst, andere nieuwkomers en mensen uit hun eigen 
gemeenschap? En wanneer zorgen, omgekeerd, deze waardenopvattingen voor barrières 
of net bruggen bij het uitbouwen van zulke sociale netwerken? 

Om bovenstaande sociologische opvattingen over ‘waarden’ op een concrete 
manier te onderzoeken zullen wij ons richten op het ‘symbolisch grenswerk’ dat 
vluchtelingen verrichten. Symbolisch grenswerk is een benadering uit de cultuur- en 
moraalsociologie die onderzoekt hoe individuen symbolische grenzen trekken tussen 
groepen, bijvoorbeeld, aan de hand van oordelen over goed of slecht gedrag (bvb. op basis 
van religie), dan wel bruggen bouwen tussen bepaalde sociale groepen (Barth 1969; 
Lamont 2000; Wimmer 2013). Bij deze benadering ligt de nadruk niet op het definiëren 
van intrinsieke, essentiële culturele kenmerken en verschillen, maar op de manier 
waarop groepsgrenzen worden geconstrueerd, gemarkeerd en gehandhaafd. Voor 
sommige moslims, bijvoorbeeld, zou alcoholgebruik als een symbolische grens kunnen 
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fungeren tussen seculiere en islamitische normen en waarden. Hetzelfde geldt voor het 
dragen van de hoofddoek. Maar omgekeerd kan een ethiek van hard werken, bijvoorbeeld 
in sport, studie of werk, net voor een symbolische en uiteindelijk ook sociale 
overbrugging van religieuze, culturele of nationale verschillen zorgen. In onze 
benadering ligt de nadruk dus niet op het louter vaststellen van normen en waarden, 
maar vooral op de manier waarop mensen bepaalde normen en waarden verwoorden om 
zichzelf te positioneren ten opzichte van anderen. Daarbij zijn we in het bijzonder 
geïnteresseerd in hoe dit symbolische grenswerk verweven is met de sociale netwerken 
die vluchtelingen ontwikkelen. Zorgen deze waarden voor verschillen, of bieden zij ook 
kansen voor gevoelens van verbondenheid?    

Om na te gaan hoe vluchtelingen symbolische grenzen (de)construeren, leggen wij 
hen open vragen voor over de verschillen en gelijkenissen die zij ervaren tussen hun 
thuisland en België. Daarbij schenken we bijzondere aandacht aan twee controversiële 
onderwerpen die regelmatig in het publieke debat terugkomen: gender en religie. Met 
betrekking tot gender peilen we naar hun opvattingen over, onder meer, relaties tussen 
mannen en vrouwen, taakverdeling in het huishouden, de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en scheidingen. Met betrekking tot religie peilen we op een gelijkaardige 
manier naar het belang van geloof voor vluchtelingen, hun houding ten opzichte van 
andere religies en ten opzicht van de seculiere samenleving. Aansluitend gaan we telkens 
na hoe zij de attitudes van Belgen t.a.v. dezelfde kwesties inschatten. Daarbij kijken we 
ook naar ervaringen van solidariteit en verbondenheid met mensen van een andere eigen 
etnisch-religieuze gemeenschap (bvb. Belgen van lokale of diverse afkomst, andere 
nieuwkomers). ‘Waarden en normen’ kunnen immers niet alleen gebruikt worden om 
‘verschillen’ tussen groepen te beklemtonen, ze kunnen ook ingezet worden om 
overeenkomsten in de verf te zetten. Hedendaagse culturele overtuigingen zoals het idee 
van ‘mensenrechten’ die toekomen aan elke persoon (los van bvb. nationaliteit, religie of 
seksuele oriëntatie) bieden makkelijke aanknopingspunten om de gelijkheid en 
verbondenheid van mensen over grenzen heen te beklemtonen. Uit eerder onderzoek 
blijkt ook dat de perceptie  dat mensenrechten in een land beschermd worden door vele 
migranten uitdrukkelijk geapprecieerd wordt en voor sommigen zelfs een belangrijke 
reden kan vormen om zich in Europa te vestigen (Timmerman et.al., 2018). 

Bij de analyse van de interviews en gesprekken besteden we ook aandacht aan de 
diversiteit van interpretaties. We gaan na op welke verschillende manieren vluchtelingen 
zich presenteren, aan welke waarden ze veel belang hechten en aan welke minder en hoe 
ze die waarden vertalen in concrete gedragsnormen. Daarbij hebben we vanzelfsprekend 
aandacht voor verschillende factoren zoals de cultureel-etnische en religieuze 
achtergrond, opleidingsniveau en gender.  

2.3 Ruimte en plaats: wonen in steden en kleine gemeenten 

Samenleven in diversiteit is een proces dat in de eerste plaats lokaal verloopt, op het 
niveau van de buurt, het dorp of de stad. Grote steden en landelijke gemeenten vertonen 
hierbij belangrijke verschillen wat betreft ruimtelijk-fysieke, culturele en 
sociaaleconomische infrastructuur. In tegenstelling tot landelijke gemeenten die 
gekenmerkt zijn door een lage bevolkingsdichtheid, relatief weinig voorzieningen en een 
hechte gemeenschap, worden steden gedefinieerd door een hoge bevolkingsdichtheid en 
een bredere waaier aan publieke en private voorzieningen (bv. scholen, bedrijven, 
ziekenhuizen, opvangcentra en andere instellingen). In het algemeen is er ook meer 
anonimiteit en minder contact tussen de vele inwoners van een grote stad. Mobiliteit 
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speelt ook een grote rol in de keuze om te wonen in een stad of in een landelijke gemeente. 
Terwijl steden meestal goed verbonden zijn via openbaar vervoer ligt mobiliteit 
moeilijker in landelijke gemeenten. 

Grote steden zijn altijd aantrekkingspolen geweest voor allerlei mensen die een 
beter leven en meer kansen zoeken. Enerzijds wekt de grootstad door haar economische 
bedrijvigheid en bekendheid de indruk dat er meer kansen op de arbeidsmarkt zijn. 
Anderzijds is wonen in de stad door de druk op de huisvestingsmarkt globaal genomen 
duurder dan op het platteland. Niettemin biedt de stad ook alternatieve mogelijkheden 
tot goedkope huisvesting, zoals gedeelde woningen, kamerverhuur en zelfs 
matrassenverhuur. Grootsteden worden dan ook gekenmerkt door een groeiende 
sociaaleconomische ongelijkheid (Sassen 1991). Terwijl grote internationale bedrijven 
zich vaak in een stedelijke omgeving vestigen en kansen bieden aan hooggeschoolde 
werknemers, wordt de stad ook gekenmerkt door een hoge werkloosheidsgraad van 
veelal laaggeschoolde mensen en mensen van buitenlandse herkomst die barrières 
ervaren omwille van de taal en cultuur. Vaak belanden deze mensen in een precaire 
situatie van laagbetaalde jobs met weinig werkzekerheid of proberen ze te overleven in 
de informele economie. Door hun beperkte financiële middelen is het voor nieuwkomers 
vaak moeilijk om aan een kwalitatieve betaalbare huurwoning op de reguliere 
huisvestingsmarkt te raken. Over de jaren heen hebben migrantengemeenschappen die 
eerder aankwamen zich in grote steden geconcentreerd in wat Doug Saunders (2010) 
aankomstwijken noemt. Omwille van goedkope huisvesting, informele netwerken en 
hulp binnen migrantengemeenschappen kunnen deze wijken fungeren als een sociale lift 
voor nieuwkomers. Aankomstwijken vormen echter vaak een transitzone. Migranten die 
zich op de sociale ladder opwerken trekken weg uit de arme, dichtbevolkte 
aankomstwijken in de stad naar een uitgestrekter gebied buiten de stad (Deboosere, 
2012; Schillebeeckx en Albeda 2014). 

Voor vluchtelingen is de zoektocht naar huisvesting een bijzondere uitdaging. Zoals 
eerder vermeld krijgen meerderjarige vluchtelingen en subsididair beschermden die in 
een opvangstructuur verblijven na het verkrijgen van een positieve beslissing in de 
verblijfsprocedure twee maanden de tijd om een woning te vinden, waarbij wel tweemaal 
een verlenging van een maand mogelijk is (wat de maximale uitstroomtermijn dus op vier 
maanden brengt). Terwijl vluchtelingen vroeger tijdens deze periode in hetzelfde 
opvangcentrum konden blijven, verhuizen zij sinds 2016 naar een lokaal opvanginitiatief 
terwijl zij een woning zoeken. Een discussiepunt in het federale asielbeleid is de 
toepassing van een ruimtelijk spreidingsplan van asielzoekers en vluchtelingen die recht 
hebben op opvang in een lokaal opvang initiatief. Hoewel de federale regering een 
akkoord bereikte over een verplicht spreidingsplan, werd die beslissing uiteindelijk nog 
niet in de praktijk omgezet. 

De ‘Nota Verhuisbewegingen’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur (2017)  
bracht de verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in 
kaart en bevestigt de aantrekkingskracht van steden. Er blijkt een duidelijke netto-
instroom van erkende vluchtelingen te zijn vanuit Wallonië naar het meer verstedelijkte 
Vlaanderen en Brussel. In de Stad Antwerpen is er een hoog percentage blijvers (76 %). 
Na het verkrijgen van een positieve beslissing in de verblijfsprocedure verhuist slechts 
één op vier vluchtelingen nadien naar een andere gemeente. Bovendien kent de Stad 
Antwerpen een hoge instroom van vluchtelingen die na hun erkenning in de stad komen 
wonen. Deze instroom komt vooral vanuit de provincie Antwerpen, de provincie Luik, de 
provincie Luxemburg en de provincie Limburg. Verder vertonen bijna alle Vlaamse 
centrumsteden een positieve netto-instroom van erkend vluchtelingen en subsidiair 
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beschermden (zie Figuur 5). In absolute aantallen is de netto-instroom het grootst in 
Antwerpen, Leuven, Gent en Oostende. Enkel Brugge en Sint-Niklaas kennen een netto-
uitstroom. Voor Sint-Niklaas heeft dit waarschijnlijk te maken met het feit dat de stad een 
vrij hoge opvangcapaciteit voor asielzoekers op haar grondgebied heeft, wat het grote 
aantal erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden op het moment van het 
verkrijgen van een positieve beslissing in de verblijfsprocedure verklaart. 
 

 
 Figuur 5: Verhuisbewegingen naar centrumsteden (Bron: Agentschap Binnenlands 

 Bestuur, 2017) 
 
Als we kijken naar de in- en uitstroom van erkend vluchtelingen en subsidiair 
beschermden koppelen met de 8 categorieën van gemeenten volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, dan zien we naast de instroom in de grootsteden Antwerpen, 
Gent, en de centrumsteden, ook een lichte instroom in de kleinstedelijke gebieden op 
provinciaal niveau. In alle andere types van gemeenten valt er een duidelijke uitstroom 
van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden op. Dit toont aan dat vluchtelingen 
en subsidiair beschermden na het verkrijgen van een positieve beslissing in de 
verblijfsprocedure, vooral naar de grootsteden en centrumsteden en naar de meer 
verstedelijkte gebieden trekken.  
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Figuur 6: In- en uitstroom volgens Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Bron: Agentschap 
Binnenlands Bestuur, 2017) 

 
Door vluchtelingen zowel in een grootstad en centrumsteden als in kleine gemeenten te 
bevragen, zal dit onderzoek een nauwelijks ontgonnen terrein betreden. In dit onderzoek 
peilen we naar de belangrijkste motivaties van de vluchtelingen om in een grootstad, 
regionale centrumstad dan wel in kleinstedelijk gebied, randgemeenten of buitengebied 
te gaan wonen. Hierbij bekijken wij hoe vluchtelingen de opvangstructuren en de vrijheid 
van vestiging ervaren van zodra zij geen recht meer hebben op die opvang. Wij vragen 
ook hoe zij hun huidige woning gezocht hebben en wie hen daarbij geholpen heeft. Een 
belangrijke vraag is in welke mate men er bewust voor gekozen heeft te wonen in een 
grootstad of in een kleine gemeente en waar men zelf de voorkeur aan geeft. We peilen 
ook naar wat de vluchtelingen als voor- en nadelen ervaren bij het wonen in een 
grootstad, centrumstad of kleine gemeente. Daarbij trachten we enerzijds te 
reconstrueren wat de invloed is van de woonomgeving op de manier waarop 
vluchtelingen in contact komen met Belgen, andere migranten en mensen van hun eigen 
etnisch-religieuze gemeenschap. Anderzijds willen we zo nagaan hoe deze sociale 
netwerken en de toegang tot de huisvestingsmarkt hun verblijfplaats hebben bepaald. 
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3. Methodologie 

3.1 Kwalitatief onderzoek 

De voorbije jaren zijn er veel kwantitatieve data verzameld bij de grootste groepen van 
buitenlandse herkomst in Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn de tweejaarlijkse 
Vlaamse migratie- en integratiemonitor (2013, 2015, 2018) en de recente bevraging 
‘Samenleven in diversiteit’ (2018) in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
De bevraging ‘Samenleven in diversiteit’ richtte zich op zes omvangrijke 
herkomstgroepen in Vlaanderen, met name personen van Belgische, Marokkaanse, 
Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. Wat de groep van recente 
vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Irak en Eritrea betreft zijn er weinig gegevens 
beschikbaar over aspecten van het samenleven in diversiteit zoals interetnische 
contacten, taalgebruik, ervaringen van discriminatie en standpunten t.o.v. genderrollen. 

Een kwantitatief onderzoek dat peilt naar verschillende groepen en categorieën 
vluchtelingen is moeilijk omwille van verschillende redenen. De aantallen van sommige 
groepen zijn te klein om statistisch relevante resultaten te halen. Een representatieve 
steekproef van vluchtelingen trekken uit het Rijksregister is daarnaast weinig 
betrouwbaar omdat vluchtelingen in de eerste jaren van hun verblijf verschillende keren 
van adres veranderen. De uitval wegens ongeldig adres zou zeer groot zijn. Verder 
hebben vluchtelingen vaak zeer traumatische ervaringen achter de rug en staan ze 
wantrouwig t.o.v. hun eigen overheid die hen niet heeft kunnen beschermen. Het is dan 
ook weinig waarschijnlijk dat zij spontaan zullen meedoen aan een survey door de 
Vlaamse overheid. Gezien vluchtelingen een moeilijk bereikbare groep zijn waarbij de 
taalbarrière het bevragen via surveys bemoeilijkt, is kwalitatief onderzoek nodig waarbij 
de onderzoeker een intensieve interactie en een vertrouwensband kan opbouwen met de 
doelgroep om hen te bevragen over samenlevingsthema’s.  

Kwalitatief onderzoek is aangewezen om complexe thematieken in concrete, 
alledaagse omstandigheden te beschrijven en de beleving van de betrokkenen te 
interpreteren. In tegenstelling tot survey-onderzoek kan er dieper ingegaan worden op 
processen en interacties in bestaande situaties en op thema’s die voor sommige 
bevolkingscategorieën gevoelig liggen (Mason, 2002). Kwantitatief survey-onderzoek, 
bijvoorbeeld, verzamelt antwoorden op gestandaardiseerde vragen, maar kan moeilijk 
peilen naar de variërende, groepspecifieke interpretaties van die vragen. Voor thema’s 
zoals sociale netwerken, normen en waarden en huisvesting kunnen we via kwalitatief 
onderzoek makkelijker peilen naar de beleving en de betekenis die vluchtelingen daaraan 
geven.  

In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek waarbij de resultaten in cijfers worden 
uitgedrukt, is kwalitatief onderzoek meer beschrijvend van aard en richt het zich op 
interpretaties, ervaringen en betekenis, en niet op kwantiteiten zoals hoeveelheid, 
omvang en frequentie (Baarda et al. 2001; Mason 2002). De output van dit onderzoek 
wordt dan ook grotendeels weergegeven in uitspraken die respondenten deden. Hoewel 
de thema’s van het onderzoek vastlagen, verschilde de formulering en de volgorde van 
de vragen en antwoorden van gesprek tot gesprek. 

Kwalitatief onderzoek heeft niettemin enkele beperkingen. Bij kwalitatief 
onderzoek kan de aanwezigheid van de onderzoeker de antwoorden van de 
respondenten beïnvloeden. Kwalitatief onderzoek hanteert verschillende 
veronderstellingen over de aard van de sociale werkelijkheid en over de specifieke 
criteria om de betrouwbaarheid en validiteit van kennis te testen. Terwijl kwantitatieve 
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onderzoekers een sterke nadruk leggen op reproduceerbaarheid en de veralgemening 
van kennis, gaan kwalitatieve onderzoekers eerder uit van de contextbepaaldheid van 
kennis. Bij kwalitatief onderzoek is de taak van de onderzoeker om zich in te leven in het 
perspectief en de leefwereld van de respondenten, eerder dan hen van buitenaf te 
bestuderen. Bij interpretatieve onderzoeksmethoden zijn reflexiviteit, transparantie en 
betekenisgeving van de onderzoeker daarom belangrijk als criteria voor de 
geloofwaardigheid van een onderzoek (Yanow & Schwartz-Shea, 2012).  

Omwille van de tijds- en arbeidsintensieve werkwijze van bevragen bij kwalitatief 
onderzoek wordt een kleiner aantal respondenten bevraagd dan in survey-onderzoek. 
Wat betreft de generaliseerbaarheid van dit onderzoek dient te worden opgemerkt dat 
de steekproef van respondenten niet random was, maar gericht was op de specifieke 
vragen en doelstellingen van dit onderzoek. Respondenten werden geselecteerd op basis 
van voor dit onderzoek relevante kenmerken zoals nationaliteit, geslacht en woonplaats. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook niet zonder meer veralgemeend worden 
naar alle vluchtelingen. 

Voor een kwalitatief onderzoek hebben we een behoorlijk grote steekproef van 144 
vluchtelingen geïnterviewd. Dit grote aantal is voornamelijk bereikt via focusgroepen 
waaraan 127 vluchtelingen deelnamen. Focusgroepen zijn groepsinterviews geleid door 
een moderator. Een handboek over kwalitatief onderzoek beschrijft het doel van 
focusgroepen als volgt: “Een focusgroep gebruikt de geleide, interactionele discussie als 
middel om de rijke details van complexe ervaringen en de redenering daarachter, acties, 
veronderstellingen, waarden, emoties, percepties en gedragingen van individuen te 
genereren.” (Lucassen & Olde-Hartman 2007, p. 54) Doorgaans gaat het om homogeen 
samengestelde groepen van minimum vier tot maximum twaalf deelnemers. In dit 
onderzoek werden de groepen samengesteld op basis van nationaliteit, geslacht en 
woonplaats. De deelnemers voeren discussies over specifieke onderwerpen die de focus 
van het onderzoek vormen. 

Werken met focusgroepen heeft als voordeel dat deelnemers op elkaar kunnen 
reageren. Zo kunnen de deelnemers van een focusgroep vergelijken in welke mate zij 
dezelfde of afwijkende opvattingen of ervaringen hebben ten opzichte van anderen. Het 
is niet de bedoeling dat de deelnemers tot een consensus komen maar eerder een thema 
vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. Doordat respondenten op elkaar 
reageren wordt de bias van de onderzoeker verminderd bij focusgroepen. Een nadeel van 
focusgroepen is dat de onderzoeker minder controle heeft over het verloop van het 
gesprek en er minder tijd is om met individuen dieper in te gaan op een bepaald 
onderwerp. Bovendien kunnen dominante mensen in de groep de minder assertieve 
deelnemers verdringen. In principe kan de focusgroep best beschouwd worden als een 
publieke discussie waarin sociaal geaccepteerde meningen geuit worden. Bij 
focusgroepen ontbreekt de vertrouwelijkheid die wel in een individueel interview of een 
anonieme vragenlijst mogelijk is. Die vertrouwelijkheid is met name belangrijk om 
meningen te horen die van sociaal geaccepteerde normen afwijken. Ook de analyse van 
groepsgesprekken vergt veel moeite omdat er veel stemmen aan bod komen. 

Ter aanvulling van de focusgroepen hebben we ook individuele diepte-
interviews afgenomen. Individuele diepte-interviews zijn beter geschikt om 
persoonlijke verhalen en gevoelige thema’s te bespreken waar een vertrouwensband 
voor nodig is. We deden zeventien individuele diepte-interviews waarbij we een 
semigestructureerde vragenlijst gebruikten over de thema’s sociale netwerken, normen 
en waarden en huisvesting. Het semigestructureerde interview is aangewezen om relatief 
onbekende verschijnselen en relaties te onderzoeken, bijvoorbeeld bij vluchtelingen die 
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hier meer dan vijf jaar zijn en vluchtelingen in kleine gemeenten. Door het constant 
vergelijken van het gespreksmateriaal en een voortschrijdend inzicht in de leefwereld 
van de respondenten kunnen naargelang er meer interviews afgenomen worden meer 
gerichte vragen gesteld worden. 

3.2 Fases van het onderzoek 

We voerden dit onderzoek uit in verschillende fasen. In de eerste verkennende fase 
(Juli-September 2017) contacteerden we experts: mensen die vanuit hun professionele 
positie (bv. leerkrachten maatschappelijke oriëntatie, sociale assistenten) specifieke 
inzichten hebben over hoe vluchtelingen sociale netwerken opbouwen, hoe zij omgaan 
met culturele verschillen, waar zij wonen en hoe we hen het best kunnen bereiken.  

Concreet organiseerden we twee rondetafelgesprekken met experts die werken 
met Syrische, Afghaanse, Iraakse en Eritrese vluchtelingen. In totaal namen 15 
trajectbegeleiders en leerkrachten maatschappelijke oriëntatie bij Atlas in Antwerpen 
deel aan twee rondetafelgesprekken in Augustus 2017. Daarnaast hebben we nog 8 
individuele interviews gedaan met experts werkzaam in andere instellingen. Zo deden 
we in Antwerpen interviews met mensen van het Centraal Onthaalbureau Coevelt van het 
OCMW, het cohousing project CURANT, het Adviescentrum Migratie van het CAW 
Antwerpen, het OCMW in Mortsel en het buddyproject Vrouwen Ontmoeten Vrouwen.  

In deze interviews stelden we de algemene onderzoeksvragen voor aan de experts, 
met als doel deze verder te verfijnen en toe te spitsen op de problemen die zij in hun 
dagelijkse werk ervaren. We vroegen wat volgens hen de rol is van netwerken, normen 
en waarden en de ruimtelijke omgeving in de manier waarop vluchtelingen met 
diversiteit omgaan. Tijdens de gesprekken werden met sommige experts ook afspraken 
gemaakt om ons in contact te brengen met de vluchtelingen zelf. 

In de tweede fase (Oktober 2017 – Januari 2018) organiseerden we in totaal 14 
focusgroepen met vluchtelingen. Via onze contacten met experts en het Agentschap 
Inburgering en Integratie konden we 10 focusgroepen organiseren tijdens de lessen 
maatschappelijke oriëntatie van het inburgeringstraject waaraan Syrische, Afghaanse, 
Iraakse en Eritrese vluchtelingen deelnemen. Daarnaast organiseerden we nog vier 
focusgroepen via andere organisaties zoals de Vrouwenraad, het Adviescentrum Migratie 
en het OCMW in Mortsel.  

Het organiseren van focusgroepen had verschillende voordelen. Een eerste 
voordeel was dat meerdere personen konden deelnemen en zodoende een discussie kon 
plaatsvinden waardoor we ons een levendiger beeld konden vormen van achterliggende 
motivaties voor een standpunt tegenover een bepaald onderwerp (Greenbaum, 1998). 
Een specifiek voordeel van de focusgroepen tijdens de lessen maatschappelijke oriëntatie 
was dat dit voor de vluchtelingen een vertrouwde context vormde waar ze al enige tijd 
met de andere deelnemers, de leerkracht en de locatie kennis hadden gemaakt. Een ander 
voordeel was dat de leerkracht kon vertalen wanneer het voor de vluchtelingen niet 
mogelijk was zich in het Nederlands uit te drukken. Hoewel we oorspronkelijk met 
professionele tolken wilden werken, was een belangrijk punt om te kiezen voor de 
leerkrachten dat deze reeds een vertrouwensrelatie met de groep hadden opgebouwd. 
Tenslotte konden wij via de lessen maatschappelijke oriëntatie een brede groep 
vluchtelingen bereiken. Omwille van het feit dat het Agentschap Integratie en 
Inburgering op verschillende plaatsen in Vlaanderen deze lessen aanbiedt was het 
mogelijk om met vluchtelingen in verschillende steden en kleine gemeenten te spreken. 
Dat de lessen maatschappelijke oriëntatie voor vluchtelingen verplicht zijn, stelde ons 
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ook in staat om sociaal geïsoleerde individuen, individuen met een beperkt netwerk en 
zowel mannen als vrouwen te bereiken. 

Het werken met focusgroepen had ook enkele nadelen. In de eerste plaats was het 
moeilijk om als onderzoeker vertrouwen te winnen en persoonlijke thema’s zoals 
normen en waarden, in groep te bespreken. Ook al speelde de MO-leerkracht vaak een 
faciliterende rol in een vertrouwde setting, toch bleef het moeilijk om concrete thema’s 
zoals gender, homoseksualiteit en religie diepgaand te bespreken. Een tweede nadeel is 
dat de omvang en de samenstelling van de groepen tijdens de lessen maatschappelijke 
oriëntatie reeds vast lag. Omdat klassen maatschappelijke oriëntatie standaard bestaan 
uit een vijftiental cursisten was het moeilijk om iedereen aan het woord te laten. We 
hebben daarom zo veel mogelijk geprobeerd om de groepen in twee te splitsen, maar dat 
was niet steeds mogelijk. Ten derde waren de deelnemers aan de lessen maatschappelijke 
oriëntatie voornamelijk vluchtelingen die slechts beperkte tijd in België verbleven, 
waaronder de meesten wel erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden maar ook 
enkelen die nog in procedure waren, wat de inhoud van de gesprekken tijdens de 
focusgroepen kan beïnvloed hebben. Tenslotte bestaat, zoals bij elk kwalitatief 
onderzoek, de mogelijkheid dat de aanwezigheid van de onderzoeker een invloed 
uitoefende op de antwoorden die respondenten gaven, met name op vragen over normen 
en waarden, ook wanneer de leerkracht kritische reflectie aanmoedigde. Omwille van 
deze redenen hebben we naast de focusgroepen tijdens de lessen maatschappelijke 
oriëntatie ook nog kleinere focusgroepen georganiseerd via andere organisaties die met 
vluchtelingen werken.  

In totaal hebben we 14 focusgroepen georganiseerd. Gezien de grote diversiteit bij 
vluchtelingen valt het niet binnen de mogelijkheden van dit onderzoek om statistische 
representativiteit na te streven. Bij het zoeken naar deelnemers voor dit onderzoek 
selecteerden we in de eerste plaats op basis van kenmerken zoals nationaliteit, geslacht 
en woonplaats. Dit geeft de beperkingen van dit onderzoek aan met betrekking tot andere 
variabelen. 

We focusten in eerste instantie op drie nationaliteiten: Syriërs (55), Afghanen (48) 
en Eritreërs (26). Het idee hierachter was om naast de twee grootste groepen 
vluchtelingen uit overwegend islamitische landen zoals Syrië en Afghanistan ook 
orthodox-christelijke vluchtelingen uit Eritrea te bevragen om te kijken welke rol 
religieuze achtergrond speelt in het samenleven in diversiteit. Gezien de lessen 
maatschappelijke oriëntatie op basis van taal georganiseerd zijn, betekende dit dat we bij 
de Afghanen en Eritreërs homogene meerderheidsgroepen hadden die respectievelijk 
Pashtu en Tigrinya spraken. Bij de Syriërs werden de lessen maatschappelijke oriëntatie 
in het Arabisch gegeven, waardoor er bij de focusgroepen ook andere Arabischtalige 
deelnemers aanwezig waren, zoals bijvoorbeeld Irakezen. Omwille van die reden hebben 
we ook de gesprekken met enkele Irakezen (14) in ons onderzoek opgenomen. Naast de 
verdeling van de focusgroepen in homogene groepen wat betreft nationaliteit, hebben we 
ook een focusgroep georganiseerd waaraan twee Syriërs, een Afghaan en een Eritreeër 
deelnamen, waardoor we ook een zicht kregen op de interactie tussen mensen van deze 
nationaliteiten. 

Wat het geslacht van de deelnemers betreft, hebben we getracht om niet enkel 
mannelijke vluchtelingen maar ook vrouwen te bereiken, ook al zijn er in het algemeen 
meer mannelijke dan vrouwelijke vluchtelingen (zie hoofdstuk 1). Tijdens de lessen 
maatschappelijke oriëntatie hebben we focusgroepen georganiseerd met enkel mannen, 
en focusgroepen met een gemengde groep van mannen en vrouwen. Vanuit het idee dat 
een groep zonder mannen misschien tot andere antwoorden zou kunnen leiden hebben 
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we ook een aparte focusgroep georganiseerd met Syrische en Iraakse vrouwen. Hierbij 
was een vrouwelijke tolk aanwezig naast de mannelijke onderzoeker. Voor de andere 
nationaliteiten konden we niet voldoende vrouwen vinden om aparte groepen samen te 
stellen. Dit heeft te maken met enerzijds het feit dat er meer mannelijke dan vrouwelijke 
vluchtelingen zijn en anderzijds met het feit dat we voor het contacteren van vrouwen 
afhingen van tussenpersonen. Aangezien deze samenwerking met tussenpersonen 
minder vlot verliep, hebben we  Eritrese en Afghaanse vrouwen  enkel in gemengde 
focusgroepen kunnen spreken.  

In dit onderzoek is een belangrijke vraag of de woonplaats een invloed heeft op het 
samenleven in diversiteit bij vluchtelingen. Omwille van die reden hebben we 
focusgroepen georganiseerd tijdens de lessen maatschappelijke oriëntatie op 
verschillende locaties. In de eerste plaats hebben we focusgroepen georganiseerd met 
vluchtelingen die in een grootstad wonen, met name in Antwerpen. Hier hebben we 
focusgroepen met vluchtelingen van alle beoogde nationaliteiten kunnen aantreffen. 
Daarnaast hebben we ook focusgroepen georganiseerd in de centrumsteden Sint-Niklaas 
en Aalst, waarbij ook respondenten uit kleine deelgemeenten aanwezig waren. In Sint-
Niklaas konden we twee groepen samenbrengen van Syriërs, Irakezen en een groep 
Afghanen. In Aalst organiseerden we nog een focusgroep met Syriërs en Irakezen. In deze 
focusgroepen zaten niet enkel vluchtelingen die in de centrumsteden woonden, maar ook 
vluchtelingen die in kleine deelgemeenten van deze steden woonden. We organiseerden 
ook focusgroepen met Syriërs en Afghanen in Mortsel als suburbane gemeente. 
Vluchtelingen uit kleine gemeenten dienen vaak lessen maatschappelijke oriëntatie te 
volgen in nabijgelegen steden. In Gent brachten we op die manier tijdens een MO les 
Afghaanse mannen en vrouwen samen die in diverse kleine gemeenten in Oost-
Vlaanderen woonden met minder dan 25.000 inwoners.  
 
Hieronder een overzicht van de 14 focusgroepen die we afgenomen hebben: 

 
Grootstad Antwerpen: 

  
- Focusgroep 1 met Syrische en Iraakse mannen en vrouwen 
- Focusgroep 2 met Syrische en Iraakse vrouwen 
- Focusgroep 3 met Syrische, Afghaanse en Eritrese mannen 
- Focusgroep 4 met Afghaanse mannen en vrouwen  
- Focusgroep 5 met Afghaanse mannen 
- Focusgroep 6 met Eritrese mannen en vrouwen 
- Focusgroep 7 met Eritrese mannen 
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Regionale centrumsteden en kleine gemeenten 

 
Sint Niklaas en deelgemeenten: 

- Focusgroep 8 met Syrische mannen en vrouwen 
- Focusgroep 9 met Syrische mannen en vrouwen 
- Focusgroep 10 met Afghaanse mannen en vrouwen 

  
Aalst en deelgemeenten: 

- Focusgroep 11 met Syrische en Iraakse mannen en vrouwen 
 

Mortsel: 
- Focusgroep 12 met Syrische mannen en vrouwen 
- Focusgroep 13 met Afghaanse mannen 

 
Diverse Oost-Vlaamse gemeenten (les MO in Gent): 

- Focusgroep 14 met Afghanen uit diverse kleine Oost-Vlaamse gemeenten 
 

Naast de focusgroepen voerden we in een derde fase (Februari-April 2018) zeventien 
bijkomende diepte-interviews uit. Enerzijds konden we zo bepaalde profielen die we niet 
in groep konden spreken alsnog in het onderzoek betrekken. Anderzijds zijn individuele 
interviews geschikt om dieper in te gaan op onze onderzoeksvragen dan in de 
focusgroepen. Meer in het bijzonder zochten we nog vluchtelingen die hier al langere tijd 
verblijven. We deden in totaal negen individuele diepte-interviews met Afghanen (4), 
Syriërs (2), Irakezen (2) en een Eritreeër (1) die tussen vijf en achtentwintig jaar in België 
woonden. Aangezien deze mensen niet meer in inburgeringstrajecten te vinden zijn, 
spoorden we hen op via zelforganisaties en integratiecentra waar zij ooit zelf als 
nieuwkomer aankwamen maar nu medewerker zijn geworden. Om een beter begrip te 
krijgen van de situatie van vluchtelingen in kleine gemeenten deden we nog acht diepte-
interviews met Afghanen, Syriërs en Eritreërs in die gemeenten. 

In de vierde fase analyseerden we de kwalitatieve data die we verkregen hebben 
met NVIVO-software waarbij we de gesprekken codeerden. Op basis van deze coderingen 
gingen we over tot een thematische analyse van de antwoorden van de respondenten.In 
onderstaande tabel staat het totale aantal respondenten van zowel de focusgroepen als 
de interviews gerangschikt op basis van nationaliteit, geslacht en woonplaats.  
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Figuur 7: Aantal respondenten naar land van herkomst, woonplaats en geslacht. 
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3.3 Verloop van de focusgroepen en interviews 

Voor zowel de focusgroepen als de interviews werkten we met een semi-gestructureerde 
vragenlijst over de drie thema’s: sociale netwerken, normen en waarden, ruimte en 
plaats. Bij de focusgroepen tijdens de lessen maatschappelijke oriëntatie vertaalde de 
leerkracht de vragen van de onderzoeker en de antwoorden van de respondenten van 
hun moedertaal naar het Nederlands. De focusgroepen en interviews duurden tussen 1,5 
en 3 uur. De individuele interviews verliepen meestal in het Nederlands en soms in het 
Engels.  

Om de algemene onderzoeksvragen zo concreet en tastbaar mogelijk te maken, 
hanteerden we waar mogelijk participatieve gespreksmethoden (Chambers 1994; Dona 
2007; Jacobsen en Landau 2003). Laagdrempelige participatieve gespreksvormen zijn 
aangewezen omdat we grotendeels werken met mensen die een andere moedertaal 
hebben, lager opgeleide groepen, of groepen die niet noodzakelijk gewend zijn aan 
abstracte discussies over samenleven, identiteit en ruimte. Bij zulke participatieve 
focusgroepen ligt de nadruk minder op de stellingen die de onderzoekers voorleggen, als 
wel op de betrokkenheid van de participanten. Dat bewerkstelligden we door middel van 
concrete voorbeelden en vragen over het dagelijkse leven. 

Zowel de focusgroepen als de interviews begonnen steeds met een korte 
voorstelling waarbij de deelnemers gevraagd werd naar hun leeftijd, burgerlijke staat, 
opleiding, beroep, en hoe lang ze reeds in België waren. Na de eerste gesprekken merkten 
we dat het thema ‘ruimte en plaats’ het beste werkte als ijsbreker voor zowel de 
focusgroepen als de individuele interviews, omdat deze het minst persoonlijk waren. In 
de eerste plaats vroegen we hoe de vluchtelingen in België zijn terechtgekomen en hoe 
ze hun huidige woonplaats gevonden hebben. Pas daarna stelden we meer persoonlijke 
vragen over hun sociale netwerken en over normen en waarden. We vroegen niet naar 
de redenen waarom ze hun land ontvluchtten aangezien de vluchtelingen dit verhaal al 
meerdere malen hebben moeten vertellen aan verschillende officiële instanties en dit 
onnodige trauma’s kan bovenhalen. Hieronder beschrijven we hoe de drie 
onderzoeksthema’s (ruimte en plaats, sociale netwerken, normen en waarden) werden 
aangebracht tijdens de focusgroepen en interviews.  

3.3.1 Sociale netwerken 

Om de sociale netwerken van vluchtelingen in kaart te brengen, maakten we gebruik van  
verschillende methodes. In de eerste plaats baseerden we ons op ego-centred network 
analysis (Williams 2006; Borgatti et al 2009; Marin en Wellman 2011). Deelnemers 
worden daarbij gevraagd om op een blad een cirkel te tekenen waar ze “ik” in schrijven. 
Vervolgens wordt hen gevraagd om een cirkel daarrond te tekenen van de belangrijke 
personen in hun leven hier in België. Daarnaast deden we in de testfase een beroep op 
‘participatory mapping’ (Daley 2009; Emmel 2008), een nieuwe onderzoeksmethodiek 
uit de sociale geografie die langzaam ingang vindt in migratie- en vluchtelingenstudies. 
Op basis van een kaart van de stad of gemeente waar de vluchtelingen wonen vraagt de 
onderzoeker waar de vluchtelingen het vaakst Belgen ontmoeten, mensen van hun eigen 
gemeenschap (nationaliteit/etniciteit/religie) of mensen van andere herkomst (Daley 
2009). Gezien verschillende deelnemers de plaatsen op de kaarten niet herkenden, 
hebben we deze vragen gewoon mondeling gesteld via de leerkracht. De onderzoeker 
vroeg dan rechtstreeks naar de ontmoetingen die vluchtelingen hebben: waar 
ondernemen ze welke activiteiten met welke personen? Zijn dat oppervlakkige of diepere 
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contacten? Welke taal spreken ze met hen? Hoe hebben ze hen leren kennen? Kennen ze 
zo nog veel mensen buiten de stad of gemeente? Op deze wijze trachtten we te 
achterhalen hoe vluchtelingen door middel van overbruggende en bindende netwerken 
met diversiteit omgaan. 

3.3.2 Normen en waarden 

Omwille van de culturele en politieke gevoeligheid van normatieve overtuigingen, kozen 
we ervoor om onze respondenten hier niet rechtstreeks en pas in het laatste deel van het 
gesprek over te bevragen. Dit wordt ons bovendien sterk aanbevolen door experts uit de 
eerste lijn, ervaringsdeskundigen en de klankbordgroep. Dit had het voordeel dat er op 
dat moment al wat vertrouwen was opgebouwd, wat onontbeerlijk is om gevoelige 
thema’s aan te snijden (Dona 2007; Ellis et al 2007). Het nadeel daarvan was dat er 
relatief weinig tijd was om dit thema te bespreken (tussen 30 en 45 minuten), nadat 
sociale netwerken en ruimte en plaats aan bod waren gekomen. In een testfase 
probeerden we aan de hand van visuele beelden abstracte, controversiële vragen op een 
concrete, tastbare manier bespreekbaar te maken (Liebenberg 2009). De combinatie van 
deze methode met grote groepen en veel verschillende onderwerpen leidde echter niet 
tot de gewenste resultaten. Gezien de veelheid aan thema’s die besproken dienden te 
worden en om zo veel mogelijk respondenten aan het woord te laten was het uiteindelijk 
efficiënter om de vragen mondeling te stellen. De visuele methode kan zeker nuttig zijn, 
maar eerder voor kleine groepen met een beperkt aantal thema’s. Gezien we deze 
methode niet konden gebruiken voor de focusgroepen, hebben we ook tijdens individuele 
interviews de vragen mondeling voorgelegd.  

 We concentreerden ons zoals eerder gezegd op drie thema’s: gender-relaties, 
religie en gedeelde sociale ervaringen. Deze thema’s sluiten aan bij de vragen die we 
stelden over sociale netwerken, maar ditmaal hanteerden we enkele methoden uit de 
“symbolisch-grenswerk”-benadering (Lamont 2000; Wimmer 2013). Daarbij gingen we 
na op welke manier mensen impliciet symbolische grenzen trekken tussen sociale 
groepen, dan wel bruggen bouwen. Door bijvoorbeeld concrete vragen te stellen over de 
omgang tussen mannen en vrouwen, konden we peilen naar hun ideeën over 
genderrelaties. De voorkeur voor specifieke partner-eigenschappen – zoals bijvoorbeeld 
de verantwoordelijkheid om voor een inkomen te zorgen (in het geval van mannen), of 
de vaardigheden om huishoudelijke taken te vervullen (in het geval van vrouwen) - wijst 
vaak op morele verwachtingspatronen waarmee vluchtelingen hun eigen positie 
definiëren. Hier was het ook van cruciaal belang om de vluchtelingen te vragen hoe zij de 
relaties tussen mannen en vrouwen in België zien. Ook het thema van religie benaderden 
we zoveel mogelijk vanuit het perspectief van symbolisch grenswerk. We vroegen de 
vluchtelingen hoe ze hun religie beleven in een seculier land zoals België. Welke rol 
nemen bidden en naar de moskee of kerk gaan in hun leven? Ervaren ze een hechte 
geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld in de plek waar ze wonen? Om niet enkel aandacht te 
hebben voor wij–zij tegenstellingen wat betreft normen en waarden, vroegen we ook 
naar gedeelde sociale ervaringen. Daarbij keken we ook naar de verschillende 
interpretaties van normen en waarden die leven bij vluchtelingen. 

 Een bedenking hierbij is dat zoals bij elk sociaal-wetenschappelijk onderzoek de 
mogelijkheid bestaat dat het loutere gegeven dat men zich in een onderzoekssituatie 
bevindt een invloed heeft op de antwoorden die respondenten geven. Dit heeft te maken 
met ten minste twee zaken. Enerzijds is het mogelijk dat de aanwezigheid van een externe 
onderzoeker een invloed uitoefende op de manier waarop respondenten hun mening 
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uitdrukken. Tijdens de focusgroepen waren er bijvoorbeeld veel respondenten die weinig 
of niets zeiden, respondenten die zichzelf profileerden met een uitgesproken mening en 
respondenten die sociaal wenselijke antwoorden gaven. Anderzijds kan de precaire 
situatie waarin onze respondenten zich  bevinden een rol spelen. Zowel wat betreft hun 
verblijfsstatuut in België, als de toegang tot de arbeidsmarkt en de woonmarkt, zijn 
vluchtelingen sterk afhankelijk van instellingen zoals het OCMW, de agentschappen 
Integratie en Inburgering, vrijwilligersorganisaties en dergelijke. Deze afhankelijkheids-
relatie kan ertoe bijdragen dat vluchtelingen, vooral wanneer zij nog niet lang hier 
verblijven (Vandevoordt 2016) weinig kritiek durven te uiten op deze instellingen en de 
normen en waarden die hier vooropgesteld worden. 

3.3.3 Ruimte en plaats 

Om de push- en pullfactoren te analyseren die het waarschijnlijker maken dat 
vluchtelingen gaan wonen in de grootstad dan wel een kleine gemeente, baseerden we 
ons op ‘limited life-histories’, een methodiek die regelmatig wordt gehanteerd in 
sociaalwetenschappelijke studies van dakloosheid (May 2000; Thomas en Ditmar 1995). 
Door retrospectief tewerk te gaan, beoogden we de causale mechanismen bloot te leggen 
in de zoektocht van vluchtelingen naar huisvesting. Daarbij focusten we vooral op de rol 
van bepaalde sociale netwerken in hun beslissingsproces. Naast sociale netwerken 
houden we ook rekening met socio-economische factoren zoals inkomen, huurprijzen en 
aanwezige infrastructuur zoals opvangcentra, OCMWs, transportmogelijkheden en 
werkgelegenheid.  

Met oog op de reconstructie van dit beslissingsproces begonnen we met een korte 
reflectie over hun woontraject: Waar woonde je eerst? Hoe kwam je aan die woning? Uit 
onderzoek blijkt immers dat die huisvesting vaak via informele contacten verloopt, 
eerder dan via formele organisaties (Vandevoordt 2016a, 2016b). In het geval van de 
grootstad vroegen we ook meer specifiek waarom vluchtelingen in een bepaalde buurt of 
stadsdeel zijn terechtgekomen en wat hun ervaringen van de buurt zijn. Gelijkaardige 
vragen stelden we vervolgens over hun huidige woning: hoe kwam je daar terecht? Hoe 
verliep het contact met de verhuurder? Mobiliteit en werkgelegenheid zijn andere 
belangrijke thema’s die de huisvesting beïnvloeden. Welke rol speelde de 
beschikbaarheid van efficiënt openbaar vervoer? Zijn vluchtelingen naar een bepaalde 
stad of gemeente getrokken omdat ze er aan een job hoopten te geraken? Tenslotte 
vroegen we hun toekomstaspiraties voor wat betreft hun ideale woonplaats. Waar willen 
ze liefst wonen in België? In de stad of op het platteland? Dit geeft ons een zicht op de 
voor- en nadelen van het wonen in de stad of in kleine gemeenten. 
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4. Bevindingen 

4.1 Algemene kenmerken van de geïnterviewde vluchtelingen 

Vooraleer we ingaan op de inhoudelijke analyse van de groepsgesprekken en interviews, 
is het belangrijk om een overzicht te geven van de algemene basiskenmerken van onze 
respondenten. Zoals eerder gezegd hebben we vluchtelingen uit vier verschillende 
landen geïnterviewd: Afghanistan, Syrië, Irak en Eritrea. De Syriërs, Afghanen en Irakezen 
waren de grootste groepen vluchtelingen die een asielaanvraag indienden sinds 2012 tot 
nu (CGVS, 2017). Om naast de islamitische vluchtelingen ook christelijke vluchtelingen te 
bevragen interviewden we Eritreeërs. Tijdens de groepsgesprekken en individuele 
interviews werden van de respondenten verschillende persoonlijke basisgegevens 
gevraagd. Op basis van die gegevens maken we hieronder een sociaal profiel op van de 
geïnterviewde vluchtelingen. Het is belangrijk op te merken dat de onderstaande cijfers 
geen representativiteit nastreven maar enkel aangeven wat de kenmerken zijn van de 
groepen die we bevraagd hebben. 

 

   
Figuur 8: Aantal respondenten naar verblijfsduur in België. 

 
Een belangrijke factor waarmee rekening dient te worden gehouden bij de analyse en 
interpretatie van onze gesprekken met vluchtelingen is dat de meerderheid van onze 
respondenten slechts sinds een beperkte tijd in België verbleef. De grootste groepen 
vluchtelingen die we spraken waren tussen de 2 en 3 jaar in België (68 respondenten, 
met name Afghanen en Syriërs), gevolgd door degenen die hier minder dan een jaar 
waren (32 respondenten, waarvan de helft Eritreeërs), en degenen die hier tussen 1 en 2 
jaar waren (24 respondenten, waarvan 13 Syriërs) (zie figuur 8). Dit zijn voornamelijk de 
groepen die in een inburgeringstraject zitten, waardoor wij hen konden spreken tijdens 
de lessen maatschappelijke oriëntatie. De meeste vluchtelingen die we spraken waren 
reeds erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, al was er ook een beperkt aantal 
dat nog op een beslissing van het Commissariaat wachtte. Vluchtelingen die hier langer 
dan drie jaar zijn en het inburgeringstraject reeds hebben doorlopen waren minder 
talrijk aanwezig in de onderzochte groepen. Niettemin hebben we ook kunnen spreken 
met vluchtelingen die tussen 3 en 28 jaar (19 respondenten) in België zijn. 
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Naar geslacht toe hebben we in dit onderzoek in totaal iets meer mannen (58%) dan 
vrouwen (42%) gesproken. Bij de Afghaanse vluchtelingen was er een mannelijk 
overwicht (38 mannen t.o.v. 9 vrouwen). Bij de Syriërs was de verhouding ongeveer gelijk 
(26 mannen t.o.v. 29 vrouwen). Onder onze respondenten waren iets meer Eritrese 
mannen (16) dan vrouwen (10) en meer Iraakse vrouwen (11) dan mannen (3). 

 
 

 
Figuur 9: Verhouding mannelijke en vrouwelijke respondenten naar land van  
herkomst 

 
De meerderheid van onze respondenten over alle nationaliteiten heen was getrouwd of 
verloofd (68%). De alleenstaanden waren bijna uitsluitend mannen. Slechts drie 
respondenten gaven aan gescheiden te zijn. Deze drie verbleven reeds lange tijd in België 
en waren hier gescheiden. Zo goed als alle Afghaanse, Syrische, Iraakse en Eritrese 
vrouwen waren getrouwd. 85% van deze vrouwen zijn ofwel samen met hun man ofwel 
later via gezinshereniging naar België gekomen. Daarnaast was er een kleine minderheid 
van vrouwen (15%) die alleen naar België gekomen is. Vaak was dit in afwachting van 
hun man die nog in het buitenland zat. Slechts een enkele keer ging het om een weduwe 
of een alleenstaande vrouw. Wat kinderen betreft had meer dan de helft (56%) van de 
respondenten kinderen (zowel hier als in het thuisland), terwijl 42%, grotendeels de 
alleenstaanden, geen kinderen had. Over alle herkomstgroepen heen had meer dan 80% 
van de respondenten met kinderen tussen de twee en vijf kinderen. 
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Figuur 10: Aantal kinderen bij de respondenten met kinderen 

 
De gemiddelde leeftijd van de vluchtelingen die we spraken was 32 jaar. Twee derde van 
de respondenten was jonger dan 35 jaar. Slechts een beperkte groep was ouder dan 45 
jaar. De oudste deelnemer aan de focusgroepen was 68 jaar. Hoewel we in principe geen 
minderjarigen bevroegen, was de jongste deelnemer aan één van de focusgroepen die we 
via het OCMW organiseerden 17 jaar, een jongen die als niet-begeleide minderjarige asiel 
had aangevraagd. 

 

 
Figuur 11: Leeftijdscategorieën van de respondenten 

 
Wat het opleidingsniveau van de vluchtelingen betreft dienen we op te merken dat het 
niet eenvoudig is de onderwijssystemen uit verschillende landen te vergelijken. Daarom 
kunnen we enkel een ruwe inschatting maken van het opleidingsniveau van 
vluchtelingen in termen van laag-, midden- en hooggeschoold. De meerderheid van de 
respondenten was laaggeschoold (60%). Bij laaggeschoolden rekenen we degenen die 
enkel lagere school of zelfs geen onderwijs genoten hebben, waaronder dus analfabeten. 
Onder middengeschoolden (24%) verstaan we diegenen die middelbaar onderwijs 
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gevolgd hebben of tenminste meer dan lagere school gelopen hebben. Slechts 16% van 
onze respondenten waren aan hogere studies begonnen voor ze naar België migreerden. 
Bij de hooggeschoolden rekenen we dus in ruime zin allen die na het middelbaar 
onderwijs nog verder hebben gestudeerd13. In overeenkomst met wat de experts hadden 
vermeld, waren de Afghaanse en Eritrese vluchtelingen meestal lager opgeleid. 
Sommigen hadden zelfs helemaal geen school gelopen. Vele Afghanen hadden 
bijvoorbeeld enkel Koranschool gevolgd. Bij de Syrische en Iraakse vluchtelingen waren 
er meer hoger opgeleiden die onder andere universitaire studies hadden gevolgd. Terwijl 
de groep laaggeschoolden ongeveer evenveel mannen als vrouwen omvatte, zien we dat 
er een mannelijk overwicht is bij de midden- en hooggeschoolden. 

 

 
Figuur 12: Opleidingsniveau van de respondenten in percenten 

 
Wat de professionele activiteiten van de vluchtelingen in hun thuisland betreft, waren 
Afghaanse en Eritrese mannen vooral actief in de landbouw, de bouwsector, het leger en 
textielproductie. Bij de Syriërs en Irakezen waren er meer gedifferentiëerde 
beroepsactiviteiten, wat te maken heeft met het feit dat er onder hen meer 
hoogopgeleiden waren die bijvoorbeeld als advocaat, accountant of ondernemer gewerkt 
hadden. Afghaanse vrouwen gaven aan dat zij voornamelijk thuis werkten, bijvoorbeeld 
kinderen opvangen of naaien. Ook de Syrische en Iraakse vrouwen waren voornamelijk 
huisvrouwen, hoewel een aantal onder hen had gewerkt bijvoorbeeld als lerares of 
opvoedster. Eritrese vrouwen gaven aan dat zij in hun thuisland meewerkten in de 
landbouw. In België hadden bijna geen mannen of vrouwen een job, wat te maken heeft 
met het feit dat het grootste deel van onze respondenten hier vrij recent was. Bij de kleine 
groep die hier reeds langer dan drie jaar was (negen respondenten) hebben we mensen 
via hun professionele netwerken gecontacteerd, waardoor deze groep dus bestond uit 
vluchtelingen die wel tewerkgesteld waren. 
 
 
 

                                                        
13 Bij hooggeschoolden rekenden we ook degenen die omwille van de oorlog of 
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Bij onze respondenten bleek dat de meeste Afghaanse (75%) en Eritrese (65%) 
vluchtelingen uit kleine dorpen in hun respectievelijke landen kwamen. De meeste 
Syrische (85%) vluchtelingen kwamen uit grote steden zoals Aleppo, Damascus, Latakia, 
etc. Ook onze Iraakse respondenten kwamen voornamelijk uit steden zoals Bagdad en 
Mosul. De Afghaanse, Syrische en Iraakse vluchtelingen waren allen moslims, met 
uitzondering van twee christelijke Syriërs. De Eritreërs waren allen orthodox-christelijk, 
met uitzondering van één islamitische Eritrese man. Naast deze algemene kenmerken 
van de vluchtelingen hebben we voor dit onderzoek drie thema’s bevraagd: sociale 
netwerken, normen en waarden, de push- en pullfactoren om te wonen in een grootstad 
of kleine gemeente. 

4.2 Sociale netwerken bij vluchtelingen  

In dit deel van het onderzoek kijken we naar de sociale netwerken van vluchtelingen. 
Tijdens de groepsgesprekken en interviews vroegen we welke contacten zij hebben met 
Belgen, mensen van hun eigen herkomst of eventueel mensen van andere herkomst, en 
instellingen. We vroegen hen of er bepaalde drempels zijn om een sociaal netwerk uit te 
bouwen en of dit veranderd is tijdens hun verblijf in België. 

4.2.1 Bindende banden 

Wanneer we kijken naar de elementen die bijdragen tot het uitbouwen van een netwerk, 
dan zien we dat vluchtelingen vaak ‘bindende’ banden onderhouden of opbouwen met 
mensen uit hun eigen herkomstland. Hun voornaamste contacten zijn hun eigen familie 
en andere landgenoten die ze ontmoet hebben in opvangcentra, tijdens de lessen 
Nederlands, de cursus M.O of in de moskee of kerk. Ze houden vaak contact met hun land 
van herkomst via internet of telefoon. 

In eerste instantie vroegen we de vluchtelingen of ze al mensen kenden in België 
vooraleer ze besloten naar hier te komen. Hieruit bleek dat een deel van de vluchtelingen 
reeds mensen kenden in België maar dat een ander deel op basis van informatie tijdens 
hun vluchtroute hoorde dat België een goed land was om asiel aan te vragen. Dit geldt 
met name voor de Eritreeërs. Vele Eritreërs kwamen eerst in Italië aan en vertrokken dan 
pas naar België, bijvoorbeeld in het kader van een relocatieprogramma. Onder de 
vluchtelingen die wel al mensen kenden in België vallen uiteraard de vluchtelingen die 
via gezinshereniging naar België kwamen, maar ook andere asielzoekers kwamen 
uiteindelijk in België aan omdat ze een neef, een oom of andere al dan niet verre 
familieleden of vrienden kenden die hier reeds woonden. Met name bij de Afghanen, 
Syriërs en Irakezen waren er verschillende asielzoekers die familie of vrienden hadden 
die reeds in België woonden. Deze bestaande contacten hielpen de vluchtelingen vaak om 
na  hun erkenning een woonplaats te zoeken. 

4.2.1.1 Mannen en vrouwen 

Zowel mannen als vrouwen hebben bindende banden met mensen uit hun eigen 
gemeenschap, in de eerste plaats met hun gezin en bredere familie. Naast gezinnen en 
koppels die gelijktijdig aankomen is het belangrijk op te merken dat bij gezinshereniging 
mannen vaak eerder aankomen dan hun vrouwen en eventueel kinderen. Dit heeft een 
invloed op het opbouwen van bindende banden met landgenoten in België.  Vluchtelingen 
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die nog niemand kenden in België legden vaak hun eerste contacten met andere 
asielzoekers in de opvangcentra. Bij mannelijke vluchtelingen zien we dat zij vanuit de 
gedeelde ervaring in een groot asielcentrum of een lokaal opvanginitiatief een sterke 
band met elkaar opbouwen en elkaar verder helpen eens ze die opvangplaats verlaten. 
Wat opviel is dat vluchtelingen vanuit de contacten die ze opbouwden in de opvangcentra 
uiteindelijk vaak in de grote steden terechtkomen. We merkten hierbij weinig verschillen 
op basis van leeftijd of opleiding. Een Afghaanse man die uiteindelijk in Antwerpen 
terechtkwam legde uit hoe bindende banden met landgenoten opgebouwd werden in het 
asielcentrum: 

 
 

Toen wij in het asielcentrum waren, hebben wij veel Afghanen leren 
kennen en ontmoet en hebben wij een goede band gemaakt. Sommigen 
van ons hebben een positieve beslissing gekregen en zij vertrokken naar 
verschillende steden zoals Brussel, Antwerpen en andere steden. En toen 
wij positief kregen, hebben wij contact genomen en samen gezocht naar 
een nieuwe woning. Zij hebben ons geholpen en wij hebben ook in hun 
appartementen gelogeerd of als we geld nodig hebben kunnen wij ook 100 
euro of 50 euro van hen lenen.  >…@ Sommige mensen die ik heb leren 
kennen in het asielcentrum wonen in een sociale woning in afwachting van 
hun procedure of ze zijn op zoek naar een woning. Dus met wat ik in 
handen heb kan ik die personen helpen: of dat nu geld is, of een 
logeerplaats bij mij, of samen op zoek gaan naar een woning. Mijn vriend 
is nu bijvoorbeeld in het asielcentrum. In de toekomst, als hij geld nodig 
heeft of als hij mij vraagt om samen met hem op zoek te gaan naar een 
woning, ga ik dat zeker doen. Dus wij zijn zo. Wij helpen elkaar en geven 
goed advies. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

In een opvangcentrum ontmoeten asielzoekers niet alleen landgenoten maar ook mensen 
uit andere regio’s. Een Afghaanse jongen bouwde zo ook banden op met Syrische en 
Iraakse asielzoekers die hem zelfs wat Arabisch leerden: 

 
 

Ik zat zes maanden in Kapellen, echt een goed centrum. 900 mensen 
woonden daar, ook Syrische mensen. Die hielpen mij want ik was jong. Ik 
spreek ook een beetje Arabisch want ik woonde zes maanden met 
Arabische mensen in het centrum, ook met Iraakse mensen, dus ik snap 
die taal een klein beetje. 

 
(Afghaanse jongen, Antwerpen) 

 
 

Hoewel de respondenten die in opvangcentra aankwamen overwegend mannen waren, 
zijn er ook vrouwen die in een opvangcentrum verbleven hadden. Een Eritrese vrouw die 
in een opvangcentrum verbleef maakte contacten met asielzoekers uit andere landen. Zij 
communiceerde met hen in het Engels: 
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Ik had contact met Afghanen toen ik in een opvangcentrum was en ook 
met Palestijnen en Afrikanen. We hebben tot nu toe ook contact via 
telefoon. 

 
(Eritrese vrouw, Antwerpen) 

 
 

Bij vrouwen die ofwel samen met hun man ofwel via gezinshereniging naar België 
gekomen zijn, loopt het opbouwen van bindende banden anders. De sociale contacten van 
de meeste Afghaanse, Syrische, Iraakse en Eritrese vrouwen bleken voornamelijk beperkt 
tot hun gezin waarbij zij meestal voor de kinderen zorgden. Bij deze vrouwen bleek het 
inburgeringstraject met de lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie één van de 
weinige momenten waarop zij andere mensen leerden kennen.  

Zowel in de grootstad, centrumsteden als in kleine gemeenten gaven vrouwen aan 
dat ze vooral met hun gezin bezig waren. In kleine gemeenten waar weinig vluchtelingen 
wonen zijn er nog minder kansen om andere landgenoten te ontmoeten dan in de stad. 
Een Afghaanse vrouw in een kleine Oost-Vlaamse gemeente zei dat ze zelden buitenkwam 
en slechts enkele malen een andere vrouw bezocht: 

 
 

Ik heb alleen contact met een vrouw die ik bezoek. Een keer, twee keer ga 
ik naar haar huis maar zij gaat niet buiten haar huis. Ze blijft al twee jaar 
thuis. Slechts drie keer in twee jaar ging zij buitenshuis om te winkelen. 
Toen ik pas naar België kwam was ik ook altijd thuis. Ik was ook nooit naar 
buiten geweest. Slechts eenmaal op zes maanden en dat was voor de eerste 
klas >inburgering@. Ik heb contact met een Afghaanse vrouw bij wie ik ook 
een keer in de zes maanden naar haar huis ga. Ik kom niet veel buiten. 

 
(Afghaanse vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

We hebben geen familie hier, geen mensen rond de familie en ook geen 
vriendinnen. Het is alleen zo dat we hier cola drinken bij het eten en daar 
>in Afghanistan@ was geen cola bij het eten. 

 
(Afghaanse vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

In grote steden bestaan er daarentegen verenigingen en buddy-werkingen waar deze 
vrouwen sociale contacten kunnen opbouwen. In Antwerpen hebben een viertal Syrische 
vrouwen zich bijvoorbeeld verenigd om samen te koken onder de naam ‘From Syria with 
Love’. De Syrische vrouw die deze groep oprichtte, ging uit van het idee: “Hoe moeilijk 
moet integreren zijn voor typische Syrische huisvrouwen die zich tot voor kort nog volledig 
focusten op hun kinderen en echtgenoten, geen diploma hebben en geen woord Engels 
spreken?” (Reyntjens, 2018). Hun kookactiviteiten zorgen niet alleen voor inkomsten 
maar geven de vrouwen ook de mogelijkheid om met andere mensen kennis te maken en 
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trots te zijn op hun cultuur. Ondertussen is de kookgroep uitgegroeid tot een klein 
cateringbedrijf. 

4.2.1.2 Verenigingen 

We hebben ook gesproken met vluchtelingen die actief zijn bij verenigingen voor 
Afghaanse, Syrische en Eritrese vluchtelingen. Wat deze verenigingen betreft is er wel 
een groot verschil tussen grote steden zoals Antwerpen en kleine gemeenten. In een 
grootstad zijn er meer verenigingen waar vluchtelingen terecht kunnen. De Syrische 
gemeenschap is bijvoorbeeld vrij actief in het opzetten van verenigingen in grote steden 
als Antwerpen en Gent. In de grootstad kunnen vluchtelingen daardoor meer beroep 
doen op netwerken met mensen van hun eigen herkomstland. In kleinere gemeenten zijn 
zulke verenigingen of groepen vaak afwezig. Vluchtelingen in het inburgeringstraject 
kenden vaak wel de naam van deze verenigingen en namen soms wel eens deel aan 
activiteiten die georganiseerd werden, bijvoorbeeld rond religieuze feesten, maar 
weinigen gaven aan actief lid te zijn van deze verenigingen. Niettemin spelen zulke 
verenigingen een cruciale rol in het verstrekken van informatie en hulp aan 
nieuwkomers.  

In Antwerpen bestaat sinds verschillende jaren het ‘Afghaans Cultureel Centrum’. 
Dit centrum heeft een moskee waar Afghaanse vluchtelingen wekelijks samenkomen en 
organiseert verder nog poëzieavonden en religieuze feesten. Daarnaast nemen zij deel 
aan activiteiten van de stad Antwerpen zoals de Lentepoets en doen zij aan 
ontwikkelingswerk door de bouw van een meisjesschool in Afghanistan te financieren, 
wat aangeeft dat zij gelijke kansen voor meisjes in het onderwijs belangrijk vinden. 
Verder is er in Antwerpen de Syrische vereniging ‘Tafels van Vrede’, die rond 2010 begon 
als een culturele vereniging. Door de toestroom van Syrische vluchtelingen veranderde 
de werking meer naar het organiseren van het Syrische gemeenschapsleven en het 
aanbieden van lessen Nederlands. Daarnaast hebben meer recente Syrische 
vluchtelingen ook de vereniging ‘Syrische vrijwilligers’ opgericht in Antwerpen om 
nieuwkomers te helpen met lessen Nederlands, infosessies over opleidings-
mogelijkheden, uitstapjes, Syrische kooksessies en sportactiviteiten. Eritreeërs 
ontmoeten elkaar voornamelijk in een Antwerpse kerk waar Eritrese erediensten 
worden georganiseerd en religieuze feesten gevierd worden. Voor zover wij weten is er 
geen formele vereniging van Eritreeërs. Daarnaast worden de sociale media ook gebruikt 
om groepen van vluchtelingen samen te brengen door middel van discussies en het 
plannen van activiteiten. 

4.2.2 Overbruggende en verticale banden 

4.2.2.1 Mannen en vrouwen 

 
Zowel mannelijke als vrouwelijke vluchtelingen blijken weinig ‘overbruggende banden’ 
te hebben met Belgen. Zoals eerder onderzoek al aantoonde (Pulinx 2016) kunnen ook 
wij bevestigen dat sterke sociale banden van nieuwkomers en vluchtelingen de eerste 
jaren meestal beperkt blijven tot hun eigen familie en vrienden. Zoals eerder vermeld 
komen vooral mannen in eerste instantie alleen aan. Volgens één van onze Syrische 
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respondenten die reeds vele jaren in België is, verloopt de integratie voor individuele 
vluchtelingen anders dan voor families: 

 
 

Ik ben als individu gekomen, als één persoon. Er zijn mensen die als familie 
komen. Dat is moeilijker om in contact te komen met de maatschappij. >…@ 
Individuele vluchtelingen integreren zich sneller dan groepen, los van de 
leeftijd. Individuen zijn genoodzaakt om in contact te komen met anderen, 
genoodzaakt ook om hun verhaal kwijt te geraken bij iemand anders die 
heel vaak Nederlandstalig is of anderstalig maar de gemeenschappelijke 
taal is het Nederlands. Terwijl groepen, bijvoorbeeld families die gaan met 
elkaar overleggen. De sociale controle is groter bij families. 

 
(Syrische man, 53, Antwerpen) 

 
 

Vluchtelingen stoten echter op verschillende obstakels in hun ontmoetingen met Belgen. 
Zelf geven ze aan dat de taal daarin de grootste rol speelt – hier speelt wel mee dat we 
voornamelijk vluchtelingen hebben bevraagd die hier slechts enkele jaren zijn en dus een 
beperkte kennis van het Nederlands hebben. Hoewel vluchtelingen al in de opvangcentra 
Belgen leren kennen, blijkt het moeilijk om volwaardige gesprekken met hen te voeren. 
Een Afghaanse man legt uit hoe hij ondanks de taalverschillen toch probeert te 
communiceren: 

 
 

In het asielcentrum waar ik woon ontmoet ik Belgen en dat is goed, wij 
hebben een goed contact. Ik spreek een beetje Nederlands en beetje 
Engels maar ook Pashtu tegen hen. Dus wij proberen om elkaar te 
begrijpen met gebarentaal, misschien Engels, Nederlands, vanalles. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Vorig onderzoek (Vandevoordt 2016a, in press) toonde echter aan dat vluchtelingen ook 
na het overwinnen van de taalbarrière nog steeds moeite ondervinden om sociaal contact 
te leggen. Mede omwille van de taalbeperkingen blijven de contacten met Belgen vaak 
oppervlakkig. Wanneer we tijdens de groepsgesprekken vroegen naar hun contacten 
kregen we vaak antwoorden over kortstondige ontmoetingen van vluchtelingen met 
Belgen. Soms blijkt dat Belgen die het initiatief nemen om naar vluchtelingen toe te gaan 
de enige manier is waarop effectief contact gelegd wordt: 

 
 

Ik heb tot nu toe nog geen vriendschap gemaakt met een Belg maar op 
de plaats waar ik woon is mijn huisbaas een Belg en mijn buren zijn 
ook Belg. Ik praat niet zo goed met hen want ik kan niet zo goed 
Nederlands. Sinds een maand ben ik begonnen met Nederlandse les 
maar als ik hen zie, zeg ik ‘hey, hallo’ maar toen ik in Wallonië was in 
het opvangkamp kwamen er elke maand Franstalige mensen langs. Ik 
heb toen een beetje Frans geleerd en een beetje Engels dus wij hadden 
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een beetje contact. Maar hier kan ik geen Nederlands spreken. In de 
toekomst probeer ik om Nederlands te leren om in contact te komen 
met de Belgen. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Er is dus geen echte communicatie, alleen maar ‘goeiedag’, ‘hallo!’. De 
mensen rondom ons begroeten ons gewoon. Soms praten ze met mij, 
maar ik begrijp hen niet volledig. We zijn heel respectvol en zij tonen 
ook respect. 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Naast de taalbarrière ervoeren mannelijke vluchtelingen ook wantrouwen als ze Belgen 
aanspreken. Verschillende getuigenissen illustreren hoe vluchtelingen opmerkten dat 
Belgische mensen hen niet vertrouwden: 

 
 

Wij waren in de tram. Ik en mijn vriend waren gewoon bezig met onze 
gsm aan het spelen. Er was een Belgische meisje en zij heeft onze gsm 
gepakt en gezegd: ‘Jullie hebben een foto gemaakt van mij!’ Maar wij 
hebben gezegd dat we dat niet hebben gedaan. Wij hebben dat getoond 
en dan kregen we onze gsm terug. Ik denk dat die persoon een 
psychisch probleem had. Dat leek toch zoiets en dan hebben wij dat 
genegeerd. Dat betekent niet dat alle Belgen zo zijn. Er zijn goede en 
slechte mensen in elke cultuur in elk land. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Terwijl dit een sprekend voorbeeld is, meldden ook andere vluchtelingen dat ze vaak met 
argwaan bekeken worden door Belgen. Zo vertelde een Eritrese man dat mensen gewoon 
schrik hebben van zijn verschijning: 

 
 

Dan ben ik naar iemand in een auto gegaan om te vragen waar de inrit is. 
Hij heeft zijn ramen dicht gedaan en met zijn hand teken gedaan dat ik 
moest wegblijven. Dus ik heb opgemerkt dat ze niet met ons in contact 
durven komen. Ze hebben schrik soms. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Niet alleen mannen maar ook vrouwen krijgen te maken met wantrouwen. Een Syrische 
vrouw vertelde over een incident waarbij een man duidelijk uitdrukte dat hij moslims 
niet vertrouwt: 
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Mijn vriendin was ooit op straat en ze is bang van honden. Ze is bang om 
een hond dichtbij haar te hebben. En er was iemand die passeert met een 
hond en die hond was naast haar gekomen. Zij wou een beetje weg van de 
hond zijn. En die baas van die hond was boos op haar. En hij zei: ‘Kijk, jij 
bent bang van de hond. Wij zijn bang van jullie allemaal als moslims.’ 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

In dezelfde lijn ervoer deze Syrische vrouw dat mensen afstand houden van haar. Zij 
veronderstelt dat dit te maken heeft met haar hoofddoek: 

 
 

Als een vrouw met een hoofddoek loop op straat en ik ben bang eigenlijk. 
Ik weet niet hoe de mensen van mij denken of hoe de mensen naar mij 
kijken. Als er op de bus een vrije plaats is en ik wil daar komen zitten, dan 
wil de man die daar zit mij niet de kans geven om daar te zitten. Ik denk 
dat dat misschien omwille van mijn hoofddoek is bijvoorbeeld.  

 
 

Wat in vele gesprekken terugkomt is dat vluchtelingen Belgen veelal ervaren als 
‘gesloten’ mensen: 

 
 

Toen wij in het opvangcentrum waren hoorden we een roddel dat de 
Belgen vooral in het gebied van Vlaanderen wonen, Nederlandstalig zijn 
en gesloten zijn. Het zou moeilijk zijn om met hen in contact te komen en 
daar hebben wij al van gehoord in het opvangcentrum. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Je kunt niet zo maar vragen of je samen thee wil drinken. Belgen zijn 
meestal gesloten, maar zijn hele lieve mensen. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 
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Een Eritrese leraar maatschappelijke oriëntatie wees nieuwe vluchtelingen erop dat ze 
zelf best initiatief kunnen nemen en geen vooroordelen moeten hebben over anderen: 

 
 

Ik heb eigenlijk geleerd dat Belgische mensen gesloten mensen zijn, niet 
omdat ze racisten zijn of zo, maar vanuit mijn ervaring zijn Belgische 
mensen echt heel voorzichtige mensen. Dus ze willen je eerst langs alle 
kanten, van 360 graden bekijken. >…@ Ik adviseer mijn cursisten om soms 
een beetje initiatief te nemen om een beetje hun netwerk op te bouwen. Ze 
mogen geen vooroordelen over mensen hebben. Of het Arabische of 
Belgische buren zijn, je mag en je kan geen vooroordelen hebben. Je mag 
een stap dichter komen en proberen een beetje in contact te komen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Vluchtelingen hebben soms ook goede contacten met hun buren. Met deze kennissen kan 
het contact oppervlakkig zijn, maar sommigen ervaren soms zelfs echte steun. Een 
Eritrese man in Antwerpen merkte op dat de sociale banden die men opbouwt afhangen 
van persoon tot persoon: 

 
 

Ze zijn mijn buren en ik heb goed contact met hen. Ze zijn vriendelijk en 
we bezoeken elkaar. Ze vragen me ook altijd naar mijn familie, dus ze zijn 
echt vriendelijk. Ze willen mij ook altijd helpen en adviseren. Soms geven 
ze mij ook wat ik nodig heb. Bijvoorbeeld als ik een fiets nodig had, gaven 
ze mij een fiets die ik in de stad kon gebruiken. Maar wat betreft andere 
mensen is het moeilijk te oordelen want het hangt van de persoon af. 
Sommige mensen op straat willen niet naar je luisteren of kijken naar jou 
met een gesloten gezicht en dat gebeurt ook bij ons hé. Niet alleen bij 
Belgen gebeurt dat maar ook tussen Eritreeërs. Er zijn goede mensen en 
mensen die je niet willen groeten. Als je je hand zwaait naar hen, willen ze 
niet terugzwaaien of hallo zeggen. Dat bestaat bij alle culturen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Vrouwen gaven aan weinig tot zelfs geen contact te hebben met Belgen. Zoals eerder 
vermeld beperken de contacten van vrouwen zich vaak tot hun gezin. In een grootstad 
kan het contact met Belgen met name in de migrantenbuurten minimaal zijn. Een Eritrese 
vrouw drukte als volgt uit hoe weinig Belgen ze ontmoette in haar buurt: 

 
 

Ik twijfel eraan of er Belgen zijn in de straten van Antwerpen. We vinden 
vaak geen Belgen op straat. Er zijn alleen maar vluchtelingen. Op straat in 
Antwerpen is het moeilijk om Belgen te vinden. 

 
(Eritrese vrouw, Antwerpen) 

 



Samenleven in diversiteit 

42 
 

 
Andere vrouwen in een grootstad vermeldden wel oppervlakkig contact met Belgen, 
maar in deze contacten blijft de taal een grote drempel. Een Eritrese vrouw geeft aan dat 
ze postieve ervaringen heeft met de buren en de huiseigenaars: 

 
 

Hier in België zijn er echt goede mensen. Het zijn onze buren en ook de 
eigenaren van onze woning bijvoorbeeld. Ze willen altijd met onze 
kinderen spelen en in contact komen maar voor ons is de taal een 
probleem. 

 
(Eritrese vrouw, Antwerpen) 

 
 

Soms ontmoeten vrouwen in een grootstad ook buren of andere ouders op de school van 
hun kinderen, al blijft ook dat contact vrij beperkt. Een Syrische vrouw in Antwerpen 
vertelde hoe een paar ouders initiatief namen om met haar te praten:  

 
 

Ik woon in een groot gebouw waar Syrische families wonen en ook 
Belgische families. Maar ik heb geen contact met de Belgische families. Ik 
heb weinig contact met Belgen. Ik heb geen kans gehad om contact te 
maken en vrienden te zijn. Vroeger had ik een beetje contact met de ouders 
van de kinderen van het school waar mijn kinderen ook naartoe gaan. Dat 
was een katholieke school met een hoog niveau. Die mensen waren ook 
erg vriendelijk. Een paar ouders durfden naar mij te komen en met mij te 
praten. Maar voor de rest was er weinig contact, alleen wanneer de 
kinderen worden opgehaald van school. Dat contact duurde maar een paar 
minuten. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Deze ervaringen zijn ongeveer gelijklopend met die van een andere Syrische vrouw in 
een centrumstad zoals Sint-Niklaas. Deze vrouw vermeldde ook dat ze goede contacten 
heeft met de buren en de huisbazin ondanks de taalbarrière: 

 
 

Via mijn kinderen op school heb ik sociale contacten met de leerkrachten 
en de ouders van de andere kinderen. Daarnaast heb ik vooral contact met 
de huisbazin, de mevrouw die het huis heeft. En met de buren die naast 
ons wonen en tegenover ons is er contact. We hebben cadeautjes 
uitgewisseld. We kunnen nog niet echt vlot communiceren in het 
Nederlands. Maar onze kinderen communiceren vlot en ze vertalen voor 
ons. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad) 
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In een kleine gemeente blijkt het contact met Belgen zeer beperkt te zijn. Een Eritreër die 
werk vond in een kleine gemeente vertelt hoe met name zijn vrouw zich eenzaam voelde 
omdat ze noch bindende noch overbruggende contacten had met anderen: 

 
 

Voor mijn vrouw was het moeilijk want in Eritrea ben je als vrouw niet 
alleen. Je hebt buren of vriendinnen waarmee je samen een koffie kan 
drinken, samen naar de winkel gaan, boodschappen doen. Er is veel 
contact. Hier is ze alleen. Twee maanden lang was ze niet goed. Wat is dat? 
Waar zijn de vrouwen? Waar is mijn buur? Dat is een beetje negatief. Bij 
ons hebben we tijd om samen koffie te drinken met de buur of een vriend. 
>…@ Nu is het beter want ze heeft ook contact met de mensen van de les 
maar ze heeft een taalprobleem. Als ik niet thuis ben kan ze niet alleen zijn 
met de mensen. Daarom is het voor haar een beetje moeilijk. 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

 

4.2.2.2 Verticale relaties en sleutelfiguren 

Verticale contacten via officiële instellingen zijn soms de voornaamste banden die 
vluchtelingen hebben met Belgen. Zo vormen sociaal assistenten van het OCMW of CAW 
en vrijwilligers bijvoorbeeld hun enige aanspreekpunt. Dit horen we zowel bij vrouwen 
als bij mannen in kleine gemeenten, centrumsteden als grootsteden: 

 
 

We hebben alleen maar contact met onze taalleraars, MO leraars en ook 
maatschappelijk assistenten maar met de rest kennen we de taal nog niet 
genoeg om in contact te komen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

  
 

Nu heb ik geen contact met Belgen, maar ik wil contact maken met de 
mensen want door contact wordt mijn taal beter. Nu heb ik alleen contact 
met de sociaal assistent. 

 
(Afghaanse vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Via het OCMW is er een vrouw die bij ons thuis komt. Ja, dat is een 
vrijwilligster. En soms gaan we bij haar thuis en gaan we naar buiten met 
haar. Zij neemt ons mee naar museums. En naar de bibliotheek om boeken 
te nemen. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad) 
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Naast de formele relaties met personen van officiële instellingen zoals het OCMW 
ontmoeten vluchtelingen ook andere mensen die hen willen helpen. In het tot stand 
komen van overbruggende sociale contacten zien we dat de betrokkenheid van enkele 
Belgische sleutelfiguren een cruciale rol speelt (cf. Williams 2006; Vandevoordt 2016a). 
Dit kunnen professionele hulpverleners zijn of vrijwilligers. Een Syrische vrouw vertelde 
hoe zij en haar gezin bij hun aankomst geholpen werden door een vrijwilligster, die hen 
in contact bracht met andere vrijwilligers. Ook na de eerste hulp bleven ze contact 
houden met één van de vrijwilligers: 

 
 

Tijdens onze aankomst hier in België zijn we naar het commissariaat 
gegaan om asiel aan te vragen. Tijdens het aanschuiven in de rij hebben 
we een Zweeds meisje leren kennen die in België werkte als vrijwilligster. 
Ze heeft ons begeleid naar een plaats waar ze konden logeren. De eerste 
dagen voor het interview bleven we in een hotel dankzij deze Zweedse 
vrijwilligers. Dit Zweedse meisje liet ook een advertentie achter op 
Facebook met de vraag voor hulp voor onze familie. Via deze vrijwilligers 
zijn we verhuisd naar Antwerpen. We hadden toen helemaal niets. We 
werden verrast met een grote camionette vol met spullen op de dag van 
onze verhuis. Een Belgische man had toen de post gelezen op Facebook en 
had contact gezocht met hen. Tot op de dag van vandaag hebben we nog 
steeds contact. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
Vaak zijn vrijwilligers of professionele hulpverleners de weinige Belgische mensen 
waarmee vluchtelingen een band opbouwen. Wanneer vluchtelingen in de 
groepsgesprekken gevraagd werd naar hun contacten met Belgen werden steevast 
vrijwilligers, mensen van het OCMW, leerkrachten Nederlands en trajectbegeleiders 
genoemd. Vrijwilligers van buddywerkingen zoals Vrouwen voor Vrouwen of het co-
housing project Curant in Antwerpen spelen een belangrijke rol in de eerste stappen van 
vluchtelingen in de Belgische maatschappij. Deze vrijwilligers worden op basis van 
geslacht, leeftijd en interesses gematcht met bepaalde vluchtelingen en helpen deze dan 
met huisvesting zoeken en andere praktische zaken waarmee vluchtelingen omwille van 
de taal en andere barrières moeite mee hebben. Een Iraakse vrouw die zelf als vluchteling 
kwam en nu meewerkt aan een buddywerking stelt: 

 
 

Buddies zijn vaak de eerste Belgen die zij leren kennen, daarna 
leerkrachten en hulpverleners. Deze laatsten zijn vaak ofwel heksen 
ofwel heiligen. Elke hulpverlener is een venster op de Belgische 
maatschappij. Als ze geluk hebben vinden ze daarna goede buren. Via de 
school van hun kinderen krijgen ouders soms ook wel kansen om 
contacten te leggen. Maar vaak zijn ze daar bang van elkaar. 

 
(Iraakse vrouw, Antwerpen) 
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Omwille van hun noden bevinden vluchtelingen zich vaak in een afhankelijke positie ten 
opzichte van buddies en andere Belgische mensen die zij leren kennen. Deze ongelijke 
relatie tussen Belgen en vluchtelingen kan het opbouwen van hechte 
vriendschapsbanden in de weg staan. Dit betekent dat vele ‘overbruggende contacten’ 
eerder bestaan uit het verlenen van hulp en minder uit diepe en evenwichtige 
vriendschapsbanden. Het contact tussen buddies en vluchtelingen kan gemakkelijk 
verwateren wanneer zij een andere woonplaats vinden. Via de buddies of sociaal 
assistenten van het OCMW worden vluchtelingen bijvoorbeeld in contact gebracht met 
Belgische verhuurders. Dit is vaak hoe vluchtelingen in kleine gemeenten terechtkomen.  

 
 

Mijn zus woont in Maaseik en daar is slechts een minderheid 
vluchtelingen. Voor iedereen van hen is er een vrijwilliger die hen helpt. 
Die zorgt ervoor dat ze meer contact en een sociaal leven hebben. Ze 
helpen hen veel met verschillende dingen. 

 
(Syrische vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

4.2.2.3 Hogeropgeleide vluchtelingen 

Aangezien de taal vaak een barrière vormt kunnen we veronderstellen dat 
hogeropgeleide vluchtelingen die Engels of Frans spreken gemakkelijker 
‘overbruggende’ contacten maken. Uit de gesprekken blijkt dat hogeropgeleiden die 
Engels of Frans spreken inderdaad op een andere manier contacten leggen. Zij blijken 
meer onafhankelijk hun weg te zoeken in de Belgische samenleving. Een hogeropgeleide 
alleenstaande Iraakse vrouw gaf aan dat zij minder afhankelijk was van vrijwilligers of 
hulpverleners dan andere vluchtelingen en vertoonde een meer kosmopolitische 
levensstijl: 

 
 

Omdat ik in een andere situatie zit, is het voor mij anders denk ik. Ik heb 
geen familie of kinderen, dus ik heb geen hulp nodig. Ik ontmoet geen 
mensen op deze manier. Ik ontmoet mensen buiten, wanneer ik studeer of 
naar het theater ga. Het is als een normaal vrijgezellenleven. Ik ging twee 
jaar naar de academie van Antwerpen, avondschool, en ik ontmoette een 
vrouw van mijn leeftijd en ik maakte vriendschap met haar. We ontmoeten 
elkaar af en toe. We gaan naar feestjes en praten over ons sociale leven. Ik 
denk dat er veel manieren zijn om mensen te ontmoeten en er kunnen 
honderden andere percepties zijn om mensen te leren kennen. Soms 
ontmoette ik mensen van de Universiteit van Leuven of Brussel en 
studeerden we samen of deden we samen projecten. Maar ik ontmoet geen 
mensen zoals de andere vrouw voor hulp of zoiets. Ik ben op dat soort 
leeftijd dat ik graag andere culturen en andere levensstijl leer kennen. Ik 
wil graag meer weten over de Belgische levenswijze en Belgisch eten. Ik 
heb veel dingen om te leren. 

 
(Iraakse vrouw, Antwerpen) 
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Een Syrische hogeropgeleide man volgde intensieve cursussen Nederlands omdat hij 
graag aan een Vlaamse universiteit wou studeren. Om zijn Nederlands te verbeteren 
zocht hij bijkomende oefenkansen en contact met Vlamingen. Na een beroepsopleiding 
vond hij werk als boekhouder. Op die manier bouwde hij zelfstandig een sociaal netwerk 
uit met overbruggende contacten: 

 
 

Ik heb tafelconversaties op internet opgezocht om mijn Nederlands te 
verbeteren. Zo heb ik de Cultuurverkenners in Atlas gevonden. Ik heb daar 
mijn eerste Belgische vriend leren kennen. Wij zijn tot nu nog steeds 
vrienden. Ik heb ook andere mensen leren kennen op school en op het 
werk, of toevallig. >…@ 

 
(Syrische man, Antwerpen) 

4.2.2.4 Jongeren 

Een vaststelling was dat de jongere vluchtelingen die als minderjarigen naar België zijn 
gekomen, vaak beter Nederlands spraken dan oudere vluchtelingen die ongeveer even 
lang in België verbleven. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat minderjarige 
vluchtelingen hier school lopen en dus meer in contact komen met de Nederlandse taal. 
In het OKAN-onderwijs wordt bijvoorbeeld specifiek ingezet op de taal. Tijdens een 
groepsgesprek met vier Afghaanse, Syrische en Eritrese jongeren in Antwerpen merkten 
we op dat zij heel veel contact hadden met Belgische leeftijdsgenoten: 

 
 

Een periode was mijn klas altijd lief toen ze mij hielpen om alles van tafels 
en stoelen in huis te hebben. We hadden altijd contact. Sommige mensen 
op school en ook mijn klasgenoten daar zijn echt lieve mensen. Sommige 
mensen hebben mij gezegd dat iedereen daar Belg is. Ik ben daar de enige 
>vluchteling@ en de leerkracht heeft mijn situatie uitgelegd en gezegd dat 
ik met Nederlands bezig ben. Dat gaat moeilijk zijn en ze gaan rekening 
houden met mij. Ze zijn echt heel lief. Zij hebben mij echt geholpen daar.  

 
(Afghaanse jonge man, Antwerpen) 

 
 

Ik heb goede contacten op school met mijn medeleerlingen. Soms gaan we 
ook samen koffie drinken in de Abdijstraat want mijn school is daar. Ik heb 
goed contact daar. 

 
(Eritrese jonge man, Antwerpen) 

 
 

Terwijl de Afghaanse jongen in een overwegend Vlaamse school zat, bleek dat de andere 
jongeren in superdiverse scholen zaten met studenten van allerlei origines: 
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Er zijn echt veel landen >in mijn klas@. Ik ken mensen uit Kosovo en heb 
paar vrienden die Turken of Marokkanen zijn ofzo. We zijn vaak samen 
met hen. 

 
(Syrische jonge man, Antwerpen) 

 
 

Net zoals in de brede samenleving ontstaan er ook in scholen met een superdiverse groep 
leerlingen wel eens spanningen. Een Syrische jongen werd door Marokkaanse jongeren 
verweten een leefloner te zijn: 

 
 

Een paar mensen daar zijn racist ofzo. Die zeggen: ‘Ja, jij krijgt geld van het 
OCMW. Jij krijgt leefloon en zij kijken naar jou echt heel vies. Ik kijk soms 
boos, maar ik kan niet praten met hen. 

 
(Syrische jonge man, Antwerpen) 

 
 

De overbruggende sociale contacten die vluchtelingen maken hebben dus niet alleen te 
maken met de mensen die ze ontmoeten maar ook met de situatie en levensfase waarin 
zij zich bevinden. Een Iraakse vrouw vatte het opbouwen van sociale contacten bij 
vluchtelingen als volgt samen: 

 
 

De situatie van de persoon zelf beslist welke soort contact mensen hebben. 
Bijvoorbeeld een vrouw met kinderen kent misschien een Belgische 
vrouw met kinderen door de ontmoeting op school. Ze spreken over 
familie of over problemen van kinderen of over de taal of zo. Maar 
jongeren willen meer leren of feesten, uitgaan. Ze hebben een andere soort 
interesse. >…@ Plus niet alle Belgen zijn hetzelfde. Sommige Belgen zijn heel 
open en willen heel graag andere culturen leren kennen. Ze hebben ook 
respect voor andere culturen. Dat is zo als de buurvrouw zelf naar haar 
buren durft te gaan en kan beginnen te praten. Sommigen zijn daarentegen 
bang en hebben ook de indruk dat vluchtelingen slecht zijn. Op die manier 
wordt het contact bepaald. 

 
(Iraakse vrouw, Antwerpen) 

 
 

Overbruggende sociale contacten hangen dus af van verschillende factoren. De Iraakse 
vrouw geeft aan dat de houding van Belgen zelf een rol speelt in het totstandkomen of 
van contacten. Ook het geslacht van de respondenten,  evenals de levensfase en de 
leefwereld waarin men zich bevindt hebben een invloed op het opbouwen en 
onderhouden van sociale contacten. Zo zagen we dat jongeren bijvoorbeeld meer 
contacten leggen dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Terwijl jongeren in contact 
komen met Belgen doordat ze naar school en jeugdbewegingen gaan, is voor volwassenen 
de werkomgeving een belangrijke plaats om contacten te leggen. Over het algemeen 
geven vluchtelingen echter aan weinig of enkel oppervlakkig contact te hebben met 
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Belgen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen in de grootstad, centrumsteden en 
kleine gemeenten. Zoals hierboven aangegeven vertelden vluchtelingen dat het contact 
met Belgen moeilijk verloopt omwille van de taal en de gesloten cultuur. Daarom spelen 
sleutelfiguren een belangrijke rol. Wanneer deze geëngageerde sleutelfiguren er niet zijn, 
kunnen vluchtelingen vooral in kleine gemeenten geïsoleerd raken en zich minder 
welkom voelen. Hoewel sleutelfiguren zoals buddies en hulpverleners een belangrijke rol 
kunnen spelen, komen vluchtelingen vaak terecht in een afhankelijheidspositie waar de 
relatie meer om het verlenen van hulp dan om echte diepe vriendschapsbanden. Bij 
hogergeschoolden die vaker Engels of Frans spreken, is er meer kans tot contacten tussen 
‘gelijkgezinden’ en minder sprake van een afhankelijkheidspositie. 

4.3 Beleving van normen en waarden 

Wat denken vluchtelingen over hun eigen ‘waarden en normen’, en over de eventuele 
verschillen en gelijkenissen die zij ervaren met de Vlaamse situatie? En hoe zijn deze 
waardenopvattingen verweven met de sociale netwerken die zij hebben uitgebouwd 
tijdens hun verblijf in België? Eerder dan normen en waarden als vaststaand kenmerk 
van groepen te beschouwen, baseren we ons voor de analyse van de groepsgesprekken 
en interviews op de cultuursociologische benadering van ‘symbolisch grenswerk’ (Barth 
1969; Lamont 2000; Wimmer 2013). Vanuit het kader van symbolisch grenswerk 
onderzoeken we hoe individuen in groepsgesprekken en interviews symbolische grenzen 
trekken ofwel bruggen bouwen tussen zichzelf en andere groepen. Bij deze benadering 
ligt de nadruk niet op het louter vaststellen van normen en waarden, maar op de manier 
waarop mensen bepaalde normen en waarden verwoorden om zichzelf te positioneren 
ten opzichte van anderen. Het expliciteren van bepaalde normen en waarden wordt dus 
gebruikt om symbolisch grenzen af te bakenen tussen de eigen en andere groepen. 
Symbolische grenzen kunnen reeds geïnstitutionaliseerd zijn, zoals bijvoorbeeld de 
normen en waarden waaraan wordt gerefereerd in de cursus Maatschappelijke 
Oriëntatie. Op zulke geïnstitutionaliseerde grenzen kunnen mensen zowel individueel als 
collectief reageren door ze te bestendigen, te versterken, te verschuiven of te vervagen. 
Concreet toont symbolisch grenswerk zich in de uitspraken die de respondenten doen 
over normen en waarden tijdens de groepsgesprekken of interviews.  

 Het bevragen van normen en waarden bij vluchtelingen was tijdens dit onderzoek 
geen evidente zaak. Zoals reeds aangegeven was een belangrijke methodologische 
beperking dat er relatief weinig tijd was om dit brede thema te bespreken (tussen 30 en 
45 minuten). Groepsgesprekken onder tijdsdruk creëren niet de ideale omstandigheden 
om diep in te gaan op gevoelige thema’s. Bovendien wordt het bevragen van zulke 
abstracte thema’s ook bemoeilijkt door de taalbarrière. Bij vertalingen gaan nuances vaak 
verloren en kunnen vragen en antwoorden op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden. Verder kunnen we uit onze bevraging over sociale netwerken besluiten dat 
recent aangekomen vluchtelingen over het algemeen weinig diepgaande contacten 
hebben met Belgen. Dit betekent dat vragen over Belgische normen en waarden vaak 
standaard beantwoord werden met wat zij via de lessen maatschappelijke oriëntatie 
gehoord hadden. Bovendien bevinden vluchtelingen en subsidiair beschermden zich 
tijdens het inburgeringstraject in een afhankelijke positie. In deze situatie kan de 
aanwezigheid van een externe onderzoeker leiden tot een zekere mate van sociale 
wenselijkheid. Omwille van deze redenen hebben we extra aandacht besteed aan normen 
en waarden tijdens de individuele interviews. 
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4.3.1 Veiligheid, vrijheid en mensenrechten 

Om het thema in te leiden vroegen we de vluchtelingen in de eerste plaats wat zij als de 
voornaamste verschillen in algemene normen en waarden ervaren tussen hun land van 
herkomst en België. De vluchtelingen drukten vooral hun dankbaarheid uit om in een vrij 
en democratisch land zoals België te mogen verblijven. Ze voelen zich hier veilig en vrij 
om te gaan waar ze willen. Voor vluchtelingen die uit conflictgebieden komen zijn 
veiligheid en vrijheid belangrijke waarden, zoals ook bleek uit een survey-onderzoek 
bij Syrische vluchtelingen in Nederland (Dagevos et al., 2018). Verder prijzen 
vluchtelingen de betrouwbaarheid van publieke dienstverlening in België. Sommige 
Afghanen gaven aan dat de politie hier niet corrupt is, in tegenstelling tot in hun land. 
Verder werd de stiptheid van het openbaar vervoer hier vermeld als een belangrijk 
verschil met hun land van herkomst. Een Afghaanse man vatte de grootste verschillen 
tussen Afghanistan en België als volgt samen: 

 
 

Het grootste verschil is dat het hier veilig is en daar niet. Hier kunnen wij 
naar andere steden gaan en onze job doen want we weten dat het hier 
veilig is. Maar daar kunnen wij dat niet. Hier zijn ook veel mogelijkheden 
qua transport, dokters, verzekeringen en apothekers. Hier kunnen we tot 
12 of 1 uur s’nachts de tram of metro nemen maar daar niet. Als wij hier 
iets doen, hebben we vrijheid en kunnen wij dat beslissen maar daar niet. 
Als er hier een klein ding gebeurt, is dat niet normaal, en mensen zoeken 
de reden. Maar daar gebeurt er elke dag iets. De mensen worden er 
vermoord. Er zijn bomaanslagen. Mensen vinden dat daar normaal want 
dat gebeurt daar bijna elke dag. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Verder vermeldden vluchtelingen het feit dat de mensenrechten hier gerespecteerd 
worden als een belangrijke waarde. Uit eerder onderzoek blijkt dat de beeldvorming rond 
mensenrechten de manier veranderd heeft waarop individuen wereldwijd hun 
'rechtmatige' plaats in de samenleving begrijpen (e.g. Timmerman et. al. 2018). 
Mensenrechten vormen in toenemende mate een mondiaal discours en bieden een  
gedeelde taal waarmee individuen hun rechten en aspiraties kunnen verwoorden.  

Zo verwijzen Eritrese vluchtelingen naar waarden zoals vrijheid en democratie die 
ze in België terugvinden maar die in Eritrea niet gerespecteerd worden. Een Eritrese man 
schetste de situatie in zijn land van herkomst als volgt:  

 
 

In mijn land is het echt moeilijk. Het is een gesloten land. Tegenwoordig is 
er maar één politieke partij sinds meer dan 30 jaar. We willen dat niet, we 
zijn de nieuwe generatie, we willen niet omgaan met zulke regels. Dus we 
willen dat onmiddellijk stoppen. Bijvoorbeeld, als je homo bent in mijn 
land verdien je direct de doodstraf of tenminste een celstraf. Voor niks, 
want dat is je eigen keuze, dat is je identiteit. Maar niemand wil dat 
verstaan. Er is geen vrijheid van beweging of pers, en veel dingen van 
religie ook he. Je kan niet kiezen in welk ding je moet geloven. Dus alles is 
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echt zeer beperkt, maar we willen dat niet. We willen dat een beetje 
opentrekken en er een beetje een open land van maken. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Syrisch en Iraakse vluchtelingen vernoemen ook veiligheid, vrijheid en mensenrechten 
als de belangrijkste waarden die ze hier in België aantreffen. Een Afghaanse man 
verbaasde zich erover dat hier zelfs dierenrechten bestaan: 

 
 

Hier zijn er mensenrechten. Zelfs dieren hebben ook rechten hier. Maar 
daar in Afghanistan niet: er is geen verschil tussen dier of mens daar. Ze 
schieten en vermoorden de mens als een dier. Er zijn geen waarden daar. 
Hier hebben we veiligheid, elektriciteit, en de kans om te studeren.  

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Niettemin merken sommigen ook minder goede kanten aan onze samenleving op. 
Volgens een Syrische vrouw verschilt België niet zoveel van Syrië voor de oorlog, maar 
ze vond wel dat er hier meer stress en tijdsdruk zijn: 

 
 

Voor de oorlog was Syrië hetzelfde als België. Iedereen was vrij voor de 
oorlog. Met of zonder hoofddoek, men kon uitgaan tot drie uur ’s nachts. 
Hier in België is er vrijheid maar veel stress. Alles draait om de tijd. Er is 
veel controle, bijvoorbeeld om afval te sorteren en veel regels over lawaai. 
In Syrië was er geen stress, maar na de oorlog wel. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Er zijn veel afspraken en stiptheid is belangrijk.  De winkels sluiten te 
vroeg, daardoor is er niet genoeg tijd om de boodschappen te doen. 

 
(Iraakse vrouw, Antwerpen) 

 
Ook andere Syrische en Iraakse vrouwen beaamden dat ze gestresseerd zijn door hun 
huishoudelijke taken, en de afspraken die ze hebben met allerlei instanties: 

 
 

Ik heb veel stress en geen tijd voor mezelf. Ik heb geen tijd om te shoppen. 
Altijd moet ik naar de kinderen gaan, boodschappen doen en opruimen. 
Ook heb ik bijvoorbeeld een afspraak, daarna moet ik naar de kinderen. 
Het is druk. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 
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Ook geldzorgen leiden tot bijkomende stress voor vluchtelingen: 
 
 

Hier moet je veel geld betalen. Als je iets wilt doen, moet je geld betalen. 
 

(Syrische vrouw, Antwerpen) 
 

 
Naast deze algemene vragen legden we de vluchtelingen meer concrete vragen voor over 
gender-relaties en de rol van religie in een seculiere samenleving.  Deze thema’s zijn hete 
hangijzers in vele publieke debatten en geven aanleiding to meer specifieke discussies. 

4.3.2 Gelijkheid tussen man en vrouw 

Met betrekking tot gender-relaties peilden we naar de opvattingen van vluchtelingen 
over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België en in hun land van herkomst. 
Hierbij kijken we naar hoe migratie een invloed heeft op de respectievelijke posities van 
mannen en vrouwen zowel op de arbeidsmarkt als in het huishouden. Bij de analyse van 
de interviews en gesprekken houden we rekening met de diversiteit aan meningen 
hierover bij verschillende groepen. We bespraken dit thema zowel met mannelijke als 
vrouwelijke vluchtelingen. Dit gebeurde zowel in gemengde focusgroepen, focusgroepen 
met enkel mannen en een focusgroep met enkel vrouwen. Daarnaast waren er ook nog 
individuele interviews met mannen en vrouwen. 

Afghaanse, Syrische, Iraakse en Eritrese vluchtelingen komen uit samenlevingen 
waar vaak een patriarchaal rollenpatroon voor mannen en vrouwen heerst. Een 
Afghaanse vluchteling bevestigt hieronder het traditionele rollenpatroon en hoe dit de 
aanpassing voor mannen en vrouwen beïnvloedt: 
 
 

Voor alle twee is het hetzelfde om aan te passen. Vrouwen hebben wel veel 
verantwoordelijkheden thuis. Dat is moeilijker. Mannen hebben 
verantwoordelijkheden buiten. Voor hun werk moeten zij de taal leren, 
eigenlijk voor alles wat ze buiten moeten doen. Daarom moet >integreren@ 
voor de mannen iets gemakkelijker zijn dan voor de vrouwen. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Bovendien heeft ook het proces van gezinshereniging gevolgen voor de relaties tussen 
man en vrouw (Charsley & Liversage 2015; Liversage 2012). Naast gezinnen en 
echtparen die gelijktijdig asiel aanvragen, gebeurt het vaak dat de man als eerste aankomt 
in België en na het verkrijgen van een beschermd statuut een aanvraag voor 
gezinshereniging indient: 

 
 

Meestal is het de man die uit Irak, Syrië of Afghanistan naar België komt 
en asiel aanvraagt. Op basis van de beslissing vraagt hij dan een 
gezinshereniging aan. Als het Somaliërs zijn, is het heel vaak de vrouw die 
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komt. Inderdaad, van de andere groepen zien wij bijna nooit de vrouwen, 
tenzij het al een koppel of een gezin is. Maar alleenstaande vrouwen uit 
Syrië? Dat is héél uitzonderlijk. En uit Afghanistan al zeker. 

 
(medewerkster onthaalbureau Antwerpen) 

 
 

Vaak heeft de man reeds enige tijd in België verbleven wanneer zijn vrouw (met 
eventueel de kinderen) via gezinshereniging overkomt. Dit betekent dat de vrouw dan 
pas later begint met de taal te leren en de Belgische maatschappij te leren kennen. Als zij 
bovendien vaker thuis blijft, heeft de vrouw het ook moeilijker om zich aan de nieuwe 
omgeving aan te passen. Het traditionele rollenpatroon kan teruggevonden worden 
zowel bij koppels die samen aankomen als bij koppels waarbij de vrouw via 
gezinshereniging nakomt. Na een gezinshereniging komt daar nog bij dat de vrouw voor 
haar verblijfsrecht afhangt van de man. Een opgeleide Afghaanse vrouw stelt dat deze 
factoren het patriarchaal rollenpatroon bij vluchtelingen in België versterken: 

 
 

Een man wil dat zijn vrouw het geld van het OCMW aan hem geeft. Mannen 
komen doorgaans eerst, en kennen daardoor de situatie, taal en 
huisvesting al beter. Als de vrouw buitenkomt, wil de man haar niet meer 
ondersteunen. Maar ze kunnen niet scheiden want dat is een hele grote 
schande ten opzicht van familie en vrienden, en de vrouw is voor haar 
verblijfsvergunning afhankelijk van hem. 

 
(Afghaanse vrouw, Antwerpen). 

 
 

Ook Syrische vrouwen kloegen de ongelijkheid tussen man en vrouw in hun cultuur aan. 
Tijdens de groepsgesprekken en interviews waren zij het erover eens dat vrouwen hier 
meer rechten krijgen dan in hun land van herkomst: 

 
 

Vrouwen hebben hier rechten. In Syrië hebben wij heel weinig rechten en 
zelfs dat wordt niet gepraktiseerd in de realiteit, maar enkel op papier. Dat 
is het eerste en belangrijkste verschil. De vrouwen daar mogen geen eigen 
beslissingen nemen. De mannen hebben de volledige macht. De vrouw kan 
gaan werken maar toch is ze de tweede persoon thuis en haar opinie wordt 
niet gehoord. De sociale controle is ook een erg groot probleem. Alles moet 
volgens de cultuur en tradities: de manier van kleden en spreken wordt 
gecontroleerd. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen)  

 
 

Een Syrische vrouw merkte op dat gescheiden vrouwen in België minder 
gestigmatiseerd worden dan in haar thuisland. Ook deze Syrische vrouw verwijst naar 
het bestaan van ‘vrouwenrechten’ en beklemtoont de verschillen tussen België en haar 
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thuisland.  Hoewel scheidingen mogelijk zijn in Syrië, wordt een gescheiden vrouw er 
volgens haar scheef bekeken: 

 
 

Hier kunnen vrouwen scheiden omdat ze rechten hebben. Ze zullen de wet 
respecteren. Alles wordt volgens de wet gedaan. Daar niet. Als de vrouw 
wilt scheiden, wordt ze erg geviseerd. Dat wordt niet aanvaard, niet door 
haar familie en ook niet door haar sociale omgeving. Een gescheiden 
vrouw is de zwarte eend in de groep. Ze wordt niet aanvaard. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Onder de Eritreeërs werd ook opgemerkt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen 
anders is in België dan in Eritrea. Hoewel Eritrese mannen in de groepsgesprekken 
beweerden dat er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen in Eritrea, vonden de vrouwen 
dat dit niet het geval was en dat er hier meer vrijheid is voor vrouwen: 

 
 

In onze landen hebben de vrouwen relatief gezien beperkte vrijheid door 
haar man, maar hier krijgen ze een onbeperkte vrijheid dus ze moeten van 
hun vrijheid genieten. 

 
(Eritrese vrouw, Antwerpen) 

 
 

De gelijke rechten voor vrouwen in België kunnen ertoe leiden dat patriarchale 
machtsverhoudingen binnen de relaties van vluchtelingen ondermijnd worden. In de 
groepsgesprekken vermeldden vluchtelingen het feit dat ook vrouwen een leefloon 
ontvangen als iets wat de relaties tussen mannen en vrouwen verandert. Doordat ook 
vrouwen een leefloon krijgen zijn ze financieel onafhankelijker. Hoewel Eritrese vrouwen 
dit positief vonden, gaf een Eritrese man aan dat dit conflicten geeft in sommige 
huishoudens: 

 
 

Het conflict komt hier ook omdat de vrouw een financiële ondersteuning 
krijgt voor zichzelf en voor haar kinderen en zo is ze niet afhankelijk van 
haar man en haar man is ook niet afhankelijk van haar. Ze heeft heel veel 
opties en ze wilt hem dan niet meer respecteren >...@, dus als er een klein 
conflict komt, zegt ze tegen hem; ik krijg toch niets van je. Ik krijg geld van 
de overheid en jij kunt toch niets doen. Dus ze is een beetje ‘verbelgd’. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Mannelijke vluchtelingen zien de rechten die vrouwen krijgen in België soms als een 
bedreiging voor hun eigen positie. Een Eritrese man die in scheiding lag met zijn vrouw 
kloeg er bijvoorbeeld over dat hier meer naar de vrouw geluisterd wordt dan naar de 
man: 
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Als een vrouw haar probleem uitlegt tegen een maatschappelijk assistent 
en als een man klaagt over zijn probleem tegen dezelfde maatschappelijke 
assistent, dan is er ook altijd een stereotype bij de maatschappelijke 
assistenten of bij de politie. Dus ze geloven veel sneller de vrouw dan de 
man. Als een man praat over zijn situatie of problemen uitlegt willen ze 
het niet snel geloven. Ze willen een beetje verder onderzoeken. Misschien 
op basis van hun ervaring, ik weet het niet, maar, dus de mannen willen 
hun probleem niet zeggen tegen de maatschappelijk assistent of politie. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Gelijkheid voor mannen en vrouwen houdt ook in dat vrouwen buitenshuis kunnen gaan 
werken. Hoewel men apprecieert dat deze rechten ook voor vrouwen bestaan, zijn niet 
alle vluchtelingen gewonnen voor een gelijke arbeidsmarktparticipatie van mannen en 
vrouwen. Zowel mannelijke als vrouwelijke vluchtelingen verwachten nog steeds dat de 
man de voornaamste kostwinner is.  Een opgeleide Syrische vrouw stelde het als volgt: 

 
 

Bij ons is er de algemene tendens dat de man verantwoordelijk is voor zijn 
gezin. De vrouw mag soms wel werken, maar ze wordt niet gezien als 
verantwoordelijke om bij te dragen tot de kosten. Werkt zij of werkt zij 
niet, het is gewoon de verantwoordelijkheid van de man om de kosten te 
betalen van zijn eigen gezin. Zelfs als de vrouw werkt. Maar hier is  het 
anders: ja, ze moet mee betalen aan de kosten en bijdragen aan het gezin. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad). 

 
 

Sommige Syriërs en Irakezen vinden het zelfs belangrijk dat hun vrouwen niet 
buitenshuis hoeven te werken, want dat is voor hen een teken van een goed 
functionerende familie. In Syrië en Irak betaalt de man alles volgens hen. Als men dat niet 
kan doen, wordt dat door hen aangevoeld alsof men zijn vrouw niet goed behandelt. 
Wanneer een vrouw buitenshuis moet werken, kan dit geïnterpreteerd worden als een 
statusverlies van de man: het lijkt dan immers of hij niet in staat is om zijn vrouw te 
onderhouden. Een Syrische man vatte dit zo samen: 

 
 

Bij ons vertrekt de man vanuit het idee dat hij rust moet geven aan zijn 
vrouw. Dat zij niet binnenshuis én buitenshuis moet werken. Niet omdat 
hij haar niet de kans wilt geven om te werken. Nee, het is gewoon uit zorg 
voor haar. Want zelfs als ze ook buitenshuis gaat werken, dan gaat ze ook 
nog thuis werken voor haar kinderen enzo. Dus uit de zorg voor de vrouw 
wil de man dat zij niet teveel moeilijke zaken moet doen buiten. Dan is zij 
een beetje vrijgesteld van die moeilijkheden buiten. Maar hier is het 
omgekeerd: de man en vrouw moeten allemaal de moeilijkheden van het 
leven meemaken. 
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(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Ook Afghanen geven aan dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt voor hen 
geen evidentie is. Ze vermeldden dat vrouwen in hun land van herkomst meestal thuis 
blijven, vooral in de dorpen, maar in de steden is het anders: 

 
 

Hier zijn mannen en vrouwen gelijk, maar in Afghanistan niet. Daar heb je 
de dorpen en de steden. In steden kunnen sommige vrouwen gaan werken, 
maar in de dorpen mogen meisjes of vrouwen zelfs niet naar school. 

 
(Afghaanse man, kleine Antwerpse gemeente) 

 
 

Verder werd ook nog de traditie van het uithuwelijken vergeleken met de vrije 
partnerkeuze hier. Ook het feit dat vrouwen hier kinderen kunnen hebben zonder te 
trouwen vonden sommigen vreemd. Een Afghaanse man besprak gearrangeerde 
huwelijken als volgt: 

 
 

Als iemand wil trouwen, zich verloven of een relatie hebben in 
Afghanistan, vragen die ouders niets aan hun kinderen, zij doen dat 
allemaal. Je weet dat dan niet en kan dat niet zien tot de nacht van het 
huwelijk soms. Of je dat leuk vindt of niet, je moet trouwen. Maar hier is 
het goed. We hebben vrijheid, wij moeten dat kiezen. Eerst praten en als 
we dat leuk vinden, kunnen wij trouwen, anders niet. Hier trouwen 
mensen voor de liefde. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

In tegenstelling tot de traditionele rollenpatronen die Afghanen en Syriërs ter sprake 
brachten, vermeldden de Eritreeërs dat men het gewoon is dat vrouwen ook buitenshuis 
gaan werken, zelfs in sectoren die als mannelijk zouden beschouwd kunnen worden. Een 
Eritrese vrouw stelt dat Eritrese vrouwen ook zware arbeid verrichten en dat dit hen 
zelfredzaam maakt: 

 
 

Voor de wet zijn de mannen en vrouwen gelijk. Niemand van hen krijgt een 
privilege. In onze cultuur gaan we samen met mannen werken want dat is 
ook hard werk. En dat voelen wij in onze gezondheid aan de darmen enzo. 
Er zijn politievrouwen en dokters in het ziekenhuis. Ze poetsen op de 
straten en ze werken bij die cafés in de horeca en in kantoren. Er zijn ook 
vrouwen in de politiek. Dus veel vrouwen gaan werken, ook met zware 
machines. Ook zijn er veel vrouwen die werken als chauffeur. Dat is heel 
goed. Dat betekent dat je zelfredzaam bent. 
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(Eritrese vrouw, Antwerpen) 
 
 

Op basis van de groepsgesprekken en interviews kunnen we besluiten dat de gelijkheid 
van mannen en vrouwen niet altijd vanzelfsprekend is voor vluchtelingen. Bovendien 
gaven enkele respondenten en ervaringsdeskundigen aan dat het verloop van 
gezinshereniging als een vorm van volgmigratie – waarbij één partner eerst migreert en 
vervolgens in het land van immigratie herenigd wordt met de andere – bijkomende 
uitdagingingen met zich meebrengt voor de relaties tussen mannen en vrouwen. De 
partner die eerst aankomt – doorgaans een man – kan zo reeds een sociaal netwerk 
uitbouwen, de taal leren en de eerste stappen naar de lokale arbeidsmarkt zetten. Dat 
maakt de volgpartner – doorgaans een vrouw – afhankelijk van de eerste partner, zowel 
wat praktische zaken betreft als wat haar verblijfsrecht en huisvesting betreft (cf. 
Charsley & Liversage 2015).  

Anderzijds biedt de Belgische maatschappij vrouwelijke nieuwkomers 
verschillende mogelijkheden tot ‘emancipatie’: het feit dat vrouwen in België een leefloon 
kunnen krijgen, buitenshuis kunnen werken, en eventueel kunnen scheiden zet de 
patriarchale machtsverhoudingen die sommige vluchtelingen gewoon waren in hun land 
van herkomst op losse schroeven. Dit kan bij sommige vluchtelingen leiden tot familiale 
conflicten, wat ook bevestigd wordt door bevindingen uit internationaal onderzoek 
(Charsley & Liversage 2015; Liversage 2012; McSpadden & Moussa 1993).  

Naast vragen over de (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen hebben we ook 
gevraagd naar de visie op homoseksualiteit bij vluchtelingen. Gezien de vele 
onderwerpen die in dit onderzoek bevraagd werden op relatief beperkte tijd, kon er niet 
uitgebreid gediscussieerd worden over dit onderwerp. Eveneens reageerde in de 
groepen slechts een enkeling op het onderwerp terwijl de andere deelnemers stil bleven. 
Daarom hebben we dit onderwerp veeleer in individuele interviews besproken nadat er 
voldoende vertrouwen was opgebouwd. De gevoeligheid van het onderwerp blijkt alvast 
uit de onderstaande uitspraak van een Eritrese vluchteling: 

 
 

Er zijn dingen die wij niet verwachten en dat shockeert ons. Bijvoorbeeld 
mannen die samen trouwen. Dat is helemaal verboden bij ons. Er is een 
cultuurverschil tussen hen en mij. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

De aanvaarding van homoseksualiteit kan ook gezien worden als een onderdeel van de 
individuele keuzevrijheid die er in Europa is. Een Afghaanse man maakte de vergelijking 
tussen zijn thuisland waar homoseksualiteit verboden is en de individuele vrijheden die 
hij hier aantrof. Hij gaf later aan positief te staan ten opzichte van die vrijheden: 

 
 

In Afghanistan zijn er homo’s maar dat is verboden. Maar dat kan je niet 
zien. Ze kunnen dat niet tonen. Ze kunnen seks hebben maar niet in het 
publiek. Hier is er vrijheid, zij kunnen dat kiezen. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 
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Hoewel homoseksualiteit in principe niet aanvaard of erkend wordt in de landen waar 
vluchtelingen vandaan komen, betekent dit niet noodzakelijk dat vluchtelingen geen 
contact hebben met homoseksuelen. Zo gaf een Syrische jongen aan dat zijn familie een 
homoseksuele vrijwilliger met respect behandelde ondanks het feit dat hun religie dit 
afkeurt. Dit voorbeeld illustreert hoe direct sociaal contact zorgt voor een relatie van 
respect met sexueel andersgeaarden, zelfs indien men homoseksualiteit cultureel gezien 
niet goedkeurt: 

 
We zien dat het voor andere mensen normaal is, maar bij ons niet. Je weet 
dat dat niet bestaat in onze cultuur en in onze religie maar je ziet dat 
sowieso bij andere mensen. Voor anderen is het oké. Mijn broer heeft een 
vrijwilliger om Nederlands te leren en hij is homo. Ze zijn naar ons thuis 
gekomen en we eten samen en doen van alles. In onze traditie krijgt de 
vrijwilliger respect van ons. Als hij bij ons thuis is doen we alles normaal 
en praten niet slecht. We doen normaal want sowieso is het normaal voor 
hen maar voor ons denken is het niet goed. Ook voor de gezondheid is dat 
misschien zo. 

 
(Syrische jonge man, Antwerpen) 

 

4.3.3 Beleving van religie in een seculiere samenleving 

De plaats van religie, en met name de islam, in een seculiere samenleving is een 
veelbesproken en beladen thema geworden in publieke debatten. Terwijl gevestigde 
moslimgemeenschappen in België, met name over Marokkaanse en Turkse migranten, 
vaak bestudeerd zijn, is er nog niet veel onderzoek voorhanden over de religieuze 
beleving van meer recente groepen vluchtelingen zoals Afghanen, Syriërs en Irakezen.  

Verkennend onderzoek bij Islamitische asielzoekers uit het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika in Groot-Brittanië leverde wel enkele inzichten op, al zijn deze niet 
eenduidig (Fiddian-Qasmiyeh & Qasmiyeh 2010). Sommige asielzoekers reageerden op 
hun nieuwe omgeving door zich uitdrukkelijk te distantiëren van de Islam. Op die manier 
probeerden zij te ontsnappen aan een Moslim-identiteit die hen – althans in hun ervaring 
- van buitenaf werd opgelegd, zowel door de Moslimgemeenschap als door de 
gastomgeving.  Daarnaast sprak een andere groep asielzoekers van een intensificatie van 
hun religieuze overtuigingen in en door het asielproces. De juridische onzekerheid en 
sociale veranderingen waarmee zij te maken kregen, bracht hen ertoe bewuster na te 
denken over hun Islamitische identiteit. In beide gevallen, beklemtonen de auteurs, leek 
de omgang met hun sociale omgeving dit reflectieproces op gang te trekken. 

Wanneer we tijdens de groepsgesprekken en interviews vroegen naar de beleving 
van religie, gaven bijna alle vluchtelingen aan dat ze gelovig en praktiserend waren. De 
meeste respondenten geven echter expliciet aan de seculiere maatschappij te 
respecteren. Zij zien hun religie vooral als een privé-aangelegenheid. Ze vinden religie 
belangrijk maar ze lopen er niet mee te koop. Hierbij merkten we ook nauwelijks 
verschillen tussen de islamistische vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië en Irak, en de 
orthodox-christelijke vluchtelingen uit Eritrea. Zo beschouwde een Afghaanse man 
geloven of niet geloven als een persoonlijke keuze: 
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Er zijn mensen die geen moslims zijn en in niets geloven. Ik kan niet 
iedereen het met mij eens maken. De ene persoon zegt dat >religie@ goed 
is. De andere zegt dat >religie@ niet goed is. Als je beide meningen hoort, 
mag jij zelf kiezen. >…@ Sommigen vragen bijvoorbeeld waarom ik de 
Ramadan doe. Wat ik doe is niet voor anderen, dat is voor mezelf. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Er werd ook gezegd dat geloof een privé-zaak is waar men niet te koop mee wil lopen in 
de openbare ruimte. Zo stelde een Syrische man dat gebeden, rituelen en feesten meestal 
binnenshuis gebeuren: 

 
 

Onze praktijk en onze rituelen van de Islam, wij doen dat thuis. Dat is 
binnen, maar buiten dat is iets anders. Gebed, ramadan, moslimfeestjes en 
rituelen zijn behouden voor thuis. 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Vluchtelingen appreciëren de vrijheid van godsdienst in België. Dat is vaak een verschil 
met hun land van oorsprong: 

 
 

Er is vrijheid van beleving in België, omdat religie niet belangrijk is voor 
Belgen. Er is vrijheid of je dit wilt of dat. Dat is het verschil tussen ons land 
en hier. Bij ons komt het Grote Boek op de eerste plaats. Onze religie komt 
op de eerste plaats, maar hier is er vrijheid voor de islam, joden, 
katholieken of andere godsdiensten… 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Vluchtelingen benadrukken ook dat ze andere religies respecteren. Daarbij nemen ze 
uitdrukkelijk afstand van fundamentalisten. Een Afghaanse vrouw verwees naar andere 
religieuze minderheden in Afghanistan: 

 
 

Wij hebben ook heel veel respect voor andere religies. Wij hebben ook 
mensen van andere religies, zoals hindoes en ook christelijke mensen die 
daar wonen >in Afghanistan@. Ze hebben hun eigen moskee of kerk. Wij 
zorgen goed voor de plaatsen waar ze bidden en we respecteren hun 
religie want ze zijn met weinig. Er zijn heel veel bommen geplaatst in de 
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 moskee, maar jullie kunnen nooit horen dat dat is gebeurd in de kerk of 
gebouw van een andere religie. Wij weten dat dat politiek is. 

 
(Afghaanse vrouw, kleine gemeente) 

 
 

Met betrekking tot de situatie in hun thuisland gaven Syriërs en Afghanen wel aan dat 
sommigen hun religie misbruiken voor geweld en politieke doeleinden, iets waar ze zich 
duidelijk van distantieerden:  

 
 

Religie is belangrijk voor ons. >…@ De mensen hebben een slecht begrip van 
wat de religie zegt. Daardoor is er slecht gedrag tegen anderen, die zeggen 
dat religie dat zegt. 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

De meeste Eritrese vluchtelingen zijn orthodoxe christenen, maar zeggen ook andere 
religies te respecteren. Voor een orthodoxe Eritreër die in een kleine gemeente woont is 
het geen probleem om met moslims om te gaan of naar een katholieke kerk te gaan: 

 
 

Voor mijn familie is >religie@ normaal. Maar alle godsdiensten zijn gelijk: 
moslims, christenen, allen zijn gelijk. We eten samen. Moslims zijn 
moslims en christenen zijn christenen. Het is gewoon een andere religie. 
>…@ Alle mensen zijn gelijk. We moeten samen eten en samen slapen. 
Daarom is alles gelijk voor ons. Ik ben orthodox maar ik ga naar een 
katholieke kerk. Dat is gelijk voor mij. Ja, met mijn vrouw en kinderen gaan 
we elke dag naar de kerk. Als we moe zijn of er is bezoek dan niet maar 
bijna elke dag gaan we. 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

 
 

Tijdens één van de groepsgesprekken brachten we Afghaanse, Syrische en Eritrese 
vluchtelingen uit Antwerpen samen. Dit gaf aanleiding tot een interessante discussie 
waarbij de houding tegenover andere religies in praktijk werd gebracht. Een Eritrese 
jongeman vertelde over zijn negatieve ervaringen met moslims tijdens zijn doortocht in 
Soedan en Libië. In Soedan wilde hij oversteken op straat met een vriend maar een auto 
overreed zijn vriend. Normaal zou de auto stoppen en naar het ziekenhuis rijden maar 
toen de bestuurder zag dat de jongens uit Eritrea kwamen, reed hij weg. Verder gaf hij 
het voorbeeld dat in Libië mensen vermoord worden in naam van de islam. Hierop 
reageerde een Syrische jongeman: 
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Bashar Al-Assad heeft meer dan een miljoen mensen gedood in Syrië. Hij 
is moslim, maar enkel in naam. Wat betekent moslim? Dat je mensen niet 
vermoordt en dat je de mensenrechten respecteert. 

 
(Syrische man, Antwerpen) 

 
 

Een Afghaanse jongeman bevestigde dit en benadrukte dat een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen religie en politiek: 

 
 

Dat is politiek. Dat zijn geen gewone mensen. >…@ Als je één persoon 
vermoordt, heb je de hele mensheid vermoord. Zo staat het specifiek in de 
Koran. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

De Eritreeër stelde dat de meeste gelovigen moeilijk op een rustige manier over de 
verschillende invalshoeken op religie kunnen praten. Daarop antwoordde de Syrische 
jongeman dat het ook mogelijk is op een rustige en respectvolle manier over andere 
religies te praten. Hier in België kan dat volgens hem: 

 
 

Ik heb gezien dat Belgische mensen de andere religies respecteren en geen 
problemen maken of discussiëren over andere religies. Soms hebben ze 
wel vragen maar die zijn normaal. Gewoon vragen maar geen discussie. 
Soms kan ik niet op alle vragen een antwoord geven want de Koran is te 
uitgebreid. 

 
(Syrische man, Antwerpen) 

 
 
Voor de islamitische vluchtelingen die we spraken verwijst de islam naar waarden en 
normen die universeel kunnen zijn. Eerder dan de verschillen op te zoeken benadrukken 
moslims de gelijkenissen tussen de regels die ze kennen vanuit de islam en de Belgische 
wetten en regels. Een hogeropgeleide Syrische vrouw verwoordde het zo: 

 
 

Ik zie dat de waardes en principes die ik ken vanuit de Islam eigenlijk hier 
effectief te zien zijn. Mensen handelen hier volgens regels en wetten die 
ken ik als regels vanuit de islam. Qua respect, qua regels van zaken, qua 
eerlijkheid, en andere zaken. Dat zijn dus eigenlijk de regels van de islam 
zelf. Ze worden hier beter toegepast dan moslims zelf doen. Dus wij vinden 
dat hier de regels van islam beter toegepast worden dan bij ons. Zonder 
natuurlijk de naam van de islam, het label van de islam erop te plakken. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad) 
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Ook andere vluchtelingen spraken over de Islam niet zozeer als een geloof maar eerder 
als een bron van universele principes die ook hier toegepast worden: 

 
 
Bijvoorbeeld rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, respect voor de 
anderen, vrijheid van iedereen, de persoonlijke vrijheid voor ieder zijn 
ding te beleven. Dus wij weten als moslims: dit zijn principes van de Islam 
om ze ook toe te passen. Maar die >principes@ zijn hier juist beter toegepast 
dan bij ons. Wij weten in theorie dat de Islam zo is, maar wij doen dat niet 
zo. 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 
Op basis van die universaliserende interpretatie van de Islam kan zelfs eenieder die goed 
handelt als moslim beschouwd worden: 

 
 
Hij werd een vriend en leerde over de Islam, maar hij wilde zich niet 
bekeren. Dat hoeft voor mij ook niet. Voor mij ben je een moslim als je 
eerlijk bent en goed handelt. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 
Wij zeggen ook bij ons in de Islam: als je een goede moslim bent, ben je 
tegelijk een goede persoon. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 
Vanuit het perspectief van ‘symbolisch grenswerk’ kan deze universaliserende 
interpretatie van hun religie gezien worden als een poging om de symbolische grenzen 
met de Belgische samenleving te overbruggen. Deze universaliserende interpretatie van 
de Islam werd ook teruggevonden bij Vlaamse moslimjongeren van Marokkaanse 
afkomst (Kostet 2017). Door de nadruk te leggen op humanistische waarden in de Koran 
trachten vluchtelingen te benadrukken dat we als mens dezelfde waarden dragen. Op 
deze manier proberen vluchtelingen de grenzen tussen moslims en anders- of niet-
gelovigen te vervagen. Anderzijds tonen de opvattingen van vluchtelingen over gender 
hoe symbolisch grenswerk ook verschillen kan benadrukken. We kunnen hieruit 
besluiten dat de bevraagde vluchtelingen veeleer hun gender-opvattingen als 
verschillend van de Belgische normen en waarden beklemtonen terwijl ze hun religieuze 
overtuigingen eerder als universele normen en waarden voorstellen. De invloed van 
religie op gender-opvattingen is in dit onderzoek niet expliciet aan bod gekomen. Dit kan 
echter een piste zijn voor verder onderzoek. 
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4.4 Push- en pull-factoren van een grootstad, centrumsteden of kleine gemeenten  

Veel meer dan sociale netwerken of verschillen in normen en waarden was huisvesting 
voor de vluchtelingen hun grootste zorg. Het belang van degelijke huisvesting kwam naar 
voor in alle gesprekken met vluchtelingen. Eén van onze respondenten benadrukte dat 
huisvesting prioritair is vooraleer men netwerken kan uitbouwen en de taal leren: 

 
 

Het belangrijkste voor ons is huisvesting. Dat is heel de basis voor ons om 
te kunnen vertrekken, om je leven op te bouwen, om je netwerk op te 
bouwen. Je moet eerst een woning hebben. Wij komen naar hier voor de 
vrijheid zoals democratie maar in een opvangcentrum hadden wij voor 
maanden problemen met de papieren en stress voor zoiets. Na je positieve 
beslissing komen ook andere problemen en ook nog de stress om een 
oplossing te zoeken voor een woning. Dan denk je ook niet meer aan je 
netwerk of aan andere dingen zoals talen leren. Normaal gezien moet dat 
zo niet zijn maar in de toekomst moet iemand daar rekening mee houden 
zoals de mensen die bevoegd zijn voor onze situatie wat betreft 
huisvesting en wonen, omdat dat echt een basisbehoefte is. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

De zoektocht naar huisvesting blijkt voor vluchtelingen dan ook een bijzonder tijds- en 
energierovende uitdaging. Vluchtelingen bezitten geen eigen woning en een woning 
aankopen is nauwelijks een optie gezien hun financieel kwetsbare profiel. Onderzoek 
toonde reeds aan dat het ook voor Belgen moeilijk is om een sociale huurwoning te 
vinden door de lange wachtlijsten en –tijden, terwijl ook op de private huurmarkt een 
tekort bestaat aan goedkopere huurwoningen (De Decker et al. 2015). Maar aangezien 
vluchtelingen mogelijk met specifieke uitdagingen te maken krijgen, concentreren we ons 
in dit onderzoek op hun specifieke ervaringen. Daarbij denken we onder meer aan de 
taalbarrière, hun gebrekkige kennis van de lokale huurmarkt, en discriminatie op basis 
van herkomst en/of religie, maar even goed aan specifieke oplossingen, zoals 
woonbegeleiding door vrijwilligers en transitwoningen.   

In de eerste plaats vroegen we onze respondenten hoe zij terecht zijn gekomen op 
de plaats waar ze nu wonen. We onderzochten de push- en pull-factoren die vluchtelingen 
naar een grootstad, centrumstad of een kleine gemeente leiden. Wat zijn de belangrijkste 
redenen om in een bepaalde gemeente te wonen? Hoe heeft men zijn/haar huidige 
woning gezocht? Wie heeft daarbij geholpen? Heeft men er bewust voor gekozen te 
wonen in een grootstad, centrumstad of in een kleine gemeente? Hoe kunnen we deze 
keuzes begrijpen als het gevolg van de (bindende, overbruggende en verticale) sociale 
netwerken die zij hebben ontwikkeld? En op welke manier beïnvloedt de buurt of 
gemeente waarin zij wonen de verdere ontwikkelingen van hun sociale netwerken?  

Tijdens de asielprocedure hebben asielzoekers recht op opvang. Zoals eerder 
vermeld is er in België een netwerk van 22.528 opvangplaatsen14 verspreid over het hele 
land, waarbij twee derde van alle asielzoekers wordt opgevangen in collectieve 
opvangcentra en een derde van de asielzoekers wordt opgevangen in de individuele 

                                                        
14 Toestand op 1 mei 2018, https://www.fedasil.be/nl/statistics 
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structuren, voornamelijk woningen die door de OCMW's (de 'lokale opvanginitiatieven' 
of LOI's) of door ngo's beheerd worden. 

De zoektocht naar een woning begint op het moment dat vluchtelingen en subsidiair 
beschermden een positieve beslissing krijgen. Na hun erkenning moeten zij het 
opvangcentrum verlaten  en een woning vinden binnen de twee maanden, hoewel dit in 
de praktijk meestal met twee maanden verlengd wordt. Terwijl zij een woning zoeken, 
verhuizen vluchtelingen naar een lokaal opvanginitiatief. Hoewel Fedasil in sommige 
gevallen rekening houdt met de voorkeuren van vluchtelingen – bvb in het geval van 
lokale binding - hangt de toewijzing in de eerste plaats af van de beschikbare plaatsen bij 
lokale opvanginitiatieven. Bij de zoektocht naar een woning kan het OCMW helpen met 
een installatiepremie en de huurwaarborg. Daarbij zijn vaak twee OCMW’s betrokken: 
het OCMW waar de opvangstructuur gelegen is en het OCMW bevoegd voor het nieuwe 
adres. 

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen onder bepaalde 
voorwaarden aanspraak maken op sociale huisvesting, een woning verhuurd door een 
sociaal verhuurkantoor of een huursubsidie. Om zich in te schrijven voor een sociale 
huurwoning of er een toegewezen te krijgen, moeten kandidaat-huurders minstens 18 
jaar oud zijn, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of 
een referentieadres hebben, beneden bepaalde inkomensgrenzen zitten en mogen zij in 
regel geen woning in eigendom of vruchtgebruik bezitten in binnen- of buitenland. Sinds 
1 november 2017 verviel de taal- en inburgeringsbereidheid als inschrijvings-, 
toewijzings-, en toelatingsvoorwaarde. In de plaats daarvan kwam een taalkennis-
verplichting als huurder. Voor personen die huurder werden voor 1 november 2017, en 
nog niet voldeden aan de toenmalige taalbereidheidsvoorwaarde, blijft devoorwaarde 
wel nog gelden 15 . Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale woningen, zijn 
vluchtelingen uiteindelijk vooral aangewezen op de private huurmarkt (Crisisplatform 
Wonen 2017).  

Onze bevindingen tonen aan dat het voor vluchtelingen van alle nationaliteiten een 
hele uitdaging is om een woning te vinden. Alle vluchtelingen ondervinden veel 
problemen om een geschikte woning te vinden, zowel in grootsteden, centrumsteden als 
in kleine gemeenten. Door de taalbarrière kunnen ze moeilijk zelf op zoek gaan naar een 
woning. Daardoor doen ze vaak een beroep op hun eigen etno-linguïstische netwerken. 
Zowel in grote als kleine gemeenten is de huur van woningen hoog in vergelijking met 
het leefloon van vluchtelingen. Hoewel huurprijzen uiteraard afhangen van de ligging, de 
oppervlakte en het aantal kamers van een woning, vermeldden onze respondenten 
huurprijzen tussen 500 à 700 € voor kleine eenslaapkamerappartementen met vele 
gebreken (terwijl het leefloon voor een alleenstaande momenteel 892,7 € is). Wat de 
push- en pull-factoren van grootsteden, centrumsteden en kleine gemeenten betreft, 
geven vluchtelingen aan dat ze eigenlijk weinig keuze hebben waar ze hun woning 
vinden. Meestal gaan ze wonen in een gemeente omdat iemand voor hen daar een woning 
gevonden heeft. 

We bevroegen via ‘limited life histories’ het traject dat vluchtelingen aflegden wat 
betreft huisvesting vanaf hun aankomst in België tot hun huidige woonplaats. Van onze 
143 respondenten waren er 103 die in één of meerdere opvangcentra hebben verbleven. 
Degenen die nooit in een opvangcentrum hebben verbleven waren meestal vrouwen die 
via gezinshereniging gekomen zijn. Onder onze respondenten waren er 62 die melding 

                                                        
15  www.wonenvlaanderen.be/sociale-huur/de-inschrijvings-en-

toelatingsvoorwaarden 
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maakten dat ze na het opvangcentrum een tijdje in een LOI woonden of gewoond hadden, 
vooraleer ze op de private huurmarkt terechtkwamen.  

Wat betreft verhuisbewegingen kunnen we uit de gesprekken besluiten dat er grote 
verschillen zijn tussen de plaats van het opvangcentrum waar vluchtelingen verbleven en 
hun latere woonplaats. Eens ze het opvangcentrum verlaten hebben, komen 
vluchtelingen op zeer uiteenlopende plaatsen terecht. Hoewel we enkel in Vlaanderen 
groepsgesprekken en interviews deden, waren er 36 vluchtelingen die eerst in een 
opvangcentrum in Wallonië zaten. Dit illustreert de instroom van erkende vluchtelingen 
vanuit Wallonië naar Vlaanderen (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2017a). Enkel 
degenen die terecht kwamen in een opvangcentrum in de buurt van Antwerpen bleven 
later ook in of rond Antwerpen wonen. 

Om een zicht te krijgen op de push- en pull-factoren die maken dat vluchtelingen 
terecht komen in bepaalde gemeenten en hoe ze het samenleven daar ervaren, hebben 
we groepsgesprekken en interviews op verschillende locaties afgenomen. Zo bevroegen 
we vluchtelingen die in een grootstad wonen, met name in Antwerpen. Daarnaast hebben 
we ook groepsgesprekken georganiseerd in de centrumsteden Sint-Niklaas en Aalst. In 
deze focusgroepen zaten niet enkel vluchtelingen die in de centrumsteden woonden, 
maar ook vluchtelingen die in kleinere deelgemeenten van deze steden woonden. Op 
aanraden van enkele expertinterviews, organiseerden we ook groepsgesprekken in 
Mortsel als suburbane gemeente. Door de nabijheid van een grootstad hebben zulke 
gemeenten namelijk enkele aparte kenmerken wat betreft publiek transport en algemene 
mobiliteit. In Gent brachten we tenslotte tijdens een MO les vluchtelingen samen die in 
diverse kleine gemeenten in Oost-Vlaanderen woonden.. 

In totaal spraken we met 56 respondenten die woonden in een grootstad 
(Antwerpen), 30 respondenten in regionale centrumsteden (Aalst en Sint-Niklaas) en 57 
respondenten uit verschillende kleine gemeenten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
en de provincie Antwerpen. 

4.4.1 Grootstad 

De aantrekkingskracht van een grootstad zoals Antwerpen is reeds in kaart gebracht in 
het rapport ‘Nota verhuisbewegingen’ (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2017). Hierin 
werd aangetoond dat 81% van de vluchtelingen (erkend vluchtelingen en subsidiair 
beschermden samen) na het verkrijgen van een positieve beslissing in de 
verblijfsprocedure in Antwerpen blijven en slechts één op vijf naar een andere gemeente 
verhuist. Daarnaast kent de stad Antwerpen een hoge instroom van vluchtelingen die na 
hun erkenning vanuit andere delen van het land naar de grootstad komen om te wonen. 
In dit onderzoek vroegen we Afghaanse, Syrische, Irakese en Eritrese vluchtelingen naar 
de redenen waarom ze in een grootstad zoals Antwerpen zijn blijven of komen wonen. 

We kunnen een aantal pull-factoren identificeren die vluchtelingen naar de 
grootstad leiden. Op de eerste plaats blijkt de aanwezigheid van taal- en landgenoten 
in de grootstad een belangrijke aantrekkingsfactor voor vluchtelingen. Gezien 
vluchtelingen bij aankomst geen Nederlands of Engels spreken, zoeken zij hun toevlucht 
tot landgenoten die hier reeds langer zijn om hen te helpen. Een Afghaanse man 
verklaarde waarom hij vanuit een opvangcentrum nabij Luik naar Antwerpen verhuisde: 

 
 

Hier in Antwerpen heb ik iemand van mijn provincie. Dus via hem was het 
voor mij gemakkelijker om hier iets te vinden. Ik heb deze stad gekozen 
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want hier had ik een vriend of kennis en hier wonen veel Afghanen. Als ik 
bijvoorbeeld een afspraak wil hebben en met een OCMW assistent wil 
praten, ken ik de taal niet. >…@ Ik ken ook geen Engels dus als ik iets nodig 
heb, bel ik naar mijn vrienden en zij tolken dan voor mij. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

De tendens om landgenoten op te zoeken komt ook terug bij andere groepen 
vluchtelingen. Een Eritrese man die al zeven jaar in België verblijft geeft aan dat vele 
Eritreeërs naar Antwerpen trekken omdat hier reeds andere Eritreeërs zijn. Hij stipt 
daarbij ook aan dat dit gevolgen heeft voor de manier waarop vluchtelingen netwerken 
opbouwen: 

 
 

De grootste reden is ook dat het grootste gedeelte van hun gemeenschap 
hier in Antwerpen woont. Ze willen ook aansluiten bij hun gemeenschap. 
Veel Eritreeërs kiezen Antwerpen als hun thuis. Hier wonen duizenden 
Eritreeërs. Dus de rest die later naar België komt wil rechtstreeks in 
Antwerpen komen wonen. Omdat het gemakkelijk is voor hen om een 
beetje in contact te komen met hun vrienden of landgenoten. Het heeft 
voordelen maar langs de andere kant heeft het ook nadelen. Daarom 
discussiëren we hier. Als je altijd contact hebt met jouw eigen volk in de 
stad en creëer je een beetje een klein Eritrea hier in Antwerpen. Hoe kan 
je jouw netwerk opbouwen hier, hoe kan je dan samenleven of 
samenwonen met andere mensen? Dus ja, dat is niet altijd mogelijk. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Ook een Eritrese jongen vermeldde nadrukkelijk de aanwezigheid van landgenoten als 
een reden om in Antwerpen te blijven: 

 
 

Er zijn hier veel mensen van Eritrea dus ik wil met mijn familie blijven wonen hier. 
 

(Eritrese jongen, Antwerpen) 
 
 

Hoewel we eerder zagen dat vluchtelingen wel contact zoeken met Belgen, gaan sommige 
vluchtelingen naar de stad om taalgenoten aan te treffen. Gezien het Arabisch een taal is 
die ze delen met andere groepen zoals Marokkanen kan voor Syriërs en Irakezen de 
aanwezigheid van Arabischtalige mensen in de grootstad een voordeel zijn om wegwijs 
te raken in deze nieuwe omgeving. Een Syrische vrouw stelde: 

 
 

Veel Arabieren wonen in Antwerpen. Dat is gemakkelijk. >…@ Ik wilde graag 
in een stad wonen, want daar is veel cultuur en vele faciliteiten. En dat is 
gemakkelijker om te integreren. 



Samenleven in diversiteit 

66 
 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Ten tweede blijkt het idee dat er meer jobs zijn in de grootstad een belangrijke 
aantrekkingsfactor voor vluchtelingen. Gepercipieerde en reële werkgelegenheid zijn 
dan ook belangrijke motieven om naar de stad te trekken. De zoektocht naar werk is een 
cruciale factor in verhuisbewegingen en dient verder onderzocht te worden: 

 
 

We zijn naar hier gekomen door kennissen maar we hebben ook gezien 
dat Antwerpen een plaats is waar je werk kan vinden. Het gaat niet alleen 
om kennissen maar ook om werkgelegenheid. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

  
 

Antwerpen is gewoon de eerste keuze. De eerste reden is dat, toen ze in 
het opvangcentrum waren, ze hebben gehoord dat Antwerpen een stad is 
waar je sneller werk kan vinden omdat er een grote haven is en er veel 
jobs en vacatures zijn. En je kan daar ook snel integreren. Ze willen ook 
snel integreren. 

 
 (Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

De economische  situatie en werkgelegenheid in de grootstad is een reden om in de 
grootstad te blijven: 

 
Ik kan Antwerpen vergelijken met Aleppo. Die stad heeft een sterke 
economische situatie en Antwerpen ook. Daarom wil ik hier blijven. 

 
 (Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Ten derde zijn specifieke voorzieningen voor migranten een aantrekkingsfactor van de 
grootstad. Voor jongeren heeft de grootstad een grote aantrekkingskracht niet alleen 
omwille van jobmogelijkheden maar ook omwille van de specifieke voorzieningen voor 
migranten zoals de horeca, moskeeën en – specifiek voor jongeren - het uitgangsleven:  

 
Antwerpen is wel goed om jobs te vinden, en voor alle dingen speciaal voor 
ons zoals een moskee en halal eten, dat is hier goed. >…@ Je kan zelfs naar 
de discotheek om een beetje te dansen. Ikzelf woonde in een dorp en dat 
is saai. 

 
(Syrische jongen, Antwerpen) 
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Hier bestaan winkels die altijd open zijn. Als jij om 3 uur in de nacht naar 
buiten gaat, kan je eten en drinken. Restaurants zijn open en je kan alles. 

 
(Afghaanse jongen, Antwerpen) 

 
 

Hoewel de vluchtelingen met bovenstaande redenen aangaven wat de voordelen zijn van 
het leven in Antwerpen, merkten ze ook op dat het niet echt een bewuste keuze was om 
in een grootstad te gaan wonen. Wanneer we hen vroegen hoe zij hun huidige woning 
gezocht en gevonden hebben, dan blijkt dat sociale netwerken binnen hun eigen 
gemeenschap doorslaggevend waren om huisvesting te vinden. Een Afghaanse man die 
bij het verlaten van een lokaal opvanginitiatief in de buurt van Genk een woning zocht, 
vertelde dat hij uiteindelijk in Antwerpen terecht is gekomen omdat hij hier connecties 
had: 

 
 
Ik was in Genk op zoek naar een woning maar heb daar niets gevonden. Ik 
kende niemand daar en ik kende de taal ook niet. De taal was moeilijk. Maar 
hier in Antwerpen ken ik iemand en die persoon kent een andere persoon 
en dus via via heb ik die woning gevonden. Voor mij ging het toen gewoon 
om eindelijk een woning te vinden. Ik had geen keuze wat de plaats betreft. 

 
 (Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 
Een Syrische vrouw die via gezinshereniging haar man in Antwerpen vervoegde, vertelde 
hoe haar man samen met andere vluchtelingen naar Antwerpen kwam, en uiteindelijk zij 
dus ook: 

 
 
Hij heeft mensen leren kennen onderweg naar hier en die zijn dan in 
Antwerpen komen wonen. Hij had zelf niemand dus is hij ook naar 
Antwerpen gekomen. 

(Syrische vrouw, Antwerpen) 
 
 

Bij de zoektocht naar een woning ervaren vluchtelingen verschillende hindernissen. 
Naast het feit dat ze moeite hebben met de taal, hebben ze een zeer bescheiden budget 
waardoor hun mogelijkheden op de private huurmarkt bepaald beperkt zijn (cf. Moris & 
Loopmans 2015). Daarenboven stoten vluchtelingen op de private markt vaak op 
verhuurders die niet aan hen wensen te verhuren, bijvoorbeeld omwille van hun leefloon 
en/of afkomst (Van den Broeck & Heylen 2014). Daarnaast vormen de vereisten van een 
vast werkcontract en huurwaarborg vaak grote obstakels voor vluchtelingen. Een 
Eritrese man vatte de problemen als volgt samen: 
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We hebben twee maanden om verder een woning te zoeken, maar we 
hebben heel veel problemen, heel veel uitdagingen. Ten eerste willen de 
eigenaars of de huisbazen hun appartement, studio's of woning niet 
verhuren aan OCMW-klanten. Ten tweede willen ze de waarborg in cash 
krijgen plus de eigenaars willen van de situatie een beetje profiteren. Dus 
ze willen hun woning niet verhuren aan OCMW-klanten. Er zijn ook vaak 
andere voorwaarden. Zo kan je niet via immo- of andere kantoren een 
woning zoeken omdat immo-kantoren of een aantal huisbazen heel veel 
voorwaarden stellen. Dat is ten eerste dat je moet werk hebben. Tenminste 
je moet werk hebben of bij sommige moet je zelfs een contract van 
onbepaalde duur hebben. Dus dat is ook altijd niet mogelijk voor 
nieuwkomers. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 
Vluchtelingen vonden zelden een woning via reguliere immo-websites of kantoren. 
Terwijl bovenstaande hindernissen ook gelden voor andere mensen met een leefloon, 
ervaren vluchtelingen daarenboven discriminatie omwille van hun afkomst. Een Vlaamse 
man die met vluchtelingen werkte nam de proef op de som: 

 
 
Een >vluchteling@ was op zoek naar een nieuwe woning. Hij belt voor een 
appartement in Merksem en dat was niet beschikbaar. Ik dacht: we gaan 
dat eens testen. Ik heb binnen de minuut teruggebeld en het was wel 
beschikbaar natuurlijk. Hij spreekt vlot Nederlands. Ze heeft helemaal niet 
gevraagd of hij een werkcontract had of niet. 

 
(medewerker Atlas, Antwerpen) 

 
 
Een Eritrese jongen vertelde over een verhuurder die hem expliciet zou hebben 
gediscrimineerd op basis van huidskleur: 

 
 
Een jongen van Eritrea is bezig met appartementen te zoeken. Hij heeft er 
een via internet gevonden en een afspraak gemaakt met de huisbaas. Ze 
zijn op tijd gekomen en die huisbaas ziet dat hij is zwart en hij zegt ‘nee nee 
nee, jij bent van Afrika’. Die Eritrese jongen is echt boos: ‘Dat is niet goed, 
hé. Dat is een echte racist.’ Dus eerlijk gezegd zijn er echt grote problemen 
om een appartement te vinden. Die mensen zijn racist, sorry. 

 
(Eritrese jongen, Antwerpen) 

  
 
Volgens een Afghaanse man die in verschillende steden woningen zoekt voor 
vluchtelingen spelen wellicht angst en vooroordelen bij verhuurders een rol in hun 
beslissing om niet aan vluchtelingen te verhuren: 
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De meeste mensen hebben een probleem: ze denken dat vluchtelingen de 
woning gaan kapot maken, dat vluchtelingen dit gaan doen, dat 
vluchtelingen niet gaan betalen. En daarom durven zij het appartement of 
de woning niet te verhuren. Maar dat is niet zo. Bij iedereen zijn er goede 
en slechte mensen. Je kan overal iets vinden. Je kan niet zeggen alle 
vluchtelingen zijn slecht, of alle Belgen zijn goede mensen. Bij alletwee zijn 
er goede en slechte mensen. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Wanneer vluchtelingen uiteindelijk toch een woning gevonden hebben, moeten zij 
meestal ook geld bijeenkrijgen voor de huurwaarborg. Het betalen van twee maanden 
huurwaarborg kan voor vluchtelingen een hele uitdaging zijn gezien hun beperkte 
middelen: 

 
Dan ben ik 2-3 keer naar Antwerpen gekomen om een huis te zoeken want 
hier had ik een vriend maar toen was dat heel moeilijk want die huisbazen 
vragen 2 maanden huur cash. Hoe kan ik die 2 maanden cash geven? In het 
asielcentrum kregen we 7 euro per week en in de sociale woning 60 euro 
per week want we moeten ook alles van eten kopen. In het asielcentrum 
hadden we eten en 7 euro als we iets extra wilden kopen. Dus hoe kunnen 
wij 2 maanden sparen om de waarborg te betalen? Dat is moeilijk en dat is 
de eis van de huisbazen. Met heel veel moeilijkheden heb ik deze woning 
gevonden. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 
Bij het voorschieten van de waarborg kan het OCMW in principe tussenkomen en zich 
borg stellen. Toch blijkt dat de formele vereisten om die hulp te krijgen een grote drempel 
vormen. Met name het verkrijgen van een conformiteitsattest van de verhuurders blijkt 
voor vluchtelingen moeilijk te zijn. Uiteraard is een conformiteitsattest niet mogelijk als 
de woning niet conform is, maar vluchtelingen geven aan dat het voor hen moeilijk is om 
aan verhuurders dergelijke administratieve documenten te vragen. Een Afghaanse man 
in Antwerpen zei hierover: 

 
 

Dus momenteel is de waarborg een groot probleem tijdens het vinden van 
een huis. Toen ik die woning heb gevonden, was dat niet gemakkelijk. Dat 
was heel veel papierwerk en nu weet je dat als iemand een huis wil huren 
die een conformiteitsattest moet afleveren. Sommigen >huisbazen@ willen 
dat niet op basis van de kwaliteit of ze hebben geen tijd. In mijn geval heeft 
de huisbaas een hele grote zaak en had hij geen tijd om dat attest te maken, 
dus er was veel communicatie nodig tussen het OCMW, de huisbaas en via 
andere mensen. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 
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Voor de veiligheid van de huurders is het uiteraard belangrijk dat woningen conform zijn 
en begrijpelijk dat de gemeente geen waarborg zal geven voor woningen die inbreuken 
op veiligheid of gezondheid hebben. Niettemin geven ook medewerkers van het OCMW 
aan dat vluchtelingen omwille van deze voorwaarden minder geneigd zijn een beroep te 
doen op een huurwaarborg via het OCMW: 

 
 

Met OCMW Antwerpen moeten wij heel streng toezien op de waarborg. We 
hebben heel veel eisen voor wij een waarborg geven, vooral 
kwaliteitseisen naar een woning toe. Mensen weten op voorhand dat de 
kans dat het OCMW iets betaalt klein gaat zijn omdat wij een 
conformiteitsattest aan de eigenaar vragen, een bewijs van de Stad 
Antwerpen dat die woning conform is. Vaak hebben mensen dat niet en 
dan betalen wij dat niet. Dus mensen gaan heel veel van die 
huurwaarborgen cash lenen bij vrienden. 

 
(medewerkster OCMW Antwerpen)  

 
 

Als vluchtelingen niet in staat zijn om de waarborg via het OCMW te betalen, dan zoeken 
zij hulp bij anderen, met name mensen uit hun eigen gemeenschap. Een Afghaanse man 
gaf bijvoorbeeld aan dat hij het geld voor de huurwaarborg leende van iemand: 

 
 

Wij hebben de waarborg niet, maar om een huis te krijgen moeten wij dat 
van iemand lenen dus heb ik dat geleend en die heeft die waarborg cash 
gegeven maar de kwaliteit van het huis is heel slecht. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Vluchtelingen geven aan dat ze in grootsteden zoals Antwerpen minder hulp krijgen van 
het OCMW omdat er lange wachttijden zijn en er minder persoonlijke aandacht voor hen 
is dan in kleine gemeenten. Daardoor zoeken zij eerder hulp bij mensen die hun taal 
spreken. Het vinden van een woning gebeurt dan ook gewoonlijk via tussenpersonen uit 
vaak dezelfde gemeenschap: 

 
 

Ik was elke dag hier in Antwerpen en hier heb ik iemand leren kennen en 
hij heeft gezegd dat ik naar een Afghaanse moskee moet gaan en daar moet 
ik dat vragen. Ik ben naar daar gegaan en ik heb andere mensen ontmoet 
en hij heeft mij gezegd: ja, ik heb een leeg appartement gezien. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 
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Vluchtelingen en experts wijzen op het bestaan van een informeel systeem van 
tussenpersonen die voor vluchtelingen huurwoningen regelen waarvoor de 
vluchtelingen dan een commissie moeten betalen. Hierdoor komen zij terecht in een 
markt van kleine huurwoningen van slechte kwaliteit waar voordien vaak andere 
vluchtelingen woonden. Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld ondersteuning is voor 
woonbegeleiding bij het CAW en bij de Housing-Cafés van Caritas, blijken vluchtelingen 
eerder terecht te komen in dit informele systeem van tussenpersonen. Een medewerkster 
van het OCMW in Antwerpen stelde dit als volgt: 

 
 

Er zijn mensen die daar handeltjes in doen. Bijvoorbeeld iemand die 400 € 
vraagt om iets te regelen. Dat is nog niet eens de huur ofzo, gewoon om een 
contract te krijgen. Het vinden van een woning is heel moeilijk in 
Antwerpen. 

 
(medewerkster OCMW, Antwerpen) 

 
 

Vluchtelingen getuigen over de hoge prijzen die zulke tussenpersonen vragen om een 
woning te vinden: 

 
 

Opnieuw heb ik gisteren iemand op Facebook gezien die berichten heeft 
geplaatst waarin hij zegt: ‘Ik wil gewoon 200 € en bel naar mij’. 

 
(Syrische jongen, Antwerpen) 

 
 

Wanneer eerder aangekomen vluchtelingen een betere woning vinden, komt de woning 
vrij voor nieuw aangekomen vluchtelingen: 

 
 

Ik zie heel veel dezelfde woningen waar mensen voor korte periode gaan 
wonen en dan iets anders zoeken. Het zijn echt woningen die we altijd zien 
terugkomen. Na een paar maanden heeft de eerste iets beter en kan hij 
meer op zijn gemak zoeken. Als je hier al zit kan je al meer op je gemak iets 
zoeken. En dan komt er weer iemand nieuw in de woning. Zo blijft dat 
verder gaan. 

 
(medewerkster OCMW, Antwerpen). 

 
 
De huurprijs speelt ook een belangrijke rol in de zoektocht naar een woning. Onderzoek 
toonde aan dat in een grootstad zoals Antwerpen en centrumsteden de geïndexeerde 
mediaanhuurprijs lager ligt dan in de grootstedelijke rand en het platteland (Tratsaert 
2012). Uiteraard spelen de bewoonbare oppervlakte en het aantal kamers ook een rol. 
Daarbij worden grootsteden en centrumsteden vooral gekenmerkt door veel kortlopende 
contracten, wat vermoedelijk samenhangt met het grotere aanbod aan kleine 
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wooneenheden. Op het platteland bestaat het aanbod vooral uit grotere, en bijgevolg 
duurdere woningen. 

Tijdens de interviews kwamen ook een aantal push-factoren naar voren die 
vluchtelingen ertoe kunnen aanzetten om uit de grootstad weg te trekken. Ten eerste 
leidt de tijdsdruk om binnen de twee à vier maanden na het verlaten van het 
opvangcentrum een woning te vinden ertoe dat vluchtelingen vaak in woningen 
terechtkomen die van slechte kwaliteit of te klein zijn. Een Syrische jongen vertelde hoe 
hij en zijn familie terechtkwamen in een woning die nog niet afgewerkt was: 

 
 

Ons huis was nog niet klaar, het appartement was echt slecht. We moesten 
verhuizen want het >opvang@centrum was niet goed meer. Dat was echt 
moeilijk om in 3 maanden gewoon een huis te zoeken. Mijn broer, mijn 
oudste broer moest iedere dag naar buiten gaan en op straat zoeken naar 
een huis en ik moest altijd op het internet zoeken naar een appartement. 
Dat was altijd moeilijk. Sommigen zeiden: ‘Neen, dat gaat niet met het 
OCMW, anderen zeiden: ‘Vluchtelingen? Neen!”. 

 
(Syrische jongen, Antwerpen) 

 
 

Ook een Syrische vrouw vertelde hoe zij en haar man onder druk uiteindelijk een 
appartement huurden dat niet aan hun wensen voldeed: 

 
 

We zijn precies gedwongen om het appartement te huren. De makelaars 
zeiden: ‘Ofwel teken je nu het contract ofwel niet, want straks komen 
andere mensen om dit appartement af te huren.’ Daarom heeft mijn man 
zo snel mogelijk het contract getekend. Nadien zagen we dat het 
appartement in zeer slechte staat was. Het was altijd koud want het had 
geen dubbele ramen. Het kost ook enorm veel geld om het huis op te 
warmen. We wonen daar nu nog steeds maar ik ben helemaal niet content. 

 
 (Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Vluchtelingen gaven aan dat de huurwoningen waar ze woonden niet steeds goed 
onderhouden werden en dat eigenaars er weinig in investeerden: 

 
 

Het appartement zelf is niet goed want er is heel veel vocht. Het wordt niet 
gerenoveerd. We hebben het zelf gedaan. We hebben zelf geschilderd. We 
betalen 680 € per maand. Het gebouw is van een Turkse eigenaar. 

 
 (Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Ik betaal 650 € zonder extra kosten. Ik slaap met mijn broers >…@. Een tijdje 
geleden hadden we een probleem met de verwarming. Die sprong kapot en 
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het was toen echt heel koud. We hadden de huisbaas gebeld. We hadden 2 
maanden niks van verwarming 

 
(Eritrese jongen, Antwerpen) 

 
 

Ten tweede gaven de families in het geval van gezinshereniging vaak aan terecht te 
komen in te kleine woningen. Dit heeft volgens hen te maken met het feit dat de man die 
eerst kwam omwille van zijn beperkte budget en de tijdsdruk genoegen neemt met een 
kleine woning. Wanneer zijn vrouw en/of kinderen later overkomen, komen zij terecht 
in een woning die absoluut niet aangepast is aan een uitgebreid gezin. Een Syrische vrouw 
vertelde hoe zij en haar kinderen meer dan een jaar woonden in de kleine studio van haar 
man in Antwerpen: 

 
 

Hij huurde een studio >in Antwerpen@ en was ondertussen bezig met de procedure 
van gezinshereniging. We zijn naar hier gekomen en we verbleven 1 jaar en 2 
maanden in de kleine studio waar hij verbleef. Daarna hebben we iets groter 
gevonden. Maar de eerste periode was moeilijk om met iedereen in die kleine 
kamer te verblijven. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Een derde push-factor die ertoe kan aanzetten om de grootstad te verlaten is de drukte 
en de lange wachttijden bij het OCMW in de grootstad. Zo stelde een Syrische jongen : 

 
 

Ik vind dat een drukke stad, ik vind dat een beetje moeilijk. Er zijn heel veel 
mensen hier en dan gaat alles een beetje trager >…@ als we bij het OCMW 
bezig zijn om iets te krijgen. Het is altijd zo. Ik ben een rustige persoon en 
ik wil niet in een drukke stad wonen. 

 
(Syrische jongen, Antwerpen) 

 
 

Terwijl de drukte en de lange wachttijden bij het OCMW buiten de controle van de 
medewerkers valt, kloeg een andere Syrische man de behandeling door medewerkers 
van het OCMW in de grootstad aan en noemde dit een factor die meespeelt in de beslissing 
om elders te wonen: 

 
Tegenwoordig zijn er heel veel mensen uit Antwerpen die bewust naar de 
kleine gemeenten gaan in de provincie Antwerpen of daarbuiten omdat ze 
niet tevreden zijn over de bejegening door OCMW medewerkers. 

 
 (Syrische man, Antwerpen) 
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Een Afghaanse man die zowel in Antwerpen als in een kleine Oost-Vlaamse gemeente 
heeft gewoond stelde dat de begeleiding beter verloopt in kleine gemeenten: 

 
 

Het OCMW daar kan de mensen gemakkelijker helpen dan het OCMW in 
Antwerpen want het OCMW >in Antwerpen@ heeft veel vluchtelingen en zij 
hebben niet veel >personeel@ om hen te begeleiden. Ze kunnen daar veel 
beter helpen dan in grote steden met integratie en de taal. Ik ken niet veel 
andere grote steden maar hier gaat het zeker vlotter dan in Antwerpen. 

  
(Afghaanse man, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Hoewel veel vluchtelingen naar de grootstad komen en er blijven, zullen we in wat volgt 
bespreken hoe en waarom sommige vluchtelingen naar regionale centrumsteden 
verhuizen, en zelfs in kleine gemeenten zijn gaan wonen. 

4.4.2 Regionale centrumsteden 

In het Ruimtelijk Structuurplan van de Vlaamse Overheid 16  wordt een functioneel-
hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen grote centrumsteden, regionale 
centrumsteden en kleine steden. Terwijl Antwerpen en Gent als grote centrumsteden 
beschouwd worden, zijn steden zoals Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 
Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout erkend als regionale 
centrumsteden. Regionale centrumsteden hebben ten opzichte van hun omgeving een 
relatief hoog aantal inwoners en een centrale functie op het vlak van werkgelegenheid, 
onderwijs, zorg, cultuur en ontspanning. 

Bijna alle Vlaamse centrumsteden hebben een positieve netto-instroom van 
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (Agentschap Binnenlands Bestuur, 
2017). Na Antwerpen en Leuven hebben Gent en Oostende de grootste netto-instroom in 
absolute aantallen. Opmerkelijk is dat er een netto-uitstroom is in Sint-Niklaas en Brugge. 
Sint-Niklaas heeft een vrij hoge opvangcapaciteit voor asielzoekers, wat wellicht 
verklaart dat er een hoog aantal erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn op 
het moment van erkenning. In dit onderzoek deden we groepsgesprekken en interviews 
met vluchtelingen in Sint-Niklaas en Aalst. 

De eerste vraag luidt dan ook waarom en hoe vluchtelingen terechtgekomen zijn in 
deze regionale steden. Tijdens de groepsgesprekken in regionale steden werd 
herhaaldelijk beklemtoond dat vluchtelingen niet kiezen voor een bepaalde stad of 
plaats:  

 
 

Men kan niet kiezen voor het dorp of de stad waar men graag wil wonen. 
Het is gewoon: wij zoeken een huis. Waar wij dat ook vinden. Van zodra wij 
een huis vinden, nemen wij dat aan. We kunnen niet kiezen. 

 
(Syrische man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

                                                        
16 

https://rsv.ruimtevlaanderen.be/Portals/121/documents/publicaties/RSV_Deel_1A_w.pdf 
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Zo vertelde een Syrische vrouw dat ze graag dicht bij haar zoon en dochter in 
Dendermonde wilde wonen, maar dat ze uiteindelijk enkel in Sint-Niklaas een woning 
kon vinden: 

 
 

Normaal gezien wou ik zelf dichtbij mijn familie in Dendermonde wonen 
maar ik kon geen huis vinden daar. Maar ik heb toch hier in Sint-Niklaas 
een woning gevonden, daarom woon ik nu in Sint-Niklaas. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Niettemin blijkt, net zoals in de grootstad, de aanwezigheid van sociale netwerken 
binnen de eigen etno-linguïstische gemeenschap een belangrijke pull-factor te zijn in 
de verhuisbewegingen van vluchtelingen naar een regionale stad. Bij de ‘bindende 
banden’ binnen de eigen gemeenschap kunnen we een onderscheid maken tussen sterke 
en oppervlakkige banden met mensen van de eigen gemeenschap (Williams 2006). Het 
zijn vaak de oppervlakkige banden met taalgenoten die vluchtelingen in contact brengen 
met verhuurders. Een Afghaanse man die reeds vele jaren in Aalst woont vertelde hoe 
nieuwe vluchtelingen hem om hulp vragen om een woning te vinden. In welke stad 
vluchtelingen terecht komen hangt echter af van de beschikbaarheid van woningen: 

 
 

Als je als vluchteling in een opvangcentrum in Liège woont en je kent 
iemand hier, dan vraag je, eens je wordt erkend: hoe is Aalst? Als het 
antwoord ‘goed’ is, dan zeg je: “Oké, vindt iets voor mij in Aalst!” Dan ga je 
je best doen om hier iets te vinden. Als ik iets in Aalst vind, dan zeg ik: ‘Kom 
direct naar hier’. Als ik iets vind in Antwerpen, dan zeg ik ‘Ga naar 
Antwerpen’. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Deze Afghaanse man die hier reeds lang woont gebruikt zijn contacten met Belgische 
huiseigenaars om nieuwe vluchtelingen aan een woning te helpen: 

 
 

Bijvoorbeeld ik heb nu contact met een Belg. Hij heeft verschillende 
appartementen en huizen. En als er iets vrij is, belt hij direct naar mij en 
zegt: als jij iemand kent, het is vrij. Want ik heb altijd Afghaanse mensen 
binnengebracht. En zij hebben nog geen problemen gehad. Ze laten alles 
proper en de huur wordt op tijd betaald. Daarom maakt het voor die 
persoon niet uit: OCMW-steun of werk, hij wil gewoon dat de huur betaald 
wordt. OCMW-steun is zelfs veiliger dan iemand die werkt. 

 
 

(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 
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Tijdens de groepsgesprekken in Sint-Niklaas en Aalst blijkt dat vluchtelingen een soort 
‘doorschuifsysteem’ voor huurwoningen ontwikkeld hebben. Dit kan een risico op 
misbruik met zich meebrengen. Gezien vluchtelingen door de tijdsdruk vaak 
noodgedwongen de eerste woning nemen die beschikbaar is, ook al is die van slechte 
kwaliteit, verhuizen ze van zodra ze een betere woonst kunnen krijgen. Recente 
vluchtelingen komen dan terecht in woningen waar eerdere vluchtelingen uit 
wegtrekken eens ze een betere woonst gevonden hebben: 
 

Een Afghaanse vriend verhuisde vanuit Sint-Niklaas naar Antwerpen, dus 
ik woon momenteel waar hij woonde. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

  
 

Vluchtelingen met kinderen trekken vaak naar grotere woningen. Zo verhuisde een 
Syrisch gezin dat een tweede kind verwachtte naar een grotere woning, waardoor een 
kleine woning vrijkwam in Aalst:  

 
 

Haar eerste woning in Aalst was niet geschikt. Het huis was te klein en de 
huurprijs was te hoog. Ze verwachtten een kind en het huis was niet 
geschikt om daar een kind te hebben. Een vriendin van haar woonde in 
Beveren en moest verhuizen. De huisbaas zei tegen haar: ‘Zoek een andere 
huurder die jouw plaats kan innemen’. Daardoor kon zij toch dat huis 
nemen. 

 
(Syrische vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Op gelijkaardige manier beschrijft een Syrische vrouw hoe haar man een woning van een 
andere Syrische vluchteling overnam in Sint-Niklaas: 

 
 

Hij had een vriend die hier in Sint-Niklaas woonde en die wou verhuizen. 
Op dezelfde manier is dat geregeld. De huisbaas had afgesproken dat hij 
iemand moest zoeken die zijn plaats kon innemen en op basis daarvan 
konden wij hier komen. 

 
(Syrische vrouw, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Gezien het vaak geen bewuste keuze was van vluchtelingen om te komen wonen in 
regionale centrumsteden zoals Sint-Niklaas of Aalst werden weinig andere factoren dan 
de beschikbaarheid van woningen vermeld als reden om daar te gaan wonen. Niettemin 
noemden enkele vluchtelingen ook voordelen van het wonen in een regionale 
centrumstad. Zo stelde een Afghaanse man dat een job vinden in Aalst even gemakkelijk 
is als in Antwerpen: 
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De eerste vraag voor vluchtelingen is: waar kan ik het gemakkelijkste werk 
vinden? Dat is het belangrijkste voor de meeste mensen. Ja, in Aalst is dat 
gemakkelijk en in Antwerpen. En daarom gaan veel mensen naar die plaats 
of gemeenten. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Een andere Afghaanse man wou graag in Sint-Niklaas blijven omdat het een rustige 
plaats is die toch veel faciliteiten biedt voor zijn gezin: 

 
 

Sint-Niklaas is een rustige plaats, dichtbij scholen en OCMW. Dat is beter 
voor de kinderen. Ik wil hier blijven. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Tijdens de groepsgesprekken in Sint-Niklaas en Aalst waren ook verschillende 
vluchtelingen aanwezig die in aangrenzende buitengemeenten van deze regionale 
centrumsteden woonden. We bespreken hun ervaringen samen met de ervaringen van 
vluchtelingen die in kleine landelijke gemeenten woonden. 

4.4.3 Kleine gemeenten 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen 8 
categorieën van gemeenten. De ‘Nota Verhuisbewegingen’ (Agentschap Binnenlands 
Bestuur 2017, p. 14) toont een duidelijke uitstroom van erkend vluchtelingen en 
subsidiair beschermden uit buitengebieden (-51%), Vlaams strategisch gebied rond 
Brussel (-43%), grootstedelijke randgemeenten (-28%), structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied (-9%) en regionaalstedelijke randgemeenten (-11%). In 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau is er wel een lichte instroom (+33%), die 
echter nog steeds kleiner is dan de instroom in regionale centrumsteden (+112%) en 
grootsteden (+326%). 

In dit onderzoek bevroegen we ook vluchtelingen die terechtgekomen zijn in 
kleinstedelijk gebied, randgemeenten en buitengebied17, wat we samenvatten als kleine 
gemeenten. Uit de gesprekken bleek dat een woonplaats in kleine gemeenten voor 
vluchtelingen vaak geen bewuste keuze was maar de enige optie die overbleef. Een 
Afghaanse man legde uit dat zijn huidige woonplaats in een kleine Oost-Vlaamse 
gemeente niet zijn eerste keuze was: 
  

                                                        
17 Buitengebied is gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt en een 

buitengebiedbeleid wordt gevoerd. 
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Ik zocht een huis en een huis vinden is moeilijk. Ik kon geen huis vinden in 
Antwerpen, dus zocht ik en vond ik hier een huis van een andere Afghaanse 
man. Hij verhuisde naar een sociale woning en ik naar zijn huis. 

 
 (Afghaanse man, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Hoewel er weinig keuze is voor vluchtelingen, kunnen we een aantal pull-factoren 
identificeren die vluchtelingen naar kleine gemeenten leiden. De hulp van sociaal 
assistenten of andere hulpverleners kan als een eerste pull-factor van kleine gemeenten 
beschouwd worden. Terwijl de concentratie van vluchtelingen in grote steden de 
hulpverlening daar onder druk zet, gaven vluchtelingen aan sneller geholpen te worden 
in kleine gemeenten waar minder vluchtelingen zijn. Wanneer vluchtelingen een woning 
vinden in kleine gemeenten is dat niet noodzakelijk via landgenoten maar vaker via 
sociaal assistenten of andere hulpverleners. Een Eritrese man zocht maandenlang naar 
een woning, maar kon uiteindelijk pas dankzij het lokale OCMW een woning huren in een 
kleine West-Vlaamse gemeente: 

 
 

Gedurende zes maanden heb ik zelf gezocht in Kortrijk en Oostende maar 
ik kon niets krijgen. Het is verplicht zelf te zoeken en ik heb het 2-3 
maanden geprobeerd. Daarna heb ik niets gevonden want de eigenaars 
vroegen of ik werk heb maar ik heb geen werk. Ik kon geen huis vinden. 
Daarna heeft het OCMW mij een ander huis, een studio in X gegeven. 

 
 (Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

   
 

Doordat een sociaal assistente voor hem een afspraak maakte met verhuurders kwam 
een alleenstaande Afghaanse man terecht in een kleine Oost-Vlaamse gemeente: 

 
 

Ik zocht voor 4 maanden een huis in Gent, Antwerpen en Aalst. Ik heb geen 
huis gevonden. Dan heb ik hulp aan mijn sociaal assistente gevraagd. Ik 
kwam naar de sociaal assistente en zij heeft afspraak gemaakt voor mij met 
drie huizen. Ik wist dat huis, dat was het! 

 
(Afghaanse man, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Een sociale huisvestingsmaatschappij bood een Syrisch gezin met twee kinderen dat al 
meer dan een jaar bij de ouders van de man woonde een woning aan in een kleine Oost-
Vlaamse gemeente. Het gezin aanvaardde deze woning, ook al was deze erg afgelegen:  

 
 

In het begin hebben we een verre en geïsoleerde plaats aangeboden 
gekregen. We hebben het aanvaard zelfs als het ver en geïsoleerd was. Het 
gemeentehuis is ver van ons. We moeten twee bussen nemen om in het 
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gemeentehuis te geraken. Ons huis is ver van het administratieve centrum 
en de diensten. Het is oké maar toch ver van het centrum. 

 
(Syrische vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Een tweede pull-factor van kleine gemeenten is dat men er woningen vindt die over het 
algemeen groter zijn dan in de stad. Een gezin met vele kinderen heeft het vaak moeilijk 
om een geschikte woning te vinden in grote steden. 

 
 

Wat typisch is aan een grote stad en een klein dorp is dat de woningen die 
beschikbaar zijn in een grote stad meestal kleine studio’s zijn. Er zijn geen 
grote betaalbare appartementen of huizen in de stad. Vluchtelingen die een 
familie krijgen en iets groter worden gaan iets verder verhuizen want ze 
vinden niets in de stad. 

 
(leerkracht MO, Antwerpen) 

 
 

Dit wordt bevestigd door een Syrisch gezin met zes kinderen die na een lange zoektocht 
vond uiteindelijk dankzij een Syrische kennis een groot appartement in een kleine Oost-
Vlaamse gemeente vond: 

 
 

Ik vond niets omdat we met 8 personen zijn. Bijna alle appartementen zijn 
individueel. De Belgen zijn alleenstaand of een koppel met twee. Dat is 
moeilijk om een groot appartement te vinden. Wij gingen altijd om te 
vragen maar we kregen geen antwoord. Wij wachtten. Wij zochten naar 
een groot appartement want tot nu toe woonden wij acht maanden met 
acht personen in een klein appartement met één slaapkamer en een 
woonkamer. Mijn man heeft gezocht naar een appartement. Iemand 
anders uit Syrië woonde in X [een andere kleine gemeente] en hij belde 
naar hem. 

 
(Syrische vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Als derde pull-factor kan de gepercipieerde kwaliteit van woningen in kleine gemeenten 
vermeld worden. Wanneer men de voor- en de nadelen van kleine gemeenten en grote 
steden tegen elkaar afweegt, komt naar voren dat de woningen zelf in kleine gemeenten 
over het algemeen groter en van betere kwaliteit beschouwd worden dan in de stad. 
Sommige gezinnen trekken van een stad naar een kleinere gemeente omdat ze de 
kwaliteit van de huisvesting er beter vinden. Een Syrisch gezin met één kind woonde 
in een kleine studio in een Oost-Vlaamse centrumstad, maar verhuisde naar een naburige, 
kleinere gemeente eens de man werk had omdat ze zich daar een grotere en betere 
woning konden veroorloven: 
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Het is vooral de kwaliteit van de woning. Dat huis in >kleine Oost-Vlaamse 
gemeente X@ is beter en groter. Dat huis in X is oké want haar man had 
werk. Toen haar man nog geen werk had was het veel moeilijker om een 
huis te vinden. Toen hij gewerkt heeft was het gemakkelijker om een huis 
te vinden. Het appartement heeft twee slaapkamers. 

 
(Syrische vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Een Eritrese man die in een kleine West-Vlaamse gemeente woont geeft verder aan 
waarom hij voor zijn gezin een dorp verkiest boven een drukke stad: 

 
In de stad is het druk en voor een familie is dat moeilijk. Ook met al die 
winkels is het niet goed in de stad want kinderen kopen graag alles. Als ze 
kijken, willen ze ook kopen: speelgoed, ijscrème. Daarom blijf ik hier om 
genoeg geld te hebben. Sowieso je begrijpt waarom ik niet graag in een stad 
woon. In een stad is het moeilijk met een familie. 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

 
 

Er zijn ook duidelijk een aantal push-factoren die ertoe leiden dat vluchtelingen kleine 
gemeenten verlaten. Ten eerste vermelden vluchtelingen als nadeel van het wonen in een 
kleine gemeente dat ze zich daar eenzaam en geïsoleerd voelen. Ze hebben weinig 
contact met mensen van hun eigen gemeenschap, terwijl het contact met lokale Belgen 
erg moeizaam verloopt (cf. Vandevoordt, in pers). Daarom zouden ze liever naar de stad 
trekken:  

 
 

Anderzijds zijn er mensen die in een dorp zitten. Ik ken zo iemand in X 
(kleine gemeente). Die wou daar weg want die was daar de enige Arabier. 
De mensen daar hebben dat nog nooit gezien en die gaan lopen! Hij vond 
het daar wel oké maar hij was daar eenzaam en geïsoleerd. Hij is dan toch 
naar Borgerhout of Antwerpen-Noord verhuisd. 

 
 (leerkracht MO, Antwerpen) 

 
 

Mensen die in kleine dorpen wonen zeggen: ‘Ja, wij kunnen nergens halal 
eten vinden’. Of ‘Mijn vrouw is de enige vrouw met de hoofddoek in de hele 
dorp’. Er zijn mensen die juist daarom graag naar de stad willen. Ja, niet 
alle mensen die ik ken zijn moslims en niet alle moslima’s hebben een 
hoofddoek. Maar het verlangen naar een gemeenschap blijft hetzelfde bij 
iedereen. 

 
(Syrische man, Antwerpen) 
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Terwijl sommige experten bij inburgering stelden dat vluchtelingen in kleine gemeenten 
sneller Nederlands zouden leren, meldden vluchtelingen dat het net moeilijk is om de taal 
te leren in kleine gemeenten omdat er weinig sociaal contact is en de mensen vooral 
dialect spreken. Een Afghaanse vluchteling zei: 

 
 

Nu heb ik geen contact met mensen, maar ik wil contact maken want door 
de contact wordt mijn taal beter. Nu heb ik alleen contact met mijn sociaal 
assistent. 

 
(Afghaanse man, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

Een Afghaanse vrouw in een kleine Oost-Vlaamse gemeente had ook geen contact met 
Belgen. Gezien ze op een wachtlijst stond om Nederlands te leren had ze nog niet de 
mogelijkheid om de taal te leren en ontmoette ze ook niemand op school. De les 
maatschappelijke oriëntatie in Gent waar we haar spraken was de eerste keer dat ze 
onder de mensen kwam sinds  lange tijd: 

 
 

Ik heb geen contact met Belgische mensen. Het belangrijkste is de taal en 
wij kennen de taal niet en wij konden ook nog niet naar school gaan, tot nu 
dus, ja. 

 
(Afghaanse vrouw, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 

In vele kleine gemeenten wordt bovendien een lokaal dialect gesproken. Een Eritrese 
man in een kleine West-Vlaamse gemeente stelde dat het moeilijk is om Nederlands te 
leren door te praten met mensen in het dorp omdat die ‘geen Nederlands’ spreken: 

 
 

Dat is een beetje moeilijk want die mensen hier spreken dialect. In de les 
krijg ik goed Nederlands. Wat wij schrijven. Maar op mijn werk spreken ze 
dialect. Alle dorpsbewoners spreken dialect. Met sommige mensen spreek 
ik Nederlands maar bijna 80 procent spreekt dialect. Daarom is de taal een 
beetje moeilijk voor mij. >…@ Tussen goed Nederlands en dialect is er een 
groot verschil. Alleen in de school kan ik goed Nederlands spreken. Buiten 
de school kan ik dat niet goed. Ik heb geprobeerd naar de mensen op straat 
te luisteren maar dat is moeilijk voor mij. Dat is geen Nederlands. Dat is 
een andere taal! 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

 
 

Vluchtelingen in kleine gemeentes moeten voor lessen Nederlands en maatschappelijke 
oriëntatie vaak de bus en de trein nemen naar grotere steden waar de cursussen 
plaatsvinden. Dat brengt ons bij het volgende probleem waar vluchtelingen in kleine 
gemeenten mee worstelen. 
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Ten tweede vormt mobiliteit een groot probleem voor vluchtelingen in kleine landelijke 
gemeenten, en dat kan uiteindelijk een belangrijke push-factor zijn om van een kleine 
gemeente naar een grotere stad te verhuizen. Wanneer vluchtelingen in een nieuw land 
aankomen, hebben zij meestal geen wagen. De eerste periode hebben zij evenmin 
voldoende budget om een wagen te kopen, een rijbewijs te halen of hun rijbewijs te laten 
gelijkschakelen. Daardoor hangen zij sterk af van het openbaar vervoer. Onze 
respondenten ervoeren een gebrek aan transportfaciliteiten en openbaar vervoer in 
kleine gemeenten, wat hun dagelijkse leven bemoeilijkte. Dit verklaart deels waarom 
weinig vluchtelingen bewust naar een kleine gemeente trekken: 

 
 

In een klein dorp moet je ten eerste een auto hebben. Ten tweede is het 
moeilijk te bereiken, wat het moeilijk maakt voor werk, om iets te kopen, 
voor alles. Een grote drempel is dat de meeste mensen geen rijbewijs en 
geen auto hebben. Ze moeten boodschappen doen en kinderen moeten 
naar school. Dat is heel moeilijk. Sommigen gaan naar kleine dorpen omdat 
zij geen woning kunnen vinden in een grote plaats. Als zij iets vinden in een 
dorp is dat beter dan niets. 

 
(Afghaanse man, Aalst) 

 
 

In sommige kleine gemeenten zijn er vrijwilligers of hulpverleners die vluchtelingen 
helpen met hun mobiliteitsprobleem – wat we als overbruggende of verticale netwerken 
kunnen begrijpen (i.e. sociaal contact met lokale Belgen en toegang tot de diensten van 
sociale organisaties). Daardoor hangen de vluchtelingen uiteraard af van de goodwill van 
deze vrijwilligers voor eenvoudige dingen zoals boodschappen doen en de kinderen naar 
school brengen. In een kleine West-Vlaamse gemeente (X) werden een Eritrese man en 
zijn gezin vrij intensief geholpen door lokale vrijwilligers:  

 
 

In deze gemeente is het een beetje moeilijk. Niet gemakkelijk want we 
moeten contact hebben met mensen die helpen. Zoals vandaag. Ik ben naar 
mensen geweest voor de rijles. Iemand helpt door mij te vervoeren en 
bracht me naar hier, want er is geen bus of trein. Als je graag wilt blijven in 
X moet je goede contacten hebben met mensen. Zonder de hulp van 
mensen is dat niet gemakkelijk. Alles is dan moeilijk. Ik moest 
boodschappen doen in Y want er is geen winkel in X, alleen de Delhaize en 
de Delhaize is niet goedkoop. Ik moet elders boodschappen doen. Zaterdag 
gaan we naar Y met de bus want vandaag was ik bezig en gisteren moest ik 
naar het werk. En dan moet je boodschappen doen, je moet een planning 
hebben wanneer de boodschappen te doen, want je moet helemaal naar Y. 
De positieve dingen in X? Het is beter voor de kinderen om rustig te leven. 
Om goed te leren is het volgens mij niet goed in de stad voor kinderen. Een 
beetje druk, ze gaan negatief denken. Voor kinderen is het beter hier maar 
dat is niet gemakkelijk. 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 
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Een wagen blijkt noodzakelijk om in een kleine landelijke gemeente te kunnen wonen, 
maar voor deze Eritrese vluchteling is dit nog niet mogelijk: 

 
 

Mijn planning is om eerst een auto te kopen want voor een familie zonder 
auto is alles moeilijk. Maar nu kan ik die niet kopen. Dit is het begin. Alles 
is nieuw voor de kinderen. Dat is mijn plan. Als ik mijn rijbewijs heb, moet 
ik na een tijdje een auto kopen. Op een bus wachten of op iemand anders 
is moeilijk. Om te blijven in X in de toekomst ga ik zien. Als alles goed komt, 
blijf ik hier. Ik heb nu geen planning voor een andere stad. Eerst ga ik 
aanpassen en daarna ga ik zien. 

 
(Eritrese man, kleine West-Vlaamse gemeente) 

 
 
Zonder hulp van vrijwilligers of anderen is het voor vluchtelingen zeer moeilijk om in 
kleine landelijke gemeenten te blijven. Het gebrek aan transportmogelijkheden speelt 
daarin een belangrijke rol. Een Afghaanse man die een woning vond in een kleine Oost-
Vlaamse gemeente X ziet zich genoodzaakt een andere woning te zoeken omwille van het 
gebrek aan openbaar vervoer in zijn gemeente: 

 
 
Ik heb beslist dat ik moet weggaan uit X. De reden om weg te gaan uit X is 
omdat er een probleem is met de bus. Daar zijn weinig bussen. Er zijn ook 
niet veel markten en winkels. Ik kan die niet gemakkelijk vinden. 

 
(Afghaanse man, kleine Oost-Vlaamse gemeente) 

 
 
We kunnen besluiten dat vluchtelingen over het algemeen niet bewust kiezen om in 
kleine gemeenten te gaan wonen, maar dat de omstandigheden hen daartoe leiden. Het 
gaat dan vooral om vluchtelingen die geen geschikte woningen kunnen vinden in steden. 
Hierbij zijn vooral gezinnen met kinderen op zoek naar een ruimere woning dan ze in de 
stad kunnen vinden. De woningen in kleine gemeenten zijn vaak iets groter en van betere 
kwaliteit dan in de grootstad. Vluchtelingen komen in deze woningen eerder terecht via 
verticale sociale relaties, d.w.z. de sociaal assistenten van het OCMW en andere 
hulpverleners. In kleine gemeenten geven vluchtelingen ook minder klachten aan over 
lange wachttijden bij het OCMW. Het gebrek aan openbaar vervoer vormt echter een 
groot probleem voor het dagelijks leven van de vluchtelingen in kleine gemeenten. 
Vluchtelingen in kleine gemeenten hangen daarbij sterk af van de hulp van lokale 
vrijwilligers. Indien deze ‘overbruggende sociale relaties’ ontbreken en zij tegelijk 
geïsoleerd zijn van bindende relaties binnen hun etno-linguïstische gemeenschap, neigen 
zij ertoe naar centrum- en vooral grootsteden te trekken. 
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4.5 Ontwikkelingen op langere termijn 

De meerderheid van de vluchtelingen die we in de focusgroepen spraken waren twee à 
drie jaar in België. Om een zicht te krijgen op de situatie van vluchtelingen die hier reeds 
langer verblijven, hebben we negen bijkomende diepte-interviews gedaan met 
respondenten die al geruime tijd in België wonen. Het betreft drie Afghaanse mannen en 
een Afghaanse vrouw die respectievelijk al 18, 10, 8 en 5 jaar in België wonen, een 
Syrische man die hier 28 jaar woont en een Syrische vrouw die hier 20 jaar woont, twee 
Irakese vrouwen die hier beide 7 jaar wonen, en een Eritrese man die hier 7 jaar woont. 
We kwamen met deze mensen in contact via vrijwilligersorganisaties, het Antwerpse 
Agentschap Integratie en Inburgering Atlas of via andere contacten. Met uitzondering van 
een Afghaanse man in Aalst waren de respondenten die hier reeds lange tijd verbleven 
allen woonachtig te Antwerpen op het moment van het interview. Hoewel deze mensen 
diverse ruimtelijke en sociale trajecten hebben afgelegd, proberen we enkele 
gemeenschappelijke aspecten te belichten met betrekking tot sociale netwerken, normen 
en waarden en huisvesting bij deze mensen die reeds meerdere jaren in België verblijven. 

 Met betrekking tot sociale netwerken kunnen we vaststellen dat de context 
waarin eerdere vluchtelingen aankwamen anders was dan de huidige. Dit heeft gevolgen 
voor het opbouwen van bindende, overbruggende en verticale banden. Sinds de 
verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn er bijvoorbeeld meer vluchtelingen 
uit Syrië, Irak en Afghanistan aanwezig in België. Vluchtelingen die eerder in België 
aankwamen hadden dus minder landgenoten in België waarmee zij in contact konden 
komen. Een Syriër die begin jaren ’90 naar België kwam merkte bovendien op dat er toen 
minder gesproken werd over vluchtelingen: 

 
 

Er was nog niet zo’n uitgebreid systeem en een vluchteling was nog geen fel begrip 
zoals nu. Nu praten wij over vluchtelingen. We praten over groepen en duizenden. 
Vroeger misschien over tientallen of honderden. Nu praten wij over duizenden of 
tienduizenden. 

 
(Syrische man, Antwerpen) 

 
 

Het feit dat er vroeger minder vluchtelingen waren heeft ook een invloed op de 
netwerken binnen de eigen gemeenschap. Dit betekent dat eerdere vluchtelingen in het 
begin minder konden terugvallen op bindende contacten met mensen uit hun eigen 
gemeenschap in België. Een Afghaanse man die 18 jaar geleden in de buurt van 
Antwerpen kwam wonen vertelde dat hij in het begin weinig contact had met andere 
Afghanen buiten zijn familie: 

 
 

Pas na twee jaar ben ik erachter gekomen dat er in deze streek veel 
vluchtelingen wonen en migranten die een beetje op ons lijken. In het begin 
was dat helemaal anders. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 
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Een Afghaanse man die tien jaar geleden in een Oost-Vlaamse centrumstad kwam wonen 
had een gelijkaardige ervaring: 

 
 

Op dit moment zijn hier veel Afghanen, maar toen waren hier niet zoveel 
Afghanen. Er waren hier één of twee families en alleenstaande jongens. 

 
 (Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
Een Eritrese man die zeven jaar geleden aankwam in Antwerpen vertelde hetzelfde: 

 
Er waren toen ook niet veel Eritrese mensen hier, dus ik had bijna niemand 
om erover te praten. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Bij het opbouwen van overbruggende contacten met Belgen blijkt dat tewerkstelling een 
belangrijke rol speelt. Terwijl vluchtelingen die slechts twee of drie jaar in België waren 
vaak nog geen job hadden gevonden, waren de respondenten die hier al langer verbleven 
wel tewerkgesteld. De werkvloer vormt een belangrijke plaats om overbruggende 
contacten met Belgen op te bouwen. De Afghaanse man die reeds 18 jaar hier is 
omschreef hoe hij via zijn werk veel Belgische collega’s leerde kennen: 

 
 

In het begin had ik geen contact met Belgen, maar nu dat ik als ambulancier 
werk heb ik dat wel. Nu heb ik veel collega’s, veel vrienden. We hebben veel 
contact. Als we een rit doen zijn we altijd met mensen bezig. Nu is het teveel 
en in het begin was er niets. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Een Eritrese man die reeds zeven jaar hier is en ondertussen tijdelijke jobs vond als 
chauffeur, poetshulp en leerkracht stelde dat dit beter was dan een uitkering te 
ontvangen: 

 
 

Het is beter te werken dan een werkloosheidsuitkering te blijven krijgen. 
Tenminste, zo krijg je ervaring en leer je mensen kennen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Naarmate vluchtelingen de taal beter begrijpen, worden zij zich ook meer bewust van wat 
de mensen hier over hen zeggen. Een Afghaanse man vertelde hoe hij naarmate zijn 
Nederlands beter werd sneller racistische opmerkingen kon verstaan:  
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In begin wanneer je naar hier komt versta je die mensen niet goed en wat 
die achter uw rug zeggen. Als die lacht, dan denk je dat je ook hard kunt 
lachen maar dat is niet zo. >…@ Nu weet ik het ook als sommige mensen 
bijvoorbeeld iets racistisch zeggen op het werk of buiten het werk. Nu 
merk ik dat heel snel maar toen niet. In het begin wist ik dat niet. 

 
 (Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Een andere Afghaanse man die hier reeds tien jaar is reageerde gelaten op het discours 
dat allochtonen het werk van mensen hier zouden inpakken: 

 
 

Wij zijn allochtonen, komen van een ander land en werken hier. Als ik werk 
heb, betekent dit dat een persoon minder werk heeft. Ik heb diens werk 
genomen. Zij hebben recht om iets te zeggen, maar wij moeten dat altijd 
realistisch bekijken. Ja, wij zijn door problemen naar hier gekomen en wij 
moeten die dingen aanvaarden. 

 
(Afghaanse man, Oost-Vlaamse centrumstad) 

 
 

Ondanks de negatieve opmerkingen die vluchtelingen soms te horen krijgen blijkt 
buitenshuis werken belangrijk om overbruggende contacten met Belgen op te bouwen. 
Dit kunnen we ook afleiden uit het verhaal van een Syrische vrouw die reeds achttien jaar 
in België verblijft, maar het grootste deel van die tijd thuis bleef om voor de kinderen te 
zorgen. Hoewel zij reeds vele jaren in België verbleef had zij amper contacten met Belgen 
en sprak zij weinig Nederlands: 

 
 

Ik was niet echt gemotiveerd om de taal te leren. Ik was altijd thuis bij de 
kinderen. Mijn buren spraken ook Engels met mij. Ik heb altijd gedacht om 
terug te gaan naar Syrië. 

 
(Syrische vrouw, Antwerpen) 

 
 

Het proces van gezinshereniging speelt een rol in het opbouwen van netwerken. Een 
Afghaanse man die reeds acht jaar in België woonde en wiens vrouw hem na drie jaar 
volgde belichtte hoe zijn vrouw het moeilijk had eigen netwerken op te bouwen: 

 
 

Ik kende toen al Nederlands, ik had een job en ik had mijn netwerken. Dat 
was moeilijk voor haar. Toen zij naar hier gekomen was, werd zij 
geconfronteerd met al die nieuwe dingen. >…@ Dat was frustrerend want ik 
kende al veel mensen en zij moest altijd alles via mij doen want zij kende 
die mensen niet. Zij vond dat niet leuk om die mensen via mij te kennen. 
Dus ze wou haar eigen ding doen maar ze kon dat niet alleen. Dat was 
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moeilijk voor haar om te aanvaarden dat het mijn vrienden en mijn 
netwerken waren. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Ook voor de kinderen van vluchtelingen is het opbouwen van overbruggende netwerken 
belangrijk. Een Eritrese man die reeds zeven jaar in België verblijft, besloot om zijn 
kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met de Belgische maatschappij door hen 
in te schrijven in een jeugdbeweging en sportclubs: 

 
 

Mijn kinderen gaan elke zondag naar de scouts, ze zijn leden van de scouts. 
Ze zijn acht nu en mijn zoon speelt twee keer per week voetbal. Mijn 
dochtertje gaat ook twee keer per week naar balletdans bijvoorbeeld. Ik 
heb dit ook opzettelijk gedaan. Dat helpt hen ook een beetje om vanaf het 
begin in contact te komen en hun netwerk op te bouwen. Je begint niet met 
altijd maar in contact te komen met Eritrese mensen. Daarna als ze 
volwassen worden is het moeilijk voor hen om een duidelijk beeld te 
hebben over de andere mensen of ze worden geblokkeerd door andere 
mensen. Maar nu vanaf het begin gaat ze leren hoe je kan samenwonen met 
verschillende diversiteit of Belgische mensen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

In vergelijking met recente vluchtelingen hebben vluchtelingen die hier reeds langer zijn 
dus meer overbruggende netwerken. We zien hierbij dat het hebben van een job en 
collega’s een belangrijke rol speelt, evenals het feit dat eerdere vluchtelingen aankwamen 
in een context waarin er minder landgenoten aanwezig waren en zij dus minder konden 
terugvallen op bindende netwerken. Gezien er ook minder gespecialiseerde 
voorzieningen voor vluchtelingen waren, vermeldden ze ook minder verticale banden 
met dergelijke instellingen.  

Wat normen en waarden betreft is het moeilijk om via eenmalige interviews na te 
gaan hoe de houding van vluchtelingen geëvolueerd is gedurende lange tijd. In principe 
is er longitidunaal onderzoek nodig om de opvattingen van dezelfde respondenten op 
verschillende tijdstippen te kunnen vergelijken. Omdat dit niet mogelijk was binnen het 
eenjarig tijdsbestek van dit onderzoek, kunnen we enkel beroep doen op wat 
vluchtelingen zelf vertellen op het ogenblik van het interview. Praten over veranderingen 
in normen en waarden vergt bovendien een hoge mate van verbaliteit en zelfreflexiviteit 
waarover slechts een beperkt aantal respondenten beschikten. Hieronder baseren we 
ons op de getuigenis van twee hoogopgeleide Afghaanse mannen en een Eritrese man. 
Hun verhalen werpen een licht op het integratieproces van vluchtelingen die hier lang 
zijn. Wat de gender-relaties betreft, vertelde een Afghaanse man die hier reeds acht jaar 
is bijvoorbeeld hoe zijn vrouw opmerkte dat zijn normen inzake de omgang tussen 
mannen en vrouwen veranderd waren sinds hij in België woont: 
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>Mijn vrouw@ zegt nog altijd dat ik keihard veranderd ben maar dat wist ik 
niet. Dat zijn kleine dingen. Ik had vrouwelijke en mannelijke collega’s. Ik 
had vrouwelijke en mannelijke vrienden en ik ging met hen naar buiten 
terwijl dat niet normaal is in Afghanistan dat je met een vrouw die je niet 
kent, buiten gaat. Dat was allemaal confronterend voor haar. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Deze Afghaanse man dacht ook na over zijn identiteit. Hij beschouwde zichzelf 
ondertussen als Belg en merkte op hoe zijn manier van denken veranderd is: 

 
 

Ik ben nu Belg denk ik. Ik heb een Belgisch paspoort. Als ik naar een ander 
land ga, ga ik mijn Belgische paspoort tonen en niet mijn Afghaans 
paspoort. Ik word misschien ook niet als Afghaan bekeken. Als ik met mijn 
ouders praat, zie ik dat er nu een verschil is. De kijk op het leven: ik kijk 
anders nu. Bijvoorbeeld vorige keer toen ik mijn familie zag, gingen we 
praten over klimaatverandering. Mijn ouders vinden dat heel belachelijk 
en zeggen dat ik rare dingen zeg. >…@ Mijn manier van denken is ook een 
beetje veranderd dus dat gaat wel een nieuwe identiteit geven maar mijn 
oude dingen komen daar ook bij, die gaan niet verloren. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Ook al voelde hij zich Belg, deze Afghaanse man wou toch ook zijn culturele identiteit 
behouden en bepaalde tradities, waarden en ook zijn moedertaal doorgeven aan zijn 
kinderen: 
 
 

Feesten of bepaalde gewoontes, sociale vaardigheid, respect voor ouders 
en voor oudere mensen, sociaal zijn, elkaar helpen en solidair zijn. Die 
dingen wil ik houden en ook doorgeven aan mijn kinderen en daar ben ik 
mee bezig. De taal met de kinderen is bijvoorbeeld moeilijk thuis. De 
dominante taal is nog altijd het Nederlands voor ons. Ze spreken 
Nederlands met ons en Afghaans maar wij proberen ook nog altijd met hen 
Afghaans te praten. Op die manier probeer ik wel, dat versterkt wel je 
identiteit want ik ga dat doorgeven. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Ook op vlak van religie wou de Afghaanse man, hoewel hij aangaf niet zo vaak te 
praktiseren, toch wel zijn religieuze identiteit bewaren en doorgeven aan zijn kinderen:  

 
 
>Ik@ ben ook opgegroeid in een moslimfamilie en ik blijf moslim en ik wil 
dat ook doorgeven aan mijn kinderen. Wij zijn anders als moslim. Dat is 
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onze identiteit. Dat is anders voor mij. Als je ergens naartoe komt is dat 
anders, je bent moslim. Dat is een titel, dat is geen nummer ofzo. Dat is ook 
met familie enzovoort. Dat probeer ik wel door te geven. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Een andere Afghaanse man die reeds achttien jaar in België woont beklemtoonde dat 
moslims deel uitmaken van de Vlaamse samenleving: 

 
 

Ik heb ook gezegd dat ze niet moeten bang zijn van de moskees of zo. Dit is 
een Afghaanse moskee maar we zitten in Vlaanderen dus eigenlijk ook een 
Vlaamse moskee en dus dat is ook jullie moskee. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Een Eritrese man die zeven jaar in België woont is orthodox-christelijk opgevoed maar 
zijn kinderen die in België opgroeien wil hij niet verplichten om de tradities te volgen. 
Daarom geeft hij hen de vrijheid geven om hun eigen keuzes te maken: 

  
 

Toen ik een kind was ging ik altijd met mijn ouders naar de kerk 
bijvoorbeeld. Mijn ouders willen naar de kerk gaan. Het is verplicht. Je hebt 
geen keus, dus je moet met hen ook naar de kerk gaan. Maar ik heb dat 
geleerd en ik wil niet dat mijn kinderen altijd mijn spoor volgen. Ik laat hen 
de omgeving een beetje zelf ontdekken. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Wat ruimte en plaats betreft woonden bijna alle respondenten die langer dan vijf jaar in 
België waren in de grootstad Antwerpen, met uitzondering van een Afghaanse man in 
Aalst. Hoewel onze steekproef van vluchtelingen die hier langer dan vijf jaar zijn te klein 
is om hierover conclusies te trekken, toonde het rapport over verhuisbewegingen bij 
vluchtelingen (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2017) reeds de trek naar stedelijk 
gebied aan bij vluchtelingen na hun erkenning. Onder de respondenten was een Afghaans 
koppel dat eerst in een kleine gemeente van ongeveer 20.000 inwoners woonde 
vooraleer zij naar Antwerpen verhuisden. Uit hun verhaal blijkt dat het vinden van een 
job en sociale netwerken de beslissing om naar de grootstad te verhuizen bepaalde. 
Hoewel de man graag in de kleine gemeente wou blijven is het koppel uiteindelijk naar 
Antwerpen verhuisd omdat de man daar werk had gevonden en omdat zijn vrouw de 
grootstad verkoos om haar eigen netwerken te kunnen uitbouwen. Niettemin gaf de man 
aan de kleine gemeente te verkiezen boven de grootstad: 

 
 

We hebben daar twee jaar gewoond maar voor haar was X een kleine stad. 
Zij wou een grote stad maar als ik de keuze had zou ik nog altijd in een klein 
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dorpje wonen in plaats van in een grote stad. Ik ben geen stadsmens. In 
Afghanistan heb ik in een stad gewoond en heb ik een stadsmentaliteit 
maar ik heb liever een klein dorp waar alles compact is. 

 
(Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

Een andere Afghaanse man die reeds achttien jaar in Antwerpen woont bevestigde dat de 
meeste van zijn landgenoten naar de stad trekken. Hij stelde dat de aanwezigheid van de 
moskee en de eigen gemeenschap belangrijke pull-factoren zijn: 

 
 

Iedereen wil in de stad wonen. Onze moskee is hier en de meesten willen 
hier in de buurt blijven voor de moskee, voor de gemeenschap. Je kan dat 
vergelijken met een café om elkaar te ontmoeten. Sommigen willen ook 
wel in een buitenwijk, een rustige wijk wonen tussen Vlamingen. Die 
kinderen gaan naar andere scholen met weinig buitenlanders. Maar ik 
denk dat 95% echt in de buurt wil wonen en daarom is het hier heel duur. 

 
 (Afghaanse man, Antwerpen) 

 
 

In de grootstad wonen betekent echter niet noodzakelijk dat vluchtelingen zich 
terugplooien op hun eigen gemeenschap. Een Eritrese man die acht jaar in Antwerpen 
woont stelde dat hij zich thuisvoelt in Antwerpen waar hij ook vele overbruggende 
contacten opbouwde met Belgische mensen: 

 
 

Vanuit de pure ervaring dat als je dichter komt en initiatief neemt met 
mensen, op een vriendelijke manier in contact komt met mensen, dan is 
bijna iedereen fijn. Dus niemand gaat nog zijn gezicht sluiten of zoiets. Dat 
is bij mij meestal gelukt hier in Antwerpen. Daarom voel ik me hier ook 
thuis, in Antwerpen. 

 
(Eritrese man, Antwerpen) 

 
 

Omdat het aantal respondenten die langer dan vijf jaar in België verbleven beperkt was 
in dit onderzoek, is er eigenlijk meer uitgebreid en longitudinaal onderzoek nodig om 
conclusies te trekken over de evolutie op lange termijn bij vluchtelingen wat betreft 
sociale netwerken, normen en waarden en de factoren die hen naar de stad of kleine 
gemeenten leiden. Uit de interviews die we deden kunnen we wel het belang van 
tewerkstelling afleiden voor het opbouwen van overbruggende contacten. Voor de 
evolutie wat betreft normen en waarden en huisvesting is echter verder onderzoek nodig.   
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5. Conclusie 
 

In dit onderzoek zijn we door middel van gesprekken in focusgroepen en individuele 
interviews nagegaan hoe vluchtelingen het samenleven in diversiteit ervaren in Vlaamse 
steden en gemeenten. We onderzochten deze vraag aan de hand van de ontmoetingen die 
vluchtelingen hebben met Belgen, andere nieuwkomers en mensen uit hun eigen 
gemeenschap. Concreter concentreerden we ons op drie aspecten van zulke 
ontmoetingen: de sociale netwerken die vluchtelingen doorheen hun verblijf uitbouwen, 
hun opvattingen over de waarden die zij zelf en de Belgische bevolking volgens hen 
hanteren, en hun ervaringen met de ruimtelijke omgeving in de steden en gemeenten 
waarin zij wonen. Om die vragen te beantwoorden spraken we met 23 experts en 
organiseerden we 14 focusgroepen met vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië, Irak en 
Eritrea in verschillende steden en gemeenten. Aanvullend deden we ook 9 individuele 
interviews met vluchtelingen die al langer in België verbleven en acht interviews met 
vluchtelingen in kleine gemeenten. In totaal spraken we met 144 vluchtelingen.  

Vooraleer wij onze bevindingen samenvatten is het belangrijk om nogmaals de 
beperkingen van dit onderzoek te onderlijnen. In de eerste plaats is dit geen survey-
onderzoek maar een kwalitatief onderzoek door middel van focusgroepen en diepte-
interviews. Dit betekent dat we geen vooropgestelde vragenlijst door respondenten 
lieten invullen, maar een semi-gestructureerd gesprek op gang brachten waarbij de 
perspectieven van de vluchtelingen centraal stonden. De output van dit onderzoek is dan 
ook niet meetbaar in cijfers of percentages die statistisch representatief zijn, maar 
bestaat uit de interpretatie van de woorden waarmee vluchtelingen hun eigen ervaringen 
uitdrukten (al dan niet in vertaling). Bovendien betekent deze centrale focus op de 
perspectieven van vluchtelingen dat wij geen toegespitste beleidsanalyse hebben 
uitgevoerd. We focussen dus niet zozeer op, bijvoorbeeld, het aangeboden 
inburgeringstraject en de woonmarkt, maar op de specifieke ervaringen van 
vluchtelingen daaromtrent.   

Daarnaast was het aantal diepte-interviews in dit onderzoek, zoals gevraagd in het 
oorspronkelijke bestek, eerder beperkt ten opzichte van het aantal focusgroepen. Uit dit 
onderzoek bleek echter dat grote focusgroepen minder geschikt zijn voor een diepgaande 
analyse van persoonlijke, gevoelige of complexe onderwerpen. Daarbij denken we onder 
meer aan hoe respondenten hun religie praktiseren en beleven, hoe zij denken over 
seksuele geaardheid, of hoe zij hun ruimtelijke omgeving ervaren.  Bovendien liet het 
beperkte tijdsbestek en de uiteenlopende thema’s niet toe om heel uitgebreid in te gaan 
op elk afzonderlijk gespreksonderwerp (hoewel net daar de meerwaarde ligt van 
kwalitatief onderzoek). Voor verder onderzoek met vluchtelingen zouden wij dan ook 
aanraden om meer met individuele diepte-interviews te werken. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid om ofwel rond specifieke thema’s te werken, of om biografische 
interviewtechnieken te hanteren, waarbij respondenten gedurende langere tijd worden 
opgevolgd. Dit laatste zou meer  inzichten verschaffen in hoe sociale mechanismen 
precies werken (bvb. Hoe dragen netwerken bij tot veranderende opvattingen over 
normen en waarden? Welke gevolgen heeft huisvesting op tewerkstellingskansen?).  

 
Ondanks deze kanttekeningen, kunnen wij enkele solide bevindingen naar voor schuiven. 
We bespreken deze per thema.  

Ten eerste, wat ‘sociale netwerken’ betreft, bevroegen we hoe vluchtelingen 
contacten met Belgen en mensen van hun eigen gemeenschap ervoeren en hoe die 
contacten veranderden doorheen de tijd. Omdat de grote meerderheid van onze 
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respondenten sinds beperkte tijd in België verbleef gaan onze bevindingen vooral over 
de ervaringen van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren hier. Om de evolutie in de tijd 
toch mee te nemen bevroegen we ook een kleine groep van vluchtelingen die hier reeds 
meerdere jaren waren. Onze bevindingen tonen aan dat vluchtelingen van alle 
onderzochte herkomstgroepen vooral ‘bindende banden’ hebben met hun eigen familie 
en landgenoten. In de opvangcentra, bijvoorbeeld, bouwen zij bindende banden op met 
andere asielzoekers die uit dezelfde regio komen. Na hun erkenning blijven zij in contact 
(bijvoorbeeld via sociale media) en helpen elkaar in zaken zoals de zoektocht naar een 
woning. Bij vrouwen loopt het opbouwen van contacten anders omdat zij meestal via 
gezinshereniging naar België komen. Tijdens hun eerste jaren hier beperkt hun sociale 
leven zich vaak tot de zorg voor hun gezin. De inburgeringslessen zijn voor hen één van 
de weinige momenten waar zij mensen buiten hun familie leren kennen. In grootsteden 
zoals Antwerpen en Gent zijn er verenigingen opgericht door en voor Afghaanse, 
Syrische, Iraakse en Eritrese vluchtelingen. Hoewel zulke verenigingen informatie en 
hulp verstrekken aan nieuwkomers, waren weinig vluchtelingen in het inburgerings-
traject actief lid van deze verenigingen, al kenden ze die vaak wel via sociale media. 

Vluchtelingen van alle onderzochte herkomstgroepen blijken weinig 
‘overbruggende banden’ te hebben met Belgen. Terwijl ze aangeven dat de taalbarrière 
het grootste obstakel vormt in hun contact met Belgen, ervaren ze ook wantrouwen 
vanwege de lokale bevolking, zowel in grote steden als in kleine gemeenten. In het tot 
stand komen van overbruggende sociale contacten zien we dat de betrokkenheid van 
enkele Belgische sleutelfiguren een cruciale rol speelt. Vaak zijn vrijwilligers, buddies of 
professionele hulpverleners de weinige Belgen waarmee vluchtelingen een band 
opbouwen. Als die geëngageerde sleutelfiguren er niet zijn, voelen vluchtelingen zich 
vooral in kleine gemeenten geïsoleerd. In grote steden daarentegen hebben zij meer 
contact met mensen uit hun herkomstlanden. Daarnaast kunnen vluchtelingen die Engels 
of Frans spreken gemakkelijker ‘overbruggende’ contacten opbouwen; vaak zijn ze 
daardoor minder afhankelijk van vrijwilligers of hulpverleners. Vrouwen hebben over 
het algemeen minder overbruggende contacten. Als die er zijn, bestaan die vooral uit 
oppervlakkige ontmoetingen op de school van de kinderen of met buren. Jongeren die 
school lopen en vluchtelingen die werken hebben meer overbruggende contacten met 
Belgische klasgenoten en collega’s. Dit laatste werd in het bijzonder bevestigd door de 
interviews met vluchtelingen die hier al langer verblijven. 

Ten tweede, wat ‘normen en waarden’ betreft, bevroegen we welke spanningen 
en overeenkomsten vluchtelingen ervoeren tussen de normen en waarden van hun 
nieuwe land en die van hun herkomstland. Gezien de meerderheid van de respondenten 
slechts beperkte tijd in België was betreffen onze bevindingen dus voornamelijk de 
standpunten van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren in België. De methodologie van 
focusgroepen en de tijdsbeperkingen van het onderzoek maakten bovendien dat 
gevoelige onderwerpen zoals homoseksualiteit minder uitgebreid aan bod konden 
komen. Uit ons onderzoek blijkt dat zowel Afghanen, Syriërs, Irakezen als Eritreeërs 
positieve aspecten van België als een veilig land en democratische rechtsstaat waarderen. 
Mensenrechten, veiligheid en vrijheid zijn voor hen belangrijke waarden. Dit is 
begrijpelijk gezien zij vaak uit oorlogs- en conflictgebieden komen. Verder prijzen zij de 
betrouwbaarheid van publieke dienstverlening in België. Het discours van universele 
mensenrechten biedt voor vluchtelingen een aanknopingspunt om de gelijkheid en 
verbondenheid van mensen over grenzen heen te beklemtonen en vormt ook een 
belangrijk motief om in België asiel aan te vragen. Zij appreciëren de bescherming die zij 
hier krijgen van de staat. Naast deze algemene waarden peilden we naar de visie van 
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vluchtelingen op de gelijkheid tussen man en vrouw en de rol van religie in een seculiere 
samenleving.   

Met betrekking tot de gelijkheid tussen man en vrouw merken zowel Afghanen, 
Syriërs, Irakezen als Eritreeërs op dat vrouwen hier meer rechten krijgen dan in hun land 
van herkomst. Voor sommige vluchtelingen staan deze gelijke rechten op gespannen voet 
met de gewoontes en tradities uit hun herkomstland. Het feit dat vrouwen in België een 
leefloon kunnen krijgen, buitenshuis kunnen gaan werken, en kunnen scheiden kan 
volgens sommige vluchtelingen en ervaringsdeskundigen leiden tot familiale conflicten. 
Bovendien brengt het proces van gezinshereniging bijkomende uitdagingen met zich mee 
voor de relaties tussen mannen en vrouwen. Vrouwelijke vluchtelingen gaven aan dat zij 
in een afhankelijke positie ten opzichte van hun man terechtkomen doordat ze 
bijvoorbeeld afhangen van de netwerken die hun man reeds opbouwde en ook hun 
verblijfsrecht afhankelijk is van hun huwelijk. We kunnen dus besluiten dat gender-
relaties bij vluchtelingen een gecontesteerd terrein vormen: er bestaan verschillende en 
soms conflicterende interpretaties en waarderingen van de gelijkheid tussen man en 
vrouw. Vooral de vrouwen zelf lijken de vrouwenrechten sterk te waarderen, binnen de 
groep van mannen bestaat er meer onenigheid. 

Ten aanzien van religie appreciëren zowel islamitische als christelijke vluchtelingen 
de vrijheid van godsdienst in België. Ze zijn blij dat ze hun religie vrij kunnen praktiseren 
in België. Zowel islamitische als christelijke vluchtelingen benadrukken ook dat ze andere 
religies respecteren. Ze zien hun religie vooral als een persoonlijke keuze en aanvaarden 
de seculiere maatschappij. Islamitische vluchtelingen benadrukken de humanistische 
waarden van hun geloof en wijzen erop dat we als mens dezelfde waarden dragen. 
Daarbij nemen ze uitdrukkelijk afstand van fundamentalisten. Op deze manier proberen 
zij de grenzen tussen moslims en anders- of niet-gelovigen te overbruggen. 

Ten derde, wat ‘ruimte en plaats’ betreft, bevroegen we welke push- en pull-
factoren een rol spelen in het zoeken naar een woning in een grootstad,  centrumsteden 
of kleine gemeenten. Via ‘limited life-histories’ reconstrueerden we de zoektocht van 
vluchtelingen naar een woning. Ook hier betreffen onze bevindingen vooral de 
ervaringen van vluchtelingen tijdens hun eerste jaren in België. Uit onze bevindingen 
blijkt dat alle vluchtelingen ernstige problemen ondervonden om een geschikte woning 
te vinden eens ze het opvangcentrum moesten verlaten. Het onderscheid tussen pull- en 
push-factoren om naar grote steden of kleine gemeenten te trekken veronderstelt dat 
vluchtelingen keuzevrijheid hebben waar ze wensen te wonen. Vluchtelingen 
benadrukken echter dat ze weinig keuze hebben en dat de huidige plaats waar ze 
terechtkomen vaak de enige optie was die ze hadden. Vluchtelingen geven aan dat ze 
omwille van de taalbarrière, het beperkte aanbod van goedkope huurwoningen en 
mogelijke discriminatie er zelden in slagen om zonder de hulp van anderen een woonst 
te vinden. Of ze in de grootstad, centrumstad of in kleine gemeenten wonen is dan ook 
vaak het gevolg van sociale netwerken die hen deze woning aangewezen hebben.  

Op die manier zouden we kunnen zeggen dat de aanwezigheid van landgenoten of 
taalgenoten de belangrijkste pull-factor is waarom vele vluchtelingen naar grote steden 
trekken. In de grootstad is er een netwerk van tussenpersonen die vaak tegen betaling 
vluchtelingen aan een woning helpen. Verder trekt de grootstad vluchtelingen aan 
omwille van gepercipieerde jobmogelijkheden maar ook omwille van de specifieke 
voorzieningen voor migranten zoals de horeca, moskeeën en voor jongeren het 
uitgangsleven. Niettemin zijn de woningen waar vluchtelingen terechtkomen in een 
grootstad doorgaans klein en van slechte kwaliteit. Dit kan een push-factor zijn van zodra 
vluchtelingen de keuze hebben om te verhuizen naar een betere woonst elders. Hierdoor 
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ontstaat er een doorschuifsysteem waarbij eerdere vluchtelingen hun huurcontract voor 
een ongeschikte woning overlaten aan recentere vluchtelingen. Vluchtelingen die de stad 
verlaten trekken echter zelden naar kleine landelijke gemeentes maar eerder naar 
randstedelijk  gebied. Wonen in een kleine gemeente is veeleer een noodgedwongen 
keuze voor vluchtelingen die geen geschikte woning vinden in stedelijk gebied en via 
sociaal assistenten of andere hulpverleners naar kleine gemeenten verwezen worden. 

Het feit dat met name gezinnen met kinderen een ruimere woning kunnen vinden 
in kleine gemeenten dan in de stad kan dus eigenlijk een pull-factor van kleine gemeentes 
genoemd worden. In kleine landelijke gemeentes ervaren vluchtelingen echter dat ze niet 
voldoende kunnen rekenen op het openbaar vervoer gezien zij zelf vaak geen wagen 
hebben, of over een Belgisch rijbewijs beschikken. Zonder zelfstandige vervoers-
mogelijkheden voelen vluchtelingen zich eenzaam en geïsoleerd in kleine gemeenten. Dit 
fungeert evenzeer als een push-factor om kleine gemeenten te verlaten en naar een stad 
trekken. 
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6. Aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek  

De bevindingen van dit onderzoek kunnen relevant zijn voor verschillende 
beleidsdomeinen, in het bijzonder inburgering en integratie, welzijn, wonen en 
mobiliteit. Ze kunnen ook bruikbaar zijn voor organisaties die hulpverlening bieden aan 
asielzoekers en vluchtelingen. Daarbij merken we op dat dit rapport geen beleids-
evaluatie beoogde, maar in eerste plaats de ervaringen van vluchtelingen wilde 
beschrijven en verhelderen. Rekening houdend met de ervaringen van vluchtelingen 
doen we in dit hoofdstuk een aantal gerichte beleidsaanbevelingen die inspelen op  
enkele problemen die vluchtelingen ervaren in het uitbouwen van hun sociale netwerken, 
het omgaan met normen en waarden, en het zoeken naar huisvesting. Daarnaast geven 
we ook aan naar welke problemen onafhankelijk, beleidsgericht vervolgonderzoek is 
aangewezen.  

Onze bevindingen over sociale netwerken tonen aan dat veel vluchtelingen 
behoefte hebben aan meer overbruggende contacten met Belgen. Dit lijkt in het bijzonder 
het geval bij vluchtelingen die in kleine gemeenten wonen, waar zij moeilijker kunnen 
terugvallen op hun eigen (taal)gemeenschap. Vluchtelingen die wel over zulke diverse 
netwerken beschikken, hebben meer kansen om Nederlands te oefenen, vinden 
makkelijker hun weg naar bestaande overheidsdiensten en een betaalbare woonst, en 
komen op een meer directe manier in contact met culturele verschillen. Daarbij zien we 
dat de betrokkenheid van enkele Belgische sleutelfiguren vaak een cruciale rol speelt in 
het ‘openen’ van hun sociale netwerk. Sociale assistenten, leerkrachten Nederlands en 
inburgering en vrijwilligers kunnen een groot verschil maken in het sociale leven van 
vluchtelingen. Vanuit deze bevindingen bevelen wij aan om verder in te zetten op zulke 
sleutelfiguren en lokale initiatieven die nieuwkomers en gevestigden met elkaar 
in contact brengen.  

Daarbij willen we de specifiek aandacht vestigen op volgmigranten: mannen en 
vrouwen die via gezinshereniging na hun partner in België aankomen. De gezins-
hereniger – meestal een vrouw – komt vaak in een afhankelijke positie terecht. Onze 
vrouwelijke respondenten die via gezinshereniging naar België gekomen zijn, zijn voor 
hun sociale netwerken vaak afhankelijk van hun man, waardoor ook hun 
taalvaardigheden en vertrouwdheid met de lokale cultuur zich trager ontwikkelen. 
Sommige vrouwelijke respondenten merkten ook op dat de belangrijkste sociale 
contacten in hun land van herkomst bestonden uit verwante, aangetrouwde of naburige 
vrouwen. Deze sociale contacten speelden zich voornamelijk af in de private, eerder dan 
de publieke ruimte. Dit wordt wellicht mede bepaald door traditionele genderrelaties. In 
concreto blijken deze private sociale netwerken echter moeilijker te herstellen in België, 
wat leidt tot ervaringen van sociale isolatie. Enkele respondenten vermeldden daarbij dat 
zowel vrijwilligersinitiatieven die zich uitsluitend richten op vrouwen, als het verplichte 
karakter van het inburgeringstraject kansen bieden om uit dit isolement te treden en 
sociale netwerken op te bouwen. In dat opzicht lijkt het ons aangeraden om te blijven 
inzetten op een verplicht inburgeringstraject, alsook op informele, vrijwillige 
activiteiten waar vrouwen in een vertrouwelijke sfeer met elkaar in contact 
kunnen komen. 

Wat onze bevindingen over normen en waarden betreft fungeren mensenrechten, 
veiligheid, vrijheid en democratie als universele waarden waarmee grenzen overstegen 
worden en waarmee vluchtelingen zich kunnen identificeren. Het discours over 
mensenrechten is in het bijzonder nuttig om toe te passen op gender-relaties en de 
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gelijkheid tussen man en vrouw, zoals dit gebeurt tijdens de lessen maatschappelijke 
oriëntatie.  

Op het vlak van de beleving van religie in een seculiere maatschappij geven 
vluchtelingen te kennen dat ze blij zijn hun religie vrijelijk te kunnen praktiseren. Zowel 
christelijke als islamitische vluchtelingen gaven aan hun geloof als een persoonlijke keuze 
te zien, andere religies te respecteren en zich te distantiëren van extremisme. Onze 
bevindingen tonen verder aan dat de bevraagde islamitische vluchtelingen de 
humanistische waarden van hun geloof benadrukken om grenzen tussen mensen te 
overstijgen. 

Huisvesting blijkt de grootste prioriteit voor vluchtelingen. Pas erkende 
vluchtelingen krijgen twee maanden de tijd om het opvangcentrum te verlaten, een 
periode die tweemaal met een maand verlengd kan worden. Om in die tijdspanne een 
woning te vinden in een vreemd land waar men de taal en omgeving niet kent heeft men 
hulp nodig. Nu zijn vluchtelingen vaak afhankelijk van personen binnen hun eigen 
(taal)gemeenschappen om een woonst te vinden. In sommige gevallen werken deze 
informele netwerken misbruik en uitbuiting in de hand. Bovendien verhuizen 
vluchtelingen vaak meerdere keren op korte tijd op zoek naar een woning van 
aanvaardbare kwaliteit. In dat opzicht blijkt het moeilijk om aan taalkennis, inburgering 
en een sociaal leven te werken zolang zij niet over een duurzaam woonperspectief 
beschikken. Het lijkt ons dan ook zinvol om meer in te zetten op de ondersteuning van 
vluchtelingen in hun zoektocht naar huisvesting, zoals die reeds bestaat bij CAWs, de 
Housing-cafés van Caritas en vrijwilligersinitiatieven. Verder onderzoek lijkt ons hier 
bovendien aangewezen, met name naar de precieze mechanismen van uitsluiting 
op de woonmarkt. Daarbij kan het gaan om algemene uitsluitingsmechanismen 
(die vluchtelingen delen met Belgen in een zwakkere sociale positie) of om 
uitsluitingsmechanismen die specifiek zijn voor vluchtelingen. Zo lijken de 
taalbarrière en incidentele discriminatie extra barrières op te werpen voor vluchtelingen, 
maar delen zij de obstakels die worden opgeworpen door hun afhankelijkheid van een 
leefloon, het beperkte aanbod van goedkope huurwoningen en sociale woningen. 
Beleidsgericht onderzoek kan volgens ons concretere inzichten verschaffen in hoe 
deze problemen op de woonmarkt aangepakt kunnen worden.   

Meer algemeen stelt zich de vraag of de overgang van opvang tijdens de 
asielprocedure naar huisvesting  voor erkende vluchtelingen niet beter door een 
centrale overheidsinstelling zoals Fedasil gecoördineerd  zou worden (zoals 
bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland gebeurt). Zo zou de huidige opvangcapaciteit 
binnen LOI’s aangewend kunnen worden om een langdurige lokale integratie te 
bewerkstelligen. Daardoor zouden vluchtelingen, sociale diensten en vrijwilligers-
initiatieven een groot deel van de tijd en middelen die zij nu spenderen aan het zoeken 
van een woonst, kunnen investeren in het uitbouwen van sociale netwerken, het 
verhogen van hun taalvaardigheden en andere aspecten van integratie. Nu verhuizen zij 
vaak van het ene adres naar het andere, op zoek naar een kwalitatieve woonst. Dit 
tijdrovende proces lijkt de integratie van vluchtelingen te vertragen en te bemoeilijken.  

In dat opzicht merken we op dat vluchtelingen vanuit opvangcentra en LOI’s naar 
grote steden blijven trekken, ook al is de kwaliteit van de woningen waarin zij daar 
terecht komen, vaak minder goed. Dit komt onder meer door de aanwezigheid van 
landgenoten, specifieke voorzieningen voor migranten en gepercipieerde 
jobmogelijkheden. Daaruit kunnen we enerzijds besluiten dat de stad een 
aantrekkingskracht zal blijven uitoefenen op vluchtelingen. Anderzijds blijken er ook 
push-factoren te zijn die vluchtelingen wegduwen van het platteland. Zo ervaren 
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vluchtelingen in kleine gemeenten een gebrek aan mobiliteit, doordat ze niet over een 
eigen wagen en/of rijbewijs beschikken, en afhankelijk zijn van beperkt openbaar 
vervoer. Daarnaast vinden vooral alleenstaande mannen moeilijker betaalbare, kleine 
huurwoningen buiten de grootsteden. Eerder dan het aanbod in de steden te verkleinen, 
lijkt het ons daarom wenselijk om het aanbod aan betaalbare huurwoningen in 
kleinere gemeenten te versterken. Om concreter in te spelen op de vlucht naar de 
steden, raden wij  ook aan om bijkomend, beleidsgericht onderzoek te verrichten 
naar de landelijke huisvestingssector en de toegang tot mobiliteit. 

Een opmerkelijke constante is dat vluchtelingen aangeven geen keuze te hebben 
over de plek waar zij wonen. Ze zijn namelijk afhankelijk van de hulp die hen geboden 
wordt, zij het door individuele vrijwilligers en sociale begeleiders, dan wel door mensen 
uit hun eigen (taal)gemeenschap. Daarbij merken we dat sommige vluchtelingen wel 
degelijk kleine gemeenten boven de grootstad verkiezen, ook al belanden ze uiteindelijk 
in de steden. Jongere vluchtelingen – vaak alleenstaande mannen – geven vaker aan dat 
ze in de (groot)steden willen wonen, terwijl (herenigde) gezinnen vaker centrumsteden 
of kleinere gemeenten verkiezen. Een centraal gecoördineerd huisvestingsbeleid 
voor vluchtelingen zou ook daar rekening mee kunnen houden.  

Tot slot blijkt een huurwaarborg van drie maanden voor veel vluchtelingen 
financieel moeilijk haalbaar. Weinigen van de door ons bevraagde vluchtelingen doen een 
beroep op de OCMW-huurwaarborg. Dit heeft te maken met het feit dat verhuurders bij 
een OCMW-waarborg vaak afhaken en met de administratieve moeilijkheidheden die 
vluchtelingen ervaren bij het verkrijgen van  een conformiteitsattest van de verhuurder, 
ook al is het attest bedoeld om hen kwaliteitsvolle woningen te garanderen. Het voorstel 
om te werken met een huurwaarborglening van de Vlaamse overheid kan helpen 
om de herkomst van de huurwaarborg voor verhuurders te verbergen. 
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