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ZO IS HET LEVEN
Michel Debruyne
Coördinator REGAL-project voor beweging.net

V
laanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. 
Vandaag zitten we aan 75,5% (eind 2019). Daarmee zitten 
we in de betere middenmoot van Europa, maar nog ver verwij-
derd van Noorse landen, Oostenrijk, Nederland, … Een hoge 

werkzaamheidsgraad vraagt dat iedereen aan de slag gaat. Vlaanderen 
heeft in haar regeerakkoord dan ook veel aandacht voor de personen die 
vandaag niet werken, zoals huisvrouwen. Om iedereen aan het werk te 
krijgen zijn er ook verschillende flankerende maatregelen voor een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven. Deze zijn gestimuleerd via de Euro-
pese Lissabon-doelstellingen die een hoge werkzaamheidsgraad beoog-
den.

Recenter ontwikkelde de Europese Commissie een uitgebreid pakket 
aanvullende wettelijke en beleidsmaatregelen om een Work-Life-Balance 
(WLB) te realiseren.  Ouderschapsverlof voor beide ouders, kinderopvang, 
zorgverlof, … anti-discriminatiemaatregelen, …, een reeks maatregelen 
en initiatieven die het mogelijk maken om werk te combineren met het 
gezinsleven.

In Vlaanderen en België zijn er een lange reeks maatregelen om te zorgen 
dat gezinnen hun WLB kunnen realiseren. Vlaanderen heeft sterk geïnves-
teerd in de opvang van kinderen en jongeren. Vrouwen (of mannen) kun-
nen werk en gezin hierdoor beter combineren. Daarnaast zijn er heel wat 
mogelijkheden om tijdelijk minder te werken omwille van zorg, het volgen 
van een opleiding, …  
We zien dat vooral vrouwen deze mogelijkheden gebruiken. Zorg voor fa-
milie en vooral zorg voor de kinderen wordt met deze maatregelen mo-
gelijk. 
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Met het Mattheus-effect in het achterhoofd, stelde de studiedienst van 
beweging.net de vraag of al deze maatregelen wel passen voor niet mo-
dale gezinnen en vrouwen, voor vrouwen die niet werken tijdens de ge-
wone uren, voor vrouwen die onder of nabij de armoedegrens leven, voor 
alleenstaande moeders, ... Een onderzoeksproject werd zo geboren.

Samen met een aantal voormalige partners uit de RE-InVEST-projectpe-
riode1 werd een project geschreven: we noemden het REGAL (REGAining 
Life for precarious women at work)2. Het onderzoekt de mogelijkheden om 
een beter evenwicht te krijgen tussen werk en privéleven voor kwetsbare 
groepen. Een kwetsbare situatie is of kan een bijkomende drempel zijn 
om geschikt werk te vinden, uit te voeren en tot een evenwichtige Work-
Life-Balance te komen. Een precaire situatie wordt onder meer bepaald 
door minder goede werkomstandigheden (onregelmatig werk, weinig of 
geen flexibiliteit), door weinig professionele doorgroeimogelijkheden, door 
een slechte huisvestingssituatie, door een slechte financiële situatie. Al 
deze elementen kunnen een hinderpaal zijn in het vinden van een goede 
WLB. Dit is het uitgangspunt van REGAL.

In Vlaanderen nemen we de ondergewaardeerde groep van onderhouds-
personeel als doelgroep die verschillende kans risico’s in beeld brengt. 
De kwetsbaarheid ontstaat in deze groep vooral door hun kortgeschoold-
heid en als gevolg daarvan schaarse kansen op de arbeidsmarkt. Kort-
geschooldheid kan eveneens ontstaan door de niet-erkenning van in het 
buitenland verworven diploma’s. Taalvereisten zorgen eveneens voor een 
zeer grote drempel waardoor opnieuw hun kansen op de arbeidsmarkt 
beperkt zijn.  Gevolg: hun kwetsbaarheid is bijzonder groot, hun kansen 
op de arbeidsmarkt laag. Lage kansen vertalen zich in precaire arbeids-
omstandigheden. 

In Frankrijk en Portugal worden vrouwen met een migratieachtergrond 
wonende in minder goede buurten bevraagd, in Roemenië worden ach-
tergebleven plattelandsvrouwen in gebieden waar de emigratie hoog is 
betrokken en in Ierland worden dak- en thuisloze vrouwen op zoek naar 
werk en een dak meegenomen in het project.
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WERKEN MET PERSONEN IN EEN MOEILIJKE SITUATIE VRAAGT EEN ANDERE 
AANPAK
REGAL bouwde voort op het Horizon2020 project RE-InVEST. Dit project 
vertrok van ‘merging of knowledge’: de kennis van de deelnemers, de ken-
nis van academici en de kennis van Ngo’s. De uitkomst van dit mengen 
zou steeds gedragen en realistisch zijn, het bouwt immers op de dagelijkse 
praktijk van mensen. Maar deelnemers aan een dergelijk wetenschappelijk 
project confirmeren zich aan de andere, in hun ogen meer deskundige, 
deelnemers. Binnen een dergelijk project is en blijft er steeds een machts-
onevenwicht. We vroegen ons af of in REGAL de deelnemers meer uit 
zichzelf verdere stappen zouden kunnen zetten. Concreet of ze zelf maat-
regelen kunnen voorstellen om kwetsbare gezinnen een beter evenwicht te 
garanderen en hen dus een stimulans geven om te kunnen (blijven) werken.

Een dergelijke stap verder zetten is echter voor velen een stap te ver. De 
meeste mensen in precaire situaties hebben immers geen mentale of zelfs 
fysieke ruimte om verder te kijken. De dagelijkse strijd, de dagelijkse zor-
gen overheersen elke poging tot een verdere stap. Appandurai, een Indi-
sche antropoloog, stelt dat het vermogen om te streven naar, het hebben 
van aspiraties voor je leven en bijgevolg ook dat van de samenleving be-
perkt wordt door deze kwetsbaarheid. Het vermogen om te streven naar 
een beter leven is, stelt hij vast, bovendien onderontwikkeld bij kwetsbare 
groepen in vergelijking met die van rijkere groepen in de samenleving. Ap-
pandurai laat zien dat kwetsbaarheid het mogelijke scala aan aspiraties 
beperkt, alleen al vanwege de beperkte ervaringen die mensen hebben.

Appandurai noemt het vermogen tot streven een hulpbron die ongelijk ge-
kanteld is ten gunste van de rijkere mensen in elke samenleving. Deze 
hulpbron is onderhevig aan het truïsme dat ‘de rijken rijker worden’, aange-
zien zij deze hulpbron effectief kunnen oefenen en gebruiken waardoor zij 
het goede leven nuance en textuur kunnen geven en hiermee de samenle-
ving kunnen kneden naar hun wensen en verwachtingen. En deze samen-
leving bepaalt en beperkt tegelijkertijd de aspiraties van ‘armere’ groepen. 

Indien we samen met de deelnemers verdere stappen willen zetten, moe-
ten we die hulpbron, het vermogen tot streven, versterken, verrijken. In 
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REGAL willen we via ‘storytelling’ de vrouwen uitnodigen om de beperkte 
uitingen van aspiraties te overstijgen. Via hun eigen verhalen probeert RE-
GAL hun aspiraties te verruimen.

WAT VROUWEN VERTELLEN ...
REGAL startte telkens met een uitgebreid interview. Deze interviews bieden 
een beeld van hoe vrouwen en hun gezin een ‘goed leven’ proberen op te 
bouwen. Het zoeken naar een WLB binnen hun ‘goede leven’ is een voort-
durende opdracht.  

Alle vrouwen hebben een lagere opleiding. Hierdoor hebben ze weinig keuzes 
om een inkomen te verwerven. Voor de meesten was poetsen of onderhoud 
de enige mogelijkheid. Met deze achtergrond gaan vrouwen nu poetsen. En 
dan spelen de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Goede arbeids-
omstandigheden, zelfs als het geen droom job is, zorgen voor een welbevin-
den. 

Hun keuze voor deze job is sterk beïnvloed door deze omstandigheden: 
het loon is in vergelijking met andere poetsbedrijven goed; de vroege uren 
zorgen dat ze in de namiddag nog tijd hebben. Arbeidsvoorwaarden zijn 
dus belangrijk en bieden deze vrouwen en gezinnen de kans om ‘goed’ te 
leven. ‘Goed’ leven is voor hen, op het einde van de maand iets kunnen 
opzij zetten. De minder goede arbeidsvoorwaarden (lagere lonen in andere 
sectoren of bedrijven) zorgen dat sommige vrouwen niet uitkijken naar een 
andere job. 

Zorg voor de kinderen is een kluwen en een voortdurende zoektocht naar een 
geschikte manier. Opvang vinden is bijna onmogelijk. Nachtopvang of zeer 
vroege opvang is niet (steeds) ter beschikking.   

Allen doen daarom een beroep om hun moeders, hun vaders, of zelfs buur-
vrouwen. Elke vrouw zoekt oplossingen buiten de ‘normale’ situaties: de man 
zoekt noodgedwongen een andere job, zodra ze iets ouder zijn worden kin-
deren alleen thuisgelaten, jonge kinderen worden bij de buurvrouw geplaatst, 
… Uit de interviews blijkt duidelijk dat de kinderen maar ook de vrouwen zelf 
het moeilijk hadden met de ‘vreemde’ zorg die zij konden geven. 



25

Wie geen oplossing vindt, moet stoppen met werken, met alle financiële 
gevolgen van dien.   Ze hebben met andere woorden geen keuze. Uit de 
verhalen blijkt dat de bestaande maatregelen voor hen onbetaalbaar zijn. 
Gaan werken om opvang te betalen is voor hen een onzinnige ruil. De 
maatregelen voor ouderschapsverlof worden daarom ook niet gebruikt. Ze 
hebben immers allemaal het inkomen nodig. Zij hebben niet de mogelijk-
heid om gebruik te maken van alle maatregelen voor WLB, ofwel is de 
opvang niet toegankelijk of onbestaande op de nodige uren, ofwel is ze te 
duur. Het familiaal netwerk is dus essentieel voor al deze vrouwen. Zonder 
dit netwerk kunnen ze niet gaan werken, hebben ze geen extra inkomen, 
kunnen ze niet zorgen voor familie of vrienden. 

Bijna alle vrouwen zorgen nog voor anderen, in de eerste plaats voor hun 
man en gezin, maar ook voor de brede familie en soms voor de buren. Hun 
zorgtaak is dus niet beperkt tot de kinderen. Hun namiddag is besteed 
aan zorgen. Dit is ook een van de positieve kanten van de job. Hun vrije 
namiddag, zeker voor diegenen die 4/5de werken, is hun oplossing voor 
een goede WLB. 

Maar hun vrije namiddag duurt minder lang dan zou kunnen. Wie het 
openbaar vervoer nodig heeft, zoals de meeste vrouwen, komt laat, la-
ter thuis. Velen komen pas na 14u30 thuis, dan zijn ze al bijna 12 uur 
onderweg geweest. Ook de fysieke zwaarte van de job beperkt hun vrije 
namiddag. Bijna alle vrouwen klagen over de ‘zwaarte’ van de job. Ze heb-
ben bijna allemaal pijn aan de schouder, rug, … Onderhoud vraagt immers 
veel van het lichaam: steeds dezelfde bewegingen, zwaar materiaal, … Het 
vroege opstaan is ook lastig: het zijn lange dagen voor de meesten. Een 
eigen leven ontplooien is bovendien moeilijk, want thuis wacht nog het 
huishouden. Allen doen een dutje wanneer ze thuiskomen en gaan vroeg 
slapen. De meesten staan rond 3u30 ‘s morgens op.

De zwaarte van de job is een belemmering voor een goede WLB. De posi-
tieve aspecten van de job (uren, loon, collega’s) worden deels teniet gedaan 
door onder meer de arbeidsomstandigheden, door minder goed openbaar 
vervoer, het ver wonen, … 



26

Deze vrouwen hebben kleine, bescheiden verwachtingen voor hun leven: 
een gewoon gezinsleven, werken om te leven; de oudere vrouwen kijken uit 
naar hun pensioen. Als ze terugkijken naar hun vroegere keuzes, dan horen 
we enige spijt. Verschillende vrouwen dromen van een andere job. Maar 
ook hier komen verschillende hindernissen aan bod: taal, ouderdom, de 
onzekerheid tegenover de (financiële) zekerheid van de huidige job, …. En-
kele vrouwen hebben geïnvesteerd in zichzelf. Het was moeilijk: een zware 
job combineren met studies en met thuiszorg, … dit vraagt heel veel van 
hen. Dan komen de vragen of het nog wel zin heeft: voortdoen voor wat, als 
je geen kansen krijgt?  Hun aspiraties zijn laag, zelfs als ze een investering 
doen. Hun ‘levenservaring’ geeft hen niet veel opties, een ander leven is 
niet voor hen weggelegd. 

WLB heeft voor deze vrouwen ook een andere betekenis. Met een hoger 
gezinsinkomen waren ze misschien thuisgebleven voor de kinderen. Minder 
werken is voor hen de invulling van het ‘goede leven’. 

Uit de interviews krijgen we dus een ander beeld van wat een goede WLB 
is. Het is geen doorsnee beeld van WLB. Voor personen in gelijkaardige 
situaties, mensen met een laag inkomen en buiten normale uren (vroeg 
of laat, weekend werk), werken de maatregelen niet. Voor een goede WLB 
moeten hun mogelijkheden verruimd worden: goede arbeidsvoorwaar-
den  (o.a.  andere uren),  hogere lonen, vormingsmogelijkheden aangepast 
aan de arbeidsomstandigheden, opvang die betaalbaar is, het kunnen in-
vesteren in netwerken, taalvoorwaarden, goed openbaar vervoer, … Al deze 
elementen zijn mee bepalend voor een goede WLB. 

BESCHEIDEN WENSEN, DUIDELIJKE EISEN
Midden het project kwam corona. De interviews leverden een beeld van 
hoe deze vrouwen hun leven proberen in te vullen. Met deze beelden wil-
den we een stap verder zetten. Door middel van groepsgesprekken en het 
opbouwen van verhalen over hoe het anders kan zijn wilden we komen tot 
duidelijke voorstellen voor andere maatregelen. Het brengen van de eerste 
schetsen van verhalen in de groep moest de creativiteit bevorderen. De 
deelneemsters dienden elkaar uit te dagen. Corona verhinderde echter elke 
groepsdynamiek. 
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We werkten noodgedwongen verder individueel en brachten verhaalele-
menten in het gesprek. Deze leiden tot heel duidelijke conclusies.

Centraal staat het gevoel dat zij meer dan anderen moeten investeren in 
het realiseren van een WLB. Dit betekent dat de maatregelen voor WLB 
niet zijn aangepast aan hun situatie en behoeften; de huidige maatregelen 
zijn bedoeld voor mensen uit de middenklasse of mensen met een 9 tot 
5-baan.  

WLB is voor hen een moeilijk geconstrueerd amalgaam van maatregelen. 
Amalgaam: ze moeten zoeken, zelf oplossingen zoeken om hun kinderen op 
te voeden, voor hun ouders te zorgen, of voor zichzelf te zorgen. De oplos-
singen worden in hun eigen beperkte netwerk gevonden: de echtgenoot die 
een andere baan moet vinden, de ouders die voor hun kleinkinderen moe-
ten zorgen, de buren die de kinderen ‘s nachts meenemen, ... Investeren 
in een netwerk is echter niet eenvoudig: hun werkuren vallen niet samen 
met die van anderen. 

De job kan in de meeste gevallen omschreven worden als een zware job. 
Ze zijn moe, ze hebben fysieke beperkingen, ze kijken uit naar het moment 
dat ze met pensioen kunnen gaan. Zelfs de jongeren in de groep klaagden 
over de zwaarte van de baan. 

Hoewel er geen klachten waren over hun salaris en werkomstandigheden, 
vooral niet in vergelijking met kennissen die in andere schoonmaakbedrij-
ven werken, droomden ze over meer financiële ruimte. Ze spraken over hun 
financiële problemen, de kleine verdiensten van hun man, de grotere uit-
gaven van de kinderen. WLB-maatregelen waren voor hen geen financiële 
realiteit.  

De bescheidenheid van hun individuele wensen weerspiegelen ook de be-
scheidenheid van hun politieke aspiraties op WLB. Het overwinnen van de 
obstakels voor hun WLB was voor sommigen van hen een moeilijke stap, 
een stap te ver. De meest gehoorde uitspraak was ‘dat is het leven’.  
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VOORSTELLEN VOOR HET BELEID
Jobs voor laagopgeleide vrouwen zijn lage loon jobs. Ze worden meestal ook 
laag gewaardeerd, het zijn zelfs onzichtbare jobs. Hun gezinsinkomen is vrij 
laag in vergelijking met andere gezinnen. Tijdkrediet is voor hen dus niet 
aantrekkelijk: het inkomensverlies is immers te groot. De vrouwen doen dan 
ook de suggestie om specifieke verlofmaatregelen inkomen gerelateerd te 
maken waarbij lage inkomensgroepen een extra premie ontvangen. Hoewel 
de opvang in veel gevallen inkomen gerelateerd is, blijkt uit de verhalen 
dat ze nog steeds te duur zijn. Ook voor opvang kan het systeem nog meer 
afgestemd worden op deze lagere inkomens. 

Jobs voor deze laaggeschoolde vrouwen hebben vaak buitensporige werk-
tijden, zeer vroeg of zeer laat. Ze hebben dus op andere momenten opvang 
nodig.  Vooral in landelijke of semi-landelijke, semi-stedelijke gebieden zijn 
deze diensten niet beschikbaar. De vrouwen vroegen zich af of een ex-
tra investering een uitbreiding van de vroege, late en nachtelijke uren van 
de bestaande diensten mogelijk zou maken? Alle geïnterviewde vrouwen 
maakten gebruik van een informeel netwerk van zogenaamde mantelzor-
gers. Kan het systeem van mantelzorgers uitgebreid worden richting de 
thuiskinderopvang?  

Jobs voor laagopgeleide vrouwen zijn vaak ‘zware’ banen, die fysiek veel 
van hen vergen. Typisch voor al deze banen is dat ze geen flexibele uren 
hebben, het werk moet worden gedaan tussen strikte uren. Flexibiliteit is 
echter bijna een regel voor 9 tot 5 banen, maar niet voor hen. De vrouwen 
vroegen zich af of de flexibiliteit van uren niet kan toegepast worden op 
hun jobs? En of hun job niet kan erkend worden met het statuut van ‘zware 
jobs’. 

Het woon-werkverkeer is ook afgestemd op de normale tijden; sommige 
vrouwen besteden daarom veel uren aan het wachten op een trein. Investe-
ren in het openbaar vervoer, het uitbreiden van het openbaar vervoer in de 
vroege, late en drukke uren is voor hen noodzakelijk. 

Bijna alle geïnterviewde vrouwen hebben een laaggeschoold opleidings-
verleden: ze zijn vroeg gestopt, ze hebben een dubbele leergeschiedenis, 
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ze hebben een niet-gecertificeerd buitenlands diploma. Levenslang leren 
ervaren ze als belangrijk, maar niet onmiddellijk haalbaar voor hen wegens 
hun buitensporige uren. Flexibiliteit zou een troef kunnen zijn. 

Hoewel hun loon in vergelijking met andere bedrijven vrij goed is, streefden 
ze allemaal naar een hoger huishoudbudget. Een hoger huishoudbudget 
zou hen bevrijden van de moeilijke zoektocht naar een echte WLB. Een 
hogere vergoeding voor laaggekwalificeerde banen of laag gewaardeerde 
banen zou hen verheffen, zou hen meer ruimte geven voor zelfontplooiing 
en een echte WLB. Een globaal beleid van hogere vergoedingen voor laag-
gekwalificeerde banen zou ook stimulansen voor arbeidsmobiliteit creëren. 
Een positieve (d.w.z. een zoektocht naar betere voorwaarden) arbeidsmo-
biliteit geeft laagopgeleide vrouwen bovendien meer mogelijkheden om te 
leren, te netwerken, en ruimte om te streven.

ZO IS HET LEVEN, OF TOCH NIET
De zoektocht naar een WLB voor vrouwen in moeilijke situaties levert een 
rijk antwoord. Een antwoord dat niet alleen inzoomt op de WLB-maatre-
gelen, maar focust op ‘het goede leven’. Het ‘goede leven’ betekent in 
de eerste plaats goede arbeidsomstandigheden met hoge(re) lonen, meer 
flexibiliteit, meer mogelijkheden om te leren op het werk, en verrassend: 
mogelijkheden om naar een andere werkplek te kunnen gaan.

Ook de WLB-maatregelen moeten anders uitgewerkt worden, meer aan-
dacht voor lage inkomens, lagere tarieven voor hen, hogere premies, … En 
er moet geïnvesteerd worden in een verbreding van diensten. En dit geldt 
ook voor het openbaar vervoer; investeren buiten de uren is voor hen niet 
buitensporig, want vandaag moeten zij zelf buitensporig veel investeren om 
toch ‘goed’ te kunnen leven.

Met dank aan de 12 vrouwen die bereid waren hieraan mee te werken, aan 
de werkgever (Huis van de Arbeid en Familiehulp) die hen tijd gaf om mee 
te werken.


