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1.0 Samenvatting
1.1 Over het EMINENT project
Het project Enabling Female Migrant Entrepreneurs (EMINENT) brengt partners en deskundigen uit het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Duitsland en Nederland samen. Het project heeft tot doel het aantal vrouwelijke
ondernemers met een migrantenachtergrond te verhogen door hun toegang tot en de kwaliteit van de opleiding die
ze krijgen van de instellingen voor ondernemerschap te veranderen.
De eerste fase van het project was de ontwikkeling van een bloemlezing van (internationale) voorbeelden, waarin de
ervaringen van vrouwen uit minderheidsgroepen en cultureel geschikte en effectieve pedagogische technieken worden
gepresenteerd. Hiervoor heeft elke projectpartner gekeken naar steun voor migranten in hun geografisch gebied, steun
voor vrouwelijke ondernemers en of er sprake was van een 'gerichte' interventie voor vrouwelijke migranten. Elke
partner voerde een bureau- en veldonderzoek uit om een beter inzicht te krijgen in de barrières voor ondernemerschap
binnen deze groep.
EMINENT is een EU-project, uitgevoerd binnen het Erasmus+ programma - KA2 Strategische partnerschappen voor
beroepsonderwijs en -opleiding en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het project wordt geleid door
East Belfast Enterprise, het lokale Enterprise Agency voor East Belfast in Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk.

1.2 Definities
Een migrant is iemand die van de ene plaats naar de andere verhuist om meer dan een jaar in een ander land te gaan
wonen. Migranten kunnen een land binnenkomen met het doel te werken, te studeren of een bedrijf op te zetten.
(economische migranten). Een vluchteling is iemand die een gewapend conflict of vervolging is ontvlucht en een
asielzoeker is iemand die zijn eigen land is ontvlucht, maar nog geen toegang heeft tot de sociale voorzieningen van
een land of het recht om te werken.

1.3 Statistieken & Trends
Uit onderstaande tabel blijkt dat Duitsland voor 2018 het hoogste aantal migranten heeft, vanwege de omvang van de
totale bevolking. Alle partnerlanden die deelnemen aan het Eminent project hebben tussen 14% en 17% migranten als
percentage van de totale bevolking, hoewel Noord-Ierland slechts 7,5% heeft. Noord-Ierland heeft een lager aandeel
migranten dan andere delen van het Verenigd Koninkrijk, met slechts 2% van de totale Britse migrantenbevolking.

Land
Verenigd Koninkrijk

Totale bevolking 2018

% migranten

Aantal migranten

65.8 miljoen

14%

(Noord-Ierland 1.9
miljoen)

(Noord-Ierland
7.5%)

Ierland

4.8 miljoen

17%

816,000

Nederland

17.1 miljoen

14%

2.39 miljoen

Duitsland

82.5 miljoen

17%

14 miljoen

Bron: worldometers.info en ec.europa.eu
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9.3 miljoen

Het Alison Rose rapport (2019), gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk door de Royal Bank of Scotland, kijkt naar het
niveau van vrouwelijk ondernemerschap in de partnerregio's en laat zien dat Nederland het hoogste niveau van
vrouwelijke starters heeft. Duitsland heeft het laagste niveau van vrouwelijk ondernemerschap met slechts 3%, met
het Verenigd Koninkrijk 5%, Ierland 6,5% en Nederland een opmerkelijke 8,5%.
Het is interessant om in de bevindingen van het bureau en het primaire onderzoek van de projectpartners te zien dat
Duitsland weinig of geen op gender gerichte bedrijfsondersteuning heeft, terwijl Nederland zeer proactief is in het
bieden van ondersteuning aan vrouwen en aan migranten. Noord-Ierland en de Republiek Ierland zijn beide actief in
de ondersteuning van het ondernemerschap in het algemeen, met een aantal voorzieningen die specifiek op vrouwen
zijn gericht.
Nederland heeft de afgelopen tien jaar ook de genderkloof op het gebied van ondernemerschap - het percentage
vrouwen dat een bedrijf runt ten opzichte van mannen - met ongeveer een derde verminderd.
In het Eminent-rapport gaan we in op de belangrijkste trends met betrekking tot startende migranten, die uit eerder
academisch onderzoek naar voren zijn gekomen, en onderzoeken we de belemmeringen voor het opstarten en de groei
door een overzicht te geven van eerder onderzoek naar vrouwelijk ondernemerschap.
De tendens om als zelfstandige te gaan werken is hoger bij mannelijke dan bij vrouwelijke migranten, en dit wordt vaak
toegeschreven aan de verwachtingen om de gezinsverantwoordelijkheden te moeten vervullen. Ook is vastgesteld dat
degenen die langer in het gastland hebben doorgebracht, een grotere kans hebben om een nieuwe onderneming te
starten. Migranten beginnen vaak met de verkoop van bedrijven aan hun eigen lokale gemeenschap, omdat ze bekend
zijn met de nichemarkt en geen taalbarrières hebben. Migranten met een hoger opleidingsniveau hebben een grotere
kans om een groter groeibedrijf te starten en minder kans om hun klanten te beperken tot etnische minderheden of
hun eigen gemeenschap.

1.4 Project Partners
Het onderzoek van goede praktijken wordt geleid door East Belfast Enterprise (EBE) in Noord-Ierland. Het is een sociale
onderneming die opleiding, advies en incubatieruimte biedt aan startende ondernemingen en die een schat aan
ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van ondernemerschapsprojecten ter ondersteuning van individuen.
Elke partnerorganisatie kreeg de opdracht om bureauonderzoek en primair onderzoek uit te voeren om de barrières
voor vrouwelijke migranten, de ondersteuning van migranten in het bedrijfsleven en eventuele beste praktijken in hun
gebied te identificeren. In elk land richtte het onderzoek zich op hun eigen lokale regio, voor Noord-Ierland - Belfast,
Ierland - het Westerse platteland, Nederland - Groningen en Duitsland - Halle, terwijl het Europese E-learning Instituut
een Europese context bood voor het gehele onderzoek.
Noord-Ierland – East Belfast Enterprise
Noord-Ierland heeft een actieve aanpak ter ondersteuning van het ondernemerschap, het sociaal ondernemerschap
en het vrouwelijk ondernemerschap. Van oudsher was de inkomende migratie laag als gevolg van historische conflicten
in de regio, en pas in de afgelopen 5-10 jaar is er in de regio sprake van een toename van het aantal migranten dat
aankomt, in eerste instantie uit Oost-Europa en meer recentelijk via hervestigingsregelingen voor vluchtelingen.
East Belfast Enterprise heeft overleg gepleegd met verschillende gemeenschapsorganisaties die migranten rechtstreeks
ondersteunen en een beter inzicht hebben gekregen in de barrières waarmee zij te maken hebben en in hun behoeften.
Zij hebben ook overleg gepleegd met opleiders uit het bedrijfsleven, focusgroepen van migranten die Engels leren of
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zaken doen en universiteiten. De belangrijkste bedrijfsorganisatie die steun verleent aan vrouwelijke ondernemers in
Noord-Ierland is Women in Business, en zij hebben twee eerder succesvolle vrouwelijke ondernemingsprogramma's
"Connect" en "Power of 4" uitgeprobeerd en voeren nu een Noord-Iers programma voor het opstarten van een bedrijf
"Yes You Can Explore It" uit.
De lokale overheid in Belfast (gemeente Belfast) heeft een actief migrantenforum en heeft proefprojecten gefinancierd
en ondersteund die migranten in staat hebben gesteld om het ondernemerschap te overwegen.
Bovendien hebben sommige lokale ondernemingsagentschappen proefprojecten opgezet die zich specifiek richten op
migranten. Het meest recente voorbeeld is het "New Beginnings"-programma van East Belfast Enterprise, via een
partnerschap met een lokale non-profitorganisatie Flourish NI, dat vluchtelingen ondersteunt bij het leren over
zelfstandig ondernemerschap.
Ierland – Momentum Consulting & Roscommon LEADER Partnership
In 2013 heeft de Ierse regering maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven ingevoerd om zich te richten op
vrouwen, en het aantal vrouwen dat een eigen bedrijf opricht is van jaar tot jaar toegenomen. Er bestaat in Ierland een
breed scala aan steun voor startende ondernemers en vrouwelijke ondernemers en hoewel er geen gespecialiseerde
migrantenprogramma's zijn, erkennen steeds meer organisaties de potentiële waarde van migranten voor het
ondernemerschap en is er belangstelling om hen te steunen.
Het Momentum Consulting & Roscommon LEADER Partnership onderzoek richt zich op het westen van Ierland en kijkt
naar steun voor vrouwelijke ondernemers en een aantal programma's die migrantenondernemers hebben
ondersteund. Het bedrijfsleven in de Gemeenschap heeft 2 programma's die verband houden met onderwijs en
inzetbaarheid, terwijl er casusonderzoeken over programma's voor vrouwelijke migrantenondernemers worden
uitgevoerd door het New Communities Partnership and Migrant Rights Centre Ireland.
Nederland – ROC Noorderpoort
Nederland heeft indrukwekkende statistieken over vrouwelijke starters en ook een scala aan steun voor vrouwelijke
migranten die geïnteresseerd zijn in het starten van een bedrijf.
Zij hebben programma's zoals Eigenbaas Migrant Programme, Delite Labs en Global Women, die initiatieven voor
bedrijven hebben ontplooid en die de moeite waard zijn om verder te worden geraadpleegd.
De bezoeken en interviews van ROC Noorderpoort met organisaties in de regio Groningen bieden een diepgaande
uitwisseling van ervaringen en advies over de ondersteuning van migranten; nuttig voor het ontwerpen van een
toekomstige toolkit. Naast de vele barrières die alle partners hebben onderzocht, hebben ze ook een relatie tussen
ondernemerschap en culturele achtergrond in kaart gebracht. De belangrijkste migranten in het gebied zijn Eritreërs
en Syriërs. Eritreërs komen uit collectivistische culturen en waren minder geneigd om te ondernemen, terwijl Syriërs
een erfenis van ondernemerschap uit hun geboorteland hadden. Er waren ook verschillen voor migranten in het begrip
van Nederlanders, die vrij rechttoe rechtaan en direct in hun communicatie zijn, wat ook voor sommige culturen
problematisch blijkt te zijn.
Hoewel er in Nederland veel ondersteuning is, kan het moeilijk zijn om de juiste informatie te vinden en is er behoefte
aan flexibele toegang tot onderwijs, advies en training en aan persoonlijk advies in plaats van online.
Duitsland – tvw GmbH
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Duitsland heeft een lage werkloosheid van ongeveer 3% (statista.com). Daarom zijn nieuwe migranten eerder geneigd
om werk te zoeken dan om zich als zelfstandige te vestigen. Van degenen die tussen 2013 en 2016 naar Duitsland zijn
gevlucht, had 27% eerder een eigen bedrijf in eigen land. Bij de Syriërs was dit zelfs het geval voor een derde (32%).
Het is echter de vraag in hoeverre het aantal zelfstandigen zal blijven bestaan gezien de verschillende
randvoorwaarden.
Uit het onderzoek van tvw GmbH blijkt dat er geen specifieke steun is voor migranten of vrouwelijke migranten in
verband met ondernemerschap. In het algemeen is de steun aan ondernemingen gericht op nichesectoren, zoals
technologie en kennis. De instellingen voor hoger onderwijs (HOI) spelen een actieve rol in de ondersteuning, maar er
is geen gestructureerde overheidssteun beschikbaar op lokaal of gemeenschapsniveau die voor iedereen toegankelijk
is. Ook het vrouwelijk ondernemerschap is niet gericht op vrouwen, tenzij er particuliere programma's of netwerken
zijn opgezet die de neiging hebben zich te richten op het vrouwelijk leiderschap of een vergoeding vereisen om zich
aan te sluiten. Er zijn verschillende benaderingen in elke federale staat.
Er zijn echter wel toolkits, gidsen en online ondersteuning voor consultants of bedrijven die met migranten werken, en
voor migranten die met vestigingskwesties te maken hebben. Er lijkt echter een gebrek aan steun te zijn op het
basisniveau, om vrouwelijke migranten of vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.
Europese context – European E-Learning Institute
De analyse van het Europees e-learninginstituut heeft bijgedragen aan het onderzoek door relevante programma's
voor volwassenenonderwijs in heel Europa te vinden, die bijdragen aan de ondersteuning van de doelpopulatie vanuit
een migrantenachtergrond. Zij hebben geholpen bij het verkrijgen van de relevante publicaties, websites en
organisaties die waardevolle input en ervaring voor het compendium kunnen leveren, vanuit hun netwerk in heel
Europa.

1.5 Overzicht
Elke partner heeft een statistisch overzicht gegeven van migranten uit hun land, recente trends, landen van herkomst
en andere demografieën.
Het rapport geeft een gedetailleerd overzicht van het secundaire en primaire onderzoek dat binnen elke regio is
uitgevoerd. Hoewel de door vrouwelijke migranten ondervonden belemmeringen in alle landen vergelijkbaar lijken,
verschilt de verlening van steun aan ondernemingen van gebied tot gebied en worden er verschillende voorbeelden
van beste praktijken uitgewisseld.
Rekening houdend met de barrières waarmee migrantenvrouwen te maken hebben en op basis van deskresearch en
primair onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan die bruikbaar zijn bij het ontwerp en de verlening van
toekomstige steun aan vrouwelijke migranten.
Dank aan al onze projectpartners bij East Belfast Enterprise, Roscommon LEADER Partnership, ROC Noorderpoort,
European E-Learning Institute, Momentum Consulting en tvw GmbH voor hun hulp bij het samenstellen van dit
onderzoek voor het EMINENT-project, en aan Rosin McDermott van SEED Mentoring, die dit onderzoek en deze
samenstelling heeft helpen faciliteren.
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2.0 Introductie
2.1 Migranten, vluchtelingen en asielzoekers: Wat is het verschil?
In februari 2017 heeft Ierland zijn eerste bestuursstrategie voor de integratie van migranten - een blauwdruk voor de
toekomst (2017 - 2020) - opgesteld, die tot doel heeft de sociale integratie van deze bevolkingsgroepen, met een
migrantenachtergrond, te integreren of te bevorderen. De strategie voor de integratie van migranten is gericht op alle
migranten, met inbegrip van vluchtelingen, en voorziet in acties waarbij alle ministeries betrokken zijn. Zo is het de
bedoeling om de kwaliteit van de integratiediensten te verbeteren door middel van tolkdiensten en om opleiding te
geven aan eerstelijnspersoneel. Een van de belangrijkste doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid is het
bereiken van een percentage van 1% ambtenaren uit etnische minderheden.
De drie termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze hebben elk een eigen betekenis die verschillende
internationale verplichtingen en gevolgen met zich meebrengt:
Migrant
Op zijn eenvoudigst is een migrant iemand die van de ene plaats naar de andere verhuist om meer dan een jaar in een
ander land te gaan wonen. De Internationale Organisatie voor Migratie schat dat 232 miljoen mensen per jaar
internationale migranten worden en dat nog eens 740 miljoen mensen binnen hun eigen land verhuizen. Er zijn veel
redenen waarom mensen migranten worden, maar degenen die verhuizen om te werken of op zoek gaan naar een
beter leven worden over het algemeen economische migranten genoemd. Er zijn echter ook internationale studenten,
mensen die om gezinsredenen verhuizen en mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. Een individueel
geval kan een mengeling zijn van al die dingen. Het is immers mogelijk om de oorlog in Syrië te ontvluchten en een
beter leven voor je gezin te willen.
Migranten van buiten de EU zijn onderworpen aan immigratiecontroles en hebben mogelijk een visum nodig om
bepaalde landen binnen te komen. Ze hebben niet direct toegang tot sociale huisvesting of uitkeringen, maar kunnen
wel een eventuele weg naar vestiging en burgerschap vinden. Ze kunnen ook worden vastgehouden of uitgezet als ze
zich niet aan de immigratiewetgeving houden. Als migranten eenmaal in een EU-land zijn aangekomen, is er weinig
overeenstemming over wat er onder het woord wordt verstaan. In het verleden betekende "immigrant" iemand die
van plan was zich in een nieuw land te vestigen. "Migranten" wordt steeds vaker gebruikt voor mensen die voor een
korte periode komen werken en vervolgens naar huis terugkeren. "De migrantenbevolking" wordt gebruikt om het
verblijf van vreemdelingen in een land te beschrijven, maar ook degenen die in het buitenland wonen, zelfs als ze
staatsburger zijn geworden.
Vluchteling
Een vluchteling is een persoon die is gevlucht voor een gewapend conflict of vervolging en waarvan wordt erkend dat
hij internationale bescherming nodig heeft, omdat het te gevaarlijk is om naar huis terug te keren. Zij worden
beschermd volgens het internationaal recht door het vluchtelingenverdrag van 1951, dat bepaalt wie een vluchteling
is en de basisrechten die hem worden toegekend, omschrijft. Het basisprincipe van het verdrag is dat vluchtelingen
niet mogen worden uitgezet of teruggestuurd naar situaties waarin hun leven en hun vrijheid worden bedreigd. Als
iemand eenmaal als vluchteling is erkend, wordt hij verondersteld toegang te krijgen tot sociale huisvesting en sociale
uitkeringen en te worden geholpen bij het vinden van een baan en de integratie in de samenleving. De VNvluchtelingenorganisatie (UNHCR) schat dat er wereldwijd bijna 60 miljoen mensen onder dwang zijn ontheemd, ook
in hun eigen land.
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Asielzoeker
Staten zijn internationaal verplicht om asielaanvragen in behandeling te nemen en asielzoekers niet onmiddellijk terug
te sturen naar de landen waar ze uit zijn gevlucht. In het vluchtelingenverdrag staat dat zij toegang moeten krijgen tot
eerlijke en efficiënte asielprocedures en maatregelen om ervoor te zorgen dat zij tijdens de behandeling van hun
aanvragen in waardigheid en veiligheid kunnen leven.

People from 1/the European
union or 2/from outside UK and
EU who come to the EU/UK
through the Points Based System,
with the aim of working, studying
or setting up a business

Documented migrant

Economic migrant

Irregular/undocument migrant

Migrant

People living in an EU country
without permission from the
appropriate authorities

People who have been trafficked

Refused asylum seeker
Assisted voluntary return
People who come to the UK/EU
to seek protection or who are
resettled by the Home Office and
the UN Refugee Agency

Refugee

Settlement

Humanitarian Protection

In het Verenigd Koninkrijk ontvangt een asielzoeker slechts 37 pond per week van de overheid, terwijl de kosten voor
huisvesting en nutsvoorzieningen worden gedekt.
Een vluchteling wordt op het gebied van sociale zekerheidsuitkeringen net zo behandeld als elke andere staatsburger.
Ze hebben meestal recht op sociale zekerheidsuitkeringen en in alle partnerlanden is er steun voor de inzetbaarheid.
Sommige vluchtelingen kunnen recht hebben op andere uitkeringen (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk,
Werkgelegenheids- en bijstandsuitkering) als zij gezondheidsproblemen hebben of persoonlijke
onafhankelijkheidsuitkering (PIP) als zij langdurige gezondheidsproblemen hebben of een handicap hebben.
Veel vluchtelingen ontvangen een sociale uitkering en zijn niet verplicht om werk te zoeken vanwege
gezondheidsklachten of handicaps.
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2.2 Statistieken rondom migratie

Land
Verenigd Koninkrijk

Totale bevolking 2018

% migranten

Aantal migranten

65.8 miljoen

14%

9.3 miljoen

(Noord-Ierland 1.9
miljoen)

(Noord-Ierland
7.5%)

Ierland

4.8 miljoen

17%

816,000

Nederland

17.1 miljoen

14%

2.39 miljoen

Duitsland

82.5 miljoen

17%

14 miljoen

Bron: worldometers.info en ec.europa.eu
Uit bovenstaande tabel blijkt dat Ierland en Duitsland een hoger percentage migranten hebben, gevolgd door het
Verenigd Koninkrijk en vervolgens Nederland. Ierland trekt meer migranten aan die in EU-lidstaten zijn geboren, terwijl
Nederland meer migranten uit niet-EU-landen aantrekt.

Bron: EuropeanMigration.net
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3.0 Methodologie
3.1 Secundair onderzoek
Secundair onderzoek werd uitgevoerd door elke partnerorganisatie. Elk keek naar statistieken en gegevens over
migratie in het eigen land en onderzocht termen en definities. Websites, overheidsmiddelen en rapporten werden
gebruikt om meer te weten te komen over trends in elk land met betrekking tot migranten, bijvoorbeeld waar ze
vandaan komen, soorten migranten, vestigingsgebieden, barrières voor migranten, inzetbaarheid, enz.
Er werd deskresearch uitgevoerd om de steun voor migranten in elk partnerland in kaart te brengen en om nuttige
programma's, ondersteuningsstructuren en begeleiding te vinden die beschikbaar zijn voor migranten. Er werd onder
meer getracht na te gaan welke ondernemingsprogramma's er waren of momenteel worden aangeboden voor
migranten die geïnteresseerd zijn in het werken als zelfstandige.
Er is onderzoek gedaan naar vrouwelijke ondernemingen en naar trends met betrekking tot het opstarten van een
bedrijf. Er werd ook academisch onderzoek uitgevoerd door een lokale universiteit in het Verenigd Koninkrijk, waarbij
50 tijdschriften over migranten en ondernemingen werden bekeken. In het Verenigd Koninkrijk was een uitstekende
bron van informatie het "Alison Rose Report 2019" van de Royal Bank of Scotland, dat op basis van deskresearch en
veldonderzoek informatie verstrekt over het vrouwelijk ondernemerschap. Een ander nuttig rapport was "The Case
for a Female Enterprise Centre in Northern Ireland" van de Universiteit van Ulster Business School.

3.2 Primair onderzoek
Elke partner heeft overleg gepleegd met de belangrijkste belanghebbenden in zijn omgeving. Een stakeholder wordt
beschouwd als iedereen die ondersteuning of diensten aanbiedt aan migranten of ondernemers, of iedereen die op
beleids- of overheidsniveau werkt en belangstelling heeft voor de doelgroep.
In Noord-Ierland is het primaire onderzoek gericht op het gebied van Belfast, aangezien dit een gebied is met een hoog
niveau van migranten en een aanzienlijk aantal gemeenschapsorganisaties en belangrijke belanghebbenden die
diensten aanbieden aan migranten. Er waren 12 telefonische interviews met organisaties in de non-profitsector en een
overleg met een vertegenwoordiger van de lokale overheid, 3 face-to-face focusgroepen met verschillende personen
die Engels leerden of deelnamen aan een bedrijfscursus en 3 interviews met trainers die een zakelijke training aan
migranten hadden gegeven. De meeste van de geïnterviewde organisaties waren gericht op vluchtelingen en
asielzoekers.
In Ierland werd een online vragenlijst ingevuld door 7 organisaties die in West-Ierland met migranten of
ondernemingen werken en werden 12 interviews afgenomen met lokale belangenorganisaties, met bijzondere nadruk
op degenen die betrokken zijn bij het verlenen van steun aan vrouwen met een minderheidsachtergrond op het gebied
van ondernemerschap of onderwijs.
In Duitsland werd een online vragenlijst ingevuld door 14 organisaties. De vragen waren bedoeld om informatie te
verzamelen van deskundigen en van degenen die met de doelgroep werken om te weten te komen wat de beste
praktijken zijn bij het betrekken van en werken met vrouwelijke migrantenondernemers. Er was ook een focusgroep
met 3 migrantenondernemers die met succes handel drijven.
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In Nederland bestond het primaire onderzoek uit het uitvoeren van interviews met 5 stakeholders in de regio
Groningen. Verder werd er een focusgroep georganiseerd met vier vrouwelijke immigranten die deelnamen aan een
geavanceerde Nederlandse taalcursus en geïnteresseerd zijn in een eigen bedrijfje of dat nu aan het opstarten zijn.

4.0

Conclusies en aanbevelingen

4.1 Belangrijkste barrières voor migranten
In 2019 zijn de belemmeringen voor migranten in alle
landen vergelijkbaar. Taal werd duidelijk gezien als de
belangrijkste barrière, samen met de toegang tot
fondsen/kapitaal.
In het algemeen worden migranten, zowel mannen als
vrouwen, geconfronteerd met de volgende barrières:
1.

Taal en kennis van bedrijfstaal

2.

Toegang tot financiering

3.

Kennis van de lokale bedrijfscultuur

4.

Discriminatie

5.

Toegang tot de juiste informatie

6.

Kennis van de regelgeving in hun land van vestiging

7.

Persoonlijke ondersteuning (coach en familie)

8.

Toegang tot de juiste contacten en het juiste netwerk

9.

Toegang tot rolmodellen

10. Erkenning van vaardigheden en kwalificaties
11. Recht op werk
12. Uitkeringsval (Inkomsten uit zelfstandige arbeid
kunnen een negatieve invloed hebben op hun rechten op
geld van de lokale overheid)
13. Motivatie - beïnvloed door achtergrond- en andere
belemmeringen
Bijkomende barrières die specifiek voor vrouwelijke
migranten zijn:
14. Verantwoordelijkheden voor de kinderopvang en -zorg
15. Vertrouwen en risicohouding
16. Cultuur van het land van herkomst (verwachtingen van
de rol van de vrouw in het gezin en in de samenleving)
De 6 belangrijkste barrières voor vrouwelijke migranten om
hun bedrijf te starten zijn te zien in de infographic
hiernaast.
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4.2 Verenigd Koninkrijk (focus op Noord-Ierland)
Noord-Ierland biedt ondersteuning aan elke potentiële ondernemer door middel van hulp bij de bedrijfsplanning en
toegang tot mentorschap. Dit is ongeacht geslacht, achtergrond, werkgelegenheid of financiële status.
Noord-Ierland heeft ook extra steun beschikbaar voor vrouwen via nationale en lokale initiatieven, met de nadruk op
netwerken, evenementen en pitchwedstrijden.
Hoewel er enkele kleine gelokaliseerde pilots waren gericht op migranten en het bedrijfsleven, zoals het New
Beginnings-programma van East Belfast Enterprise, waren er geen programma's die uitsluitend gericht waren op
migrantenvrouwen. Noord-Ierland is misschien te klein en heeft te weinig migranten om zich te richten op deze niche
in een opleidingsomgeving, hoewel er mogelijkheden zouden kunnen zijn om ideeën over sociale economie te
ontwikkelen met groepen migrantenvrouwen via enkele van de migrantenfora.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van reguliere ondernemingsprogramma's door migranten, en alle deelnemers hebben
een goede Engelse taal en wonen meestal lange tijd in Noord-Ierland. Er zouden meer inspanningen kunnen worden
geleverd om migrantenvrouwen te ondersteunen bij deelname aan reguliere programma's en om migrantenfora en groepen te ondersteunen met toegang tot informatie en bedrijfstrainingen.

4.3 Ierland
Ierland heeft een gevestigd ondersteuningssysteem om elk individu met een bedrijfsidee te helpen, evenals een
overheidsstrategie om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en er zijn veel actieve netwerken van
vrouwelijke ondernemers en gelokaliseerde initiatieven van vrouwelijke ondernemers.
Er zijn geen specifieke instanties in de staat die zich rechtstreeks bezighouden met het bijstaan van
migrantenondernemers, maar veel instanties en organisaties beginnen de financiering van projecten af te schermen
en passen hun aanpak toe om deze doelgroep in de loop van de tijd te ondersteunen bij het aanbieden van projecten.
In het verleden zijn er door New Communities Partnership and Migrant Rights Centre Ireland met de DCU Ryan
Academy programma's voor vrouwelijke ondernemers uitgevoerd, maar deze programma's zijn meestal gelokaliseerd
en worden slechts voor een korte periode uitgevoerd. Het Just Creative-project van Roscommon LEADER Partnership
is een goed voorbeeld van het aanleren van praktische vaardigheden die kunnen leiden tot kleine ondernemingen.
Deze praktische aanpak om migrantenvrouwen in staat te stellen vaardigheden te verwerven en hun zelfvertrouwen
op te bouwen, zou vrouwen kunnen aantrekken die normaal gesproken niet overwegen een bedrijf op te richten, maar
door het verwerven van nieuwe vaardigheden interesse kunnen wekken voor de verkoop van hun producten of
vaardigheden. Het is een ideale aanpak voor mensen die moeilijker te bereiken zijn, zoals vluchtelingen of asielzoekers.

4.4 Nederland
In Nederland is er een adequaat aanbod van programma's voor migrantenondernemers, maar individuen kunnen
moeite hebben om de juiste ondersteuning te vinden die past bij hun behoeften, vooral vrouwen die meer tijd thuis
doorbrengen en minder tijd besteden aan netwerken in de gemeenschap.
De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke rol in de programma's die in Nederland worden aangeboden. Zij
werken samen met verschillende organisaties die (vrouwelijke) migranten ondersteunen en bieden cursussen aan
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tegen lage of geen kosten. Helaas komt niet iedere vrouwelijke migrant die geïnteresseerd is om ondernemer te
worden voor deze programma's in aanmerking.
De meeste vrouwen moeten nog steeds zakelijke vaardigheden ontwikkelen. Dit is kostbaar, kost tijd en vereist
mogelijk praktijkervaring (bijv. stage). Vrouwen die erin slagen een bedrijf op te zetten, doen dat meestal op het gebied
van cultuur, ambacht of catering.
Vrouwen beginnen graag klein (bij voorkeur vanuit huis). Ze krijgen graag steun/advies van andere vrouwen en worden
graag begeleid bij het opzetten van een bedrijf, in plaats van dat ze alleen maar toegang hebben tot schriftelijke
informatie. Vrouwen zoeken een veilige omgeving met persoonlijke ondersteuning en erkenning van vaardigheden en
talenten. Maar al te vaak erkennen mensen niet de ervaring, het opleidingsniveau en de vaardigheden die in hun land
van herkomst zijn opgedaan.

4.5 Duitsland
De overheid biedt geen programma's ter ondersteuning van ondernemingen die zich richten op vrouwen of migranten.
Eventuele steun is meestal gericht op nichesectoren en wordt vaak verleend via de instellingen voor hoger onderwijs
(HOI). Er zijn ook verschillende benaderingen in elke federale staat en er zijn verschillende regels voor de naleving van
de regelgeving door bedrijven.
Er is veel goede informatie over het opstarten van een bedrijf, maar het moet toegankelijker worden.
Opleidingsprogramma's moeten in meerdere talen worden vertaald en online beschikbaar zijn, met informatie over
lokale gebieden en waar meer ondersteuning kan worden verkregen.
Er is behoefte aan meer steun op basisniveau, in een vroeg stadium, voor migranten, zodat zij inzicht krijgen in het
bedrijfsleven en in wat het hun nu of in de toekomst te bieden heeft. Dit is een gemiste kans.
Fysieke cursussen voor vrouwelijke migranten over ondernemerschap zijn misschien niet nodig in plattelandsgebieden
waar de aantallen in sommige landen misschien te laag zijn, maar het zou wel nuttig zijn om opleidingsprogramma's in
de stad te organiseren, waar er voldoende aantallen zijn om programma's voor vrouwelijk migrantenondernemerschap
te rechtvaardigen.
Vrouwen met een lagere opleiding zouden baat hebben bij toegang tot een leerruimte, waar ze sprekers kunnen horen,
rolmodelondernemers kunnen ontmoeten en kunnen netwerken.

4.6 Overheidsrol in ondersteuning van ondernemerschap onder migranten
In alle partnerlanden kan er sprake zijn van een gebrek aan continuïteit van de steun. Programma's voor migranten zijn
sterk afhankelijk van subsidies en/of donaties en vaak wordt een programma voor een bepaalde tijd uitgevoerd
vanwege de financiering en is het dan, ondanks het succes ervan, niet meer beschikbaar.
Er kunnen ook grote verschillen zijn tussen lokale regio's of gemeenten.

4.7 Training en ondersteuning
Elke levering aan vrouwelijke migranten moet gebeuren via een partnerschap tussen een ondernemersorganisatie en
een migrantenorganisatie. Dit zorgt voor een totaalaanpak; om vrouwen in staat te stellen vooruitgang te boeken met
hun bedrijfsconcept en hun aspiraties om economisch actief te zijn, moeten zij ook op andere punten worden
ondersteund. De aanbieder van migrantendiensten is ook het best in staat om de juiste deelnemers te werven,
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aangezien zij dicht bij de markt staan en met andere aanbieders in de sector werken.
Het verzorgen van groepsworkshops of -training moet plaatsvinden in de lokale gemeenschap, waar de vrouwen zich
veilig voelen en zich op een gemakkelijke reisafstand van en naar hun huis bevinden en ook in staat zijn om kinderen
op te halen voor de kinderopvang of voor school, indien nodig.

4.8 Programmastructuur en aanpak
De ideale tijd voor het geven van workshops aan vrouwen is 's morgens, zodat de kinderen in de voorschoolse of
basisschoolleeftijd kunnen worden afgezet en opgehaald. De maximale duur van een workshop is 3 uur, omdat het
luisteren in een vreemde taal of via een tolk veeleisend is voor de deelnemers.
Een intensief schema van trainingsworkshops wordt niet aanbevolen. Vooral vrouwen jongleren meestal met
huishoudelijke of zorgverantwoordelijkheden en elke dag is er minder kans dat de deelnemers betrokken blijven.
Trainingssessies moeten één of twee keer per week plaatsvinden, verspreid over meerdere weken, zodat er tijd is om
de informatie op te nemen en bijbehorend onderzoek of acties uit te voeren.
Trainingsprogramma's waarvoor een tolk nodig is, hebben ten minste twee keer zoveel tijd nodig, vanwege de tijd die
nodig is om te interpreteren en ook extra tijd om zakelijke concepten uit te leggen aan de tolk of om misverstanden te
voorkomen. Een 12 x een halve dag durende sessie is aan te bevelen.
Klassikale training met behulp van PowerPoint-presentaties is minder effectief. De inhoud moet gericht zijn op
praktische activiteiten, werkbladen en groepsdiscussies.
Trainingsprogramma's met praktische activiteiten leveren betere resultaten en geven meer vertrouwen in zakelijke
vaardigheden en de Engelse taal, door "erop uit te gaan en het te doen". Bijvoorbeeld, pop-up café, marktkraam, online
verkoop van kunst- en ambachtelijke producten. Laat de deelnemers "Ondernemen door te doen" ervaren.

4.9 Een pool van rolmodellen met een migratieachtergrond
Gedurende het hele programma moet er sprake zijn van betrokkenheid van rolmodellen of van "peer learning". Het is
belangrijk om vrouwelijke migrantenondernemers te identificeren die kunnen worden uitgenodigd als spreker of die
de groep regelmatig kunnen bezoeken of zelfs regelmatig aanwezig kunnen zijn als ze de tijd hebben om zich als
vrijwilliger in te zetten. Fullen (2017, p.3) stelde vast dat "peer support en mentorschap onder vrouwelijke
ondernemers als zeer belangrijk wordt beschouwd en dat peer support vrouwelijke ondernemers aanmoedigt om
vertrouwen op te bouwen, risico's te nemen en problemen op te lossen, wat een voorwaarde is voor een succesvolle
ontwikkeling van de onderneming".
Een uitstekend voorbeeld van rolmodelbetrokkenheid is het Yes You Can Explore It programma, waarbij na het volgen
van een 3 daagse training (1 dag per week gedurende 3 weken) de aspirant-ondernemers één keer per maand
gedurende 3-4 maanden bij elkaar komen en 4 voorbeeldige ondernemers elke sessie bijwonen om deel te nemen aan
een groepsdiscussie over het bedrijfsidee en de voortgang van elk individu.
Het zou de moeite waard zijn om een pool van rolmodelmentoren en casussen van migrantenondernemers in elk land
te ontwikkelen, zowel voor het leren in de klas als om hen te betrekken bij workshops en programma's.

4.10 Werken met vluchtelingen
Van de ondernemingsprogramma's die door de overheid zijn opgestart en die zich richten op vluchtelingen, kan niet
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worden verwacht dat ze in de beginjaren grote resultaten opleveren in termen van het starten van een bedrijf. Het kan
gaan om vrouwen en kinderen die gevaar lopen, mensen die ernstig behoefte hebben aan medische zorg en
overlevenden van martelingen en geweld. In Noord-Ierland bijvoorbeeld heeft naar schatting 41%
gezondheidsproblemen en heeft 61% alleen secundair onderwijs of lager, waarbij veel vrouwen niet eerder hebben
gewerkt of naar verwachting thuis zullen blijven met kinderen. Programma's in het voorstadium kunnen echter een
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden, vertrouwen, taal en aspiraties en bij de verbetering
van de geestelijke gezondheid en de integratie in de samenleving. Veel van deze vrouwen zijn rolmodellen voor hun
kinderen. Het is ideaal om zachtere vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op te nemen in de resultaten en de
meting van elk programma dat gericht is op vluchtelingen.
Er kan bijvoorbeeld een vaardighedenaudit van vluchtelingen worden uitgevoerd en er kan een actievere aanpak van
de trajecten naar zelfstandigheid/werkloosheid worden bevorderd.
Vluchtelingen hebben geen eigen geld om te investeren in een startende onderneming. Daarom moeten alle
inspanningen om als zelfstandige te gaan werken ideeën zijn die geen startkapitaal en weinig werkkapitaal vereisen.
Het is waarschijnlijker dat elk bedrijfsprogramma een dienstverlenend bedrijf zoals een schoonmaakbedrijf of een
kinderopvangonderneming voortbrengt, dat in eerste instantie in de eigen gemeenschap kan worden opgezet, voordat
het naar de gemeenschap in het algemeen wordt uitgebreid.
De opleiding moet worden gegeven binnen de gevestigde groepen die zij bijwonen. Er zijn veel opkomende groepen
en vrouwengroepen en facilitators en trainers kunnen naar deze locaties bezoeken.
Vrijwilligers die uit dezelfde cultuur/nationaliteit komen, kunnen betrokken worden bij de training, aangezien dit zeer
succesvol is. Het zou ideaal zijn als zij ondernemers zijn die kunnen inspireren, aanmoedigen en ondersteunen bij het
brainstormen.

4.11 Impact meten
Programma's voor het opstarten van ondernemingen die zich richten op vrouwelijke migranten (in plaats van op
vluchtelingen) hebben over het algemeen een grotere kans op succesvolle resultaten, aangezien deze personen
wellicht minder barrières hebben. Ook degenen die betere taalvaardigheden hebben, langer in het land zijn geweest,
een hoger opleidingsniveau hebben of eerdere vaardigheden uit hun land van herkomst hebben, hebben een grotere
kans om vooruitgang te boeken. Programma's zoals Forward Incubator in Nederland hebben een hoog zakelijk
succespercentage omdat ze gebaseerd zijn op een competitief proces en de beste ideeën en potentiële ondernemers
selecteren om deel te nemen.
Het is ideaal om zachtere vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op te nemen in de resultaten en de meting van
elk programma dat gericht is op vluchtelingen. Aangezien er veel meer barrières zijn voor het starten van een bedrijf,
moeten de financiers en aanbieders van programma's realistisch zijn over de resultaten.

4.12 Reguliere bedrijfsondersteuning
De reguliere bedrijfsondersteunende programma's trekken minder vaak migrantenvrouwen aan, tenzij die
migrantenvrouwen sterk/voldoende Engels of de lokale taal (Duits/Nederlands) spreken, al enkele jaren in een
Engelstalig land gevestigd zijn of meer geïntegreerd zijn door huwelijken/kinderen die in het lokale land geboren zijn.
Als het niet mogelijk is om gespecialiseerde bedrijfsondersteunende programma's voor vrouwelijke migrantenvrouwen
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aan te bieden, dan moeten de bedrijfsondersteunende instanties bekijken hoe ze extra steun kunnen bieden (bv. extra
trainingssessies) aan migrantenvrouwen om extra hindernissen te overwinnen.

4.13 Sociale economie als aanpak voor betrokkenheid en ondernemersvaardigheden
De sector van de sociale economie is een ideale manier om migranten te betrekken bij ondernemingsactiviteiten,
zonder gevaar voor verlies van persoonlijke of gezinsinkomsten. Ze kunnen vaardigheden leren op het gebied van
productie, marketing, financiën en verkoop, zonder zich zorgen te maken over hun reguliere inkomen. Ze kunnen een
gevoel van prestatie en een bijdrage leveren aan een organisatie die ze waarderen. Het kan hen ook de kans geven om
hun conversatie Engels (of lokale landstaal) en hun zakelijk Engels te verbeteren, dat niet aan bod komt in de formele
taallessen.

4.14 De volgende stap
Taal- en communicatievaardigheden blijken een belangrijke factor te zijn om vooruitgang te boeken en zich bezig te
houden met de ontwikkeling van het ondernemerschap.
Ondernemerschapsondersteuning moet echter niet wachten tot migranten de lokale taal onder de knie hebben, maar
moet hen helpen om op een kleine manier handel te gaan drijven, want door uit te gaan en zich in de lokale
gemeenschap te engageren, zullen zij geleidelijk hun taalvaardigheden verbeteren en hun motivatie om te leren
vergroten.
De steun voor het ondernemerschap van migranten verschilt van land tot land, maar het is duidelijk dat er, gezien de
extra barrières waarmee migranten worden geconfronteerd, behoefte is aan interventie en steun.
De leermiddelen die door het EMINENT-project worden ontwikkeld, moeten rekening houden met de achtergrond van
de vrouwelijke migranten, aangepast zijn aan hun culturele achtergrond en de leerlingen laten wennen aan de cultuur
van hun gastland.
Op basis van de bevindingen van dit rapport bevelen wij aan een gebruiksvriendelijk platform te bouwen dat alle
beschikbare middelen voor migranten in gemakkelijk te begrijpen taal presenteert, dat vervolgens op grote schaal
wordt verspreid; dat toegankelijke, aanpasbare leermiddelen aanbiedt; dat een gevoel van "zusterschap" creëert voor
vrouwelijke migranten, zodat zij zich gesteund voelen en in staat zijn om een bedrijf van de grond af aan op te bouwen
- dit kan veranderen in een professioneel netwerk, waar collega's samenwerken en ideeën en plannen uitwisselen.
We bevelen aan om de huidige aanbieders van bedrijfstrainingen en migrantenondersteuning te ondersteunen door
hen een toolkit aan te bieden die ze kunnen gebruiken om de vaardigheden van individuen te ontwikkelen en
vertrouwen onder vrouwelijke migranten op te bouwen.
** Voor de volledige primaire en secundaire onderzoeksresultaten van alle partners kunt u het Engelse Good Practice
Compendium downloaden van www.eminentproject.eu**.
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