Arbeidsmigranten in de problemen
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Weet jij wat arbeidsmigranten meemaken en hoe zij ondersteund kunnen worden? Het is belangrijk om verhalen te
verzamelen, ze naast elkaar te leggen en daarin patronen te herkennen. Elke groep heeft eigen specifieke behoeftes
en er is ook veel overlap te vinden in oplossingen. Laten we deze inzichten samenbrengen. Hieronder een voorbeeld.

In gesprek
De inzichten herken je (deels)
ook van jouw doelgroep

Deze klantreis is gemaakt door een professional die in de praktijk veel arbeidsmigranten spreekt. Zij interviewde
arbeidsmigranten uit een Oost-Europees land, hoorde hun ervaringen en vatte de inzichten samen in een klantreis.
De klantreis is uitgevoerd in opdracht van Schouders Eronder, onder begeleiding van Muzus (2022).
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Er gebeurt iets! Geweld, een
ongeluk of conflict rondom
contract of accommodatie.

Dit is mis. Dit gaat een grote
impact hebben. Maar je weet
niet precies hoe, want je
begrijpt de taal en procedures
onvoldoende.

Je neemt initiatief richting
werkgever, collega of eigen
gemeenschap. En overweegt
terug te keren naar je vaderland.

De wereld is tegen je. Je hebt
geen eerlijke behandeling
gekregen en beseft hoe afhankelijk je bent. Het beheerst je
gedachten.

Je verliest je werk en inkomsten, en waarschijnlijk moet je
ook je huisvesting verlaten.

Er is nu ruimte en afstand om
meer objectief te kijken naar
de gebeurtenissen.

Je gaat je recht (proberen) te
halen. Je klopt aan bij hulporganisaties, je dient een officiële klacht in of doet melding.

Er ontstaat mildheid voor
jezelf: er komt ruimte voor
troost, eigenwaarde en hoop.

Je voelt je gesteund door de
zorg van anderen. Het geeft
hoop en geeft kracht.

Sleutelmoment
Je gaat aan de slag bij
een werkgever in een land
waar je de taal niet spreekt.
Bijvoorbeeld magazijnwerk,
inpakwerk, in de kassen of de
vleesindustrie.
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Ervaringen
Je hebt zin in hard werken.
Er heerst een spanning over
wat je te wachten staat, en
trots dat je op eigen kracht
goed geld gaat verdienen.
“Gimme the money:
Werk hard maar geniet van
het leven.”
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Je ervaart onrecht. Dat doet
wat met je eigen waarde. Je
wordt boos of verdrietig. Er is
angst of woede.

“De arme wordt zelfs door
de tak getrokken”

Je voelt jezelf machteloos; je
bent de grip verloren. Dit resulteert vaak in wraakgevoelens
of ontkenning.

Je voelt hoop want je lijkt
weer ‘in control’. Maar je moet
ook afwachten, want je lijkt
weinig te kunnen beginnen.

“Alle wijsheid begint met
zelfkennis. Waarom overkomt
me dit?”

“Vechten voor mijn rechten.”
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Waarde klantreis
Het concreet maken van
stappen en ervaringen

Inzichten n.a.l.v.
de klantreis:
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Het gevoel van onrecht, onmacht en onveiligheid nemen
toe. Kennis, achtergrond en
leeftijd bepalen hoeveel.

“In balans blijven!”

Erkenning
situatie i.c.m.
aanmoediging
tot actie

Je ervaart meer machteloosheid en/of boosheid. Tegelijk
kan het ook gevoel van opluchting geven.

“Niet alle hoop is verloren.”

Inzicht
regels geven in
, cul
altern tuur en
atieven

“Alle wijsheid begint met
zelfkennis. Waarom overkomt
me dit?”
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Interventie
Welke kansen (sterren)
tot verbetering zie jij?

“Na regen komt zonneschijn.”
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