PARTICIPANTEN GEZOCHT
Vrouwen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond zijn nog
steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Bovendien gaat
het gesprek over de positie van vrouwen met een migratieachtergrond
op de arbeidsmarkt nog te vaak over hen, maar niet met hen.

Tijd voor verandering! Help ons door jouw werkervaringen via
anonieme vragenlijsten met ons te delen.

Wat?

In deze studie zullen je steeds (anoniem) vragen gesteld worden over hoe jij jouw job en het contact
met jouw collega’s ervaart. In de eerste vragenlijst (waarvoor de link hieronder te vinden is) worden
eerst meer algemene vragen gesteld (± 10min). Nadien vragen we je om voor 6 weken lang, elke week
een korte vragenlijst (10-15 min) in te vullen waarin steeds wordt gevraagd naar ervaringen die je die
week hebt gehad. Op het einde is er nog een laatste vragenlijst waarin opnieuw meer algemene vragen
worden gesteld (± 25 min). Het volledige traject vraagt slecht 1 uur en 35 minuten van je tijd verspreid
over 6 weken.

Waarom?

Deelnemen helpt je reflecteren over jouw leven én je helpt de wetenschap vooruit. Informatie over de
werksituatie van hooggeschoolde vrouwen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond kan
zo weer een hele hoop andere mensen helpen. Bovendien zijn er meerdere cadeaubonnen van
bol.com ter waarde van 50 euro die verloot worden onder de winnaars. Redenen genoeg dus!

Wie?

Het onderzoek richt zich op werkende vrouwen die een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond*
hebben. Ze hebben een diploma van een middelbare school, hogeschool of universiteit behaald en
hebben een job op het moment van de vragenlijst.
*Migratieachtergrond: zelf in België/Nederland geboren en (een van) de ouders en/of (een van) de grootouders geboren in
Marokko/Turkije OF zelf in Marokko/Turkije geboren en naar België/Nederland verhuisd voor 15 jaar.

Hoe?

Je kan meteen starten via de volgende link of door de QR-code te scannen:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_50bSwQNAIC1mr42

Talk to us!

Wil je niet aan deze studie deelnemen, maar ben je wel bereid om aan andere soortgelijke studies deel
te nemen? Heb je bedenkingen/vragen over deze studie? Wil je ons laten weten waarom je niet wilt
deelnemen (zodat wij hieruit kunnen leren)? Stuur dan een mailtje naar catho.jacobs@kuleuven.be en
we nemen contact met je op!
Ken je personen die geschikt zijn om deel te nemen? Dan zou je ons
er een groot plezier mee doen als je deze oproep zou verspreiden!

