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Eberhard van der Laan

Integratie van vluchtelingen is belangrijk. Voor vluchtelingen zelf, maar evengoed voor een stad 

als Amsterdam en Nederland als geheel.

Amsterdam is altijd een stad geweest waar mensen uit alle windstreken wonen. Kooplui, weten-

schappers, kunstenaars, vluchtelingen komen naar Amsterdam omdat de stad hen iets te bieden 

heeft. Veiligheid bijvoorbeeld, dé reden waarom vluchtelingen hun land hebben moeten verlaten. 

Maar ook omdat zij de stad en haar inwoners iets te bieden hebben. Samen maken zij de stad. Zij 

leven er, werken er, participeren in kunst en cultuur en brengen weer nieuwe Amsterdammers 

voort. Dit proces van samenleven vindt in alle steden plaats, over de hele wereld. 

VluchtelingenWerk Nederland werkt al meer dan dertig jaar aan de integratie van vluchtelingen in 

de samenleving. Door contact te maken. Door vluchtelingen te begeleiden vanaf het moment van 

aankomst op Schiphol totdat zij hun weg hebben gevonden. Maar ook door draagvlak te creëren 

voor een welkome samenleving. 

Sinds 2006 brengt VluchtelingenWerk de IntegratieBarometer uit. Dit is de vierde editie. Hierin 

zijn diverse kwantitatieve data bijeen gebracht. Zoals over arbeidsparticipatie en onderwijs, 

uitkeringsafhankelijkheid en inkomenspositie. Een voorbeeld dat mij opviel: de arbeidspartici-

patie van vluchtelingen in Nederland is gemiddeld 36 procent. Dat is een lichte daling ten opzichte 

van twee jaar geleden, waar we de crisis de schuld van mogen geven. In Amsterdam steken we met 

40% daar enigszins gunstig bij af. Er is nog veel werk te doen om meer vluchtelingen aan een baan 

te helpen. 

VluchtelingenWerk heeft ook onderzoek laten doen naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

vluchtelingen. Met enige trots kan ik zeggen dat Amsterdam er voor gekozen heeft een specifiek 

vluchtelingenbeleid te voeren en dat is ‘redelijk uniek’ aldus de onderzoekers. Amsterdam en alle 

andere gemeenten in Nederland zullen echter alles op alles moeten zetten om ook in de toekomst 

vluchtelingen een plaats te kunnen blijven bieden in hun stad of dorp. Daarvoor is natuurlijk geld 

nodig. Maar vooral ook vrijwilligers, betrokken burgers die persoonlijk contact maken, nieuwe 

inwoners de weg wijzen en praktische hulp bieden. 

Ik ben blij dat VluchtelingenWerk Nederland met deze publicatie laat zien hoe belangrijk de 

integratie van vluchtelingen is. Maar ook aangeeft waar kansen voor gemeenten liggen om de 

integratie te verbeteren. Integratie moet tenslotte van twee kanten komen: van de vluchteling, 

maar ook van de kant van de samenleving.

Mr. E.E. van der Laan

Burgermeester van Amsterdam

Voorwoord

 1 |  VluchtelingenWerk IntegratieBarometer



VluchtelingenWerk brengt voor de vierde keer de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer uit. Met 

als doel inzicht te geven in de diverse aspecten van integratie van vluchtelingen. 

Een barometer meet de luchtdruk. Een goede barometer meet elke keer hetzelfde, om zo vast te 

stellen of de druk toe- of afneemt. Maar dat gaat niet op voor het thema integratie. Dit speelt zich 

op veel verschillende terreinen af, waarvan maar enkele ‘meetbaar’ zijn. Daarom heeft elke 

IntegratieBarometer een andere invalshoek. 

Deze IntegratieBarometer bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt een samenvatting van de 

cijfers die het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS verzameld heeft. Sinds enige jaren 

beheert het CBS op verzoek van VluchtelingenWerk een cohort van circa zeventigduizend vluchte-

lingen die zich in het afgelopen decennium in Nederland hebben gevestigd. Van deze groep, 

waaronder veel vluchtelingen die onder de pardonregeling een verblijfsvergunning kregen, is op 

groepsniveau nauwkeurig vast te stellen wie er een baan heeft, hoeveel mensen verdienen en 

welke opleiding ze volgen. Dit biedt interessante inzichten in het verloop van het integratieproces. 

Daarnaast worden deze uitkomsten vergeleken met een groep niet-westerse allochtonen die in 

dezelfde periode naar Nederland kwam en met een groep autochtone Nederlanders. Een selectie 

van de cijfers staat in deze publicatie. Alle andere cijfers staan op onze website.

Integratie is een proces dat zich vooral op gemeentelijk niveau afspeelt, daar waar mensen wonen, 

werken en contact hebben met elkaar. Daarom is het ook interessant om te kijken wat gemeenten 

in de praktijk doen aan het bevorderen van de integratie van vluchtelingen. 

Vanwege de gemeentelijke huisvestingstaakstelling wonen vluchtelingen in álle Nederlandse 

gemeenten. Maar de manier waarop gemeenten hun integratiebeleid vorm en inhoud geven 

verschilt.

De verschillen in gemeentelijk integratiebeleid zijn door Regioplan in opdracht van 

VluchtelingenWerk onderzocht. De resultaten van dit onderzoek staan samengevat in deel twee. 

Twintig gemeenten zijn doorgelicht en in vier daarvan is grondig veldonderzoek gedaan: 

Amsterdam, Nijmegen, Deventer en Emmen. Het onderzoek biedt inzicht in de keuzes die 

gemeenten maken en de accenten die zij hierin leggen. Ondanks de verschillen is duidelijk dat 

bestuurders, ambtenaren, medewerkers van instellingen, vrijwilligers en burgers overal hun best 

doen om de deelname vluchtelingen aan de maatschappij te bevorderen. 

Tot slot, VluchtelingenWerk wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

Inleiding
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Deel 1
Integratie in feiten 
en cijfers
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‘Als je wat in je mars hebt, kom 
je echt wel aan een baan’.

Gulzar Seley (41) is Oeigoers, een minderheid in China. Zesenhalf 

jaar geleden is ze herenigd met haar man die vier jaar eerder naar 

Nederland was gevlucht. Haar baan op de financiële afdeling bij de 

SVB (Sociale Verzekeringsbank) is kortgeleden wegbezuinigd. 

‘Toen ik in Nederland kwam, volgde mijn man een tolkenopleiding. 

Overdag was ik veel alleen. Ik durfde niet naar buiten, alles wat 

zich buiten mijn vier muren afspeelde, was vreemd. Hele dagen 

zat ik achter de laptop de taal te leren. Later moest er nog flink 

aan mijn uitspraak, die ik mezelf had aangeleerd, gesleuteld 

worden. Een jaar later begon ik aan mijn inburgering. Binnen vijf 

maanden had ik mijn examen gehaald, vlak voor ik van mijn 

dochter beviel. Daarna heb ik nog een taalcursus gevolgd om mijn 

niveau te verbeteren en ben ik een opleiding Financiële 

Administratie begonnen. Qua inhoud vond ik de studie niet 

moeilijk. In China heb ik bedrijfseconomie gestudeerd aan de 

universiteit en twaalf jaar bij een bank gewerkt, de laatste jaren 

als interne controleur van een buurtvestiging. Het examen 

Financiële Administratie is pittig, de helft zakt, maar ik ben 

geslaagd met een negen.

Tijdens mijn studie heb ik via kennissen en VluchtelingenWerk 

een stage geregeld op de financiële afdeling van een kinderdag-

verblijf. Dat was niet verplicht en best zwaar – drie dagen stage, 

twee dagen school en veel zelfstudie – maar ik wilde graag 

ervaring opdoen. Het werk gaat goed, maar de taal blijft lastig. In 

het begin moest ik er vooral aan wennen dat hier wordt verwacht 

’Ik doe alles om 
mijn netwerk uit 
te breiden’

Gulzar Seley
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Veel vluchtelingen in Nederland hebben geen werk. Slechts een 

derde van de vluchtelingen heeft een betaalde baan. Dat is 

minder dan in 2009 toen meer dan 40% van de vluchtelingen een 

baan had. De financiële crisis lijkt de grootste oorzaak voor de 

stijging van de werkloosheid. In het algemeen zijn een onder-

broken arbeidsverleden en moeite om de taal goed te leren ook 

factoren die meespelen bij de hoge werkloosheid. Daarnaast 

kampen veel vluchtelingen met een slechte fysieke of psychische 

gezondheid. Ook ontbreekt het hen aan een sociaal netwerk dat 

kan helpen werk te vinden.

De cijfers: veel tijdelijke contracten
Van alle vluchtelingen in Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar 

staat 22% bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Dat is 

ruim twee keer zo veel als het percentage niet-westerse alloch-

tonen en ruim zeven keer meer dan het percentage autochtonen 

dat op zoek is naar werk. 

Vluchtelingen met werk hebben opvallend vaak een contract voor 

bepaalde tijd. Bijna twee derde van de werkende vluchtelingen 

heeft een tijdelijk contract. Ter vergelijking, een kwart van de 

autochtonen en ruim de helft van de niet-westerse allochtonen 

werkt op tijdelijke basis. Een kwart van de vluchtelingen werkt via 

uitzendbureaus (zie ook hoofdstuk vier). De baanzekerheid voor 

vluchtelingen is dus laag.

Figuur 1: Vluchtelingen naar land van herkomst
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Werkloosheid onder 
vluchtelingen stijgt 

Hoofdstuk 1

dat je zelfstandig werkt, in China krijg je opdrachten die je moet 

uitvoeren. 

Solliciteren is lastig. Maar ik wacht niet af en zoek zelf contact. En 

ik doe er alles aan om mijn netwerk uit te breiden.

Ik ben uitgenodigd op gesprekken, maar als ze horen dat ik nog niet 

lang in Nederland woon, durven ze het niet aan. Dat is jammer. Het 

zou mooi zijn als vluchtelingen een kans krijgen, met bijvoorbeeld 

een proeftijd. Toen een betaalde baan niet lukte, ben ik stage gaan 

lopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarna liep ik nog een 

stage. Toen belde de SVB dat er iemand met pensioen ging, of ik zijn 

baan wilde overnemen. Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt, tot twee 

weken geleden.

Ik functioneerde goed, maar door bezuinigingen worden 

verschillende financiële afdelingen samengevoegd. Het was geen 

verrassing, ik wist dat het eraan zat te komen. Ik was als laatste 

binnengekomen, dus ik moest er het eerste uit. Nu zit ik weer 

zonder baan. Ik ben zwanger, met een dikke buik heeft het weinig 

zin om te solliciteren, maar ik wil wel bezig blijven. Daarom ga ik 

nog een opleiding doen: MBA boekhouden. Daar had ik al één 

examen van gedaan, de andere drie wil ik nu ook halen. Ook ben ik 

bezig met een LOI cursus om mijn Nederlands te perfectioneren. 

Zodra de baby een half jaar is, wil ik weer aan de slag. Het wordt 

een heftige tijd met de bezuinigingen. Er komen steeds meer 

werklozen waardoor het nog moeilijker wordt. Maar ik ben niet 

negatief. Ik ben ervan overtuigd dat als je wat in je mars hebt, je 

echt wel aan een baan komt. Als ik geen betaald werk vind, ga ik 

weer stage lopen. Dat kan ik iedereen aanraden: een stage is een 

investering in de toekomst, je leert mensen kennen en doet 

werkervaring op. En misschien ga ik wel voor mezelf beginnen.’ 
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Een uitzondering vormen de Chinezen, van wie maar 42% een 

contract voor bepaalde tijd heeft. Onder Somaliërs (72%) en 

Angolezen (77%) is het percentage contracten voor bepaalde tijd 

het hoogst. Net als de andere uit Afrika afkomstige vluchtelingen 

(Sierra Leone en Soedan) zijn zij ook sterk vertegenwoordigd in 

de sector waar uitzendwerk onder valt.

Duidelijk is dat naarmate een vluchteling langer in Nederland 

verblijft, hij meer kans heeft op een baan. Andere factoren die 

meespelen zijn onder meer een Nederlands diploma, kennis van 

de taal en werkervaring - beide samenhangend met de verblijfs-

duur - en leeftijd. Uit het onderzoek blijkt ook dat na een aantal 

jaren van verblijf het aantal werkende vluchtelingen stabiliseert.

Figuur 2: Arbeidsrelatie naar soort contract (15-64 jaar - 1 januari 2010)

Bron: CBS
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Opvallend: mannen werken veel vaker dan vrouwen
Mannen hebben vaker een baan dan vrouwen: 40% van de mannen 

heeft een baan tegen 25% van de vrouwen. Onder autochtone 

vrouwen is dat aandeel bijna twee derde en van de niet-westerse 

allochtonen werkt bijna 40% van de vrouwen. Verklaringen 

hiervoor zijn dat een groot deel van de vluchtelingvrouwen een 

lage opleiding heeft en dat zij vaker traditionele opvattingen 

hebben over de rol van de vrouw. Ook het feit dat vrouwen vaak 

het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich nemen 

speelt mee. Binnen de verschillende nationaliteiten zijn wel grote 

verschillen in opleidingsniveau en de mate waarin traditionele 

opvattingen een rol spelen. Bijvoorbeeld de groep Iraanse 

vrouwen; zij zijn veelal hoogopgeleid, seculier en hebben 

moderne opvattingen over de rol van mannen en vrouwen. 

(SCP, 2011, Vluchtelingengroepen in Nederland)

Figuur 3: Vluchtelingen met baan (15-64 jaar) naar jaar van vestiging 

Bron: CBS
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In 2007 verleende de overheid een verblijfsstatus aan een groep 

vluchtelingen die voor 1 april 2001 hun asielaanvraag hadden 

ingediend, maar nog steeds geen zekerheid hadden over hun 

verblijf. Ruim 28.000 mensen kregen onder deze ‘pardonregeling’ 

alsnog een verblijfsvergunning. Op de peildatum van 1 januari 2011 

woonden 27.130 mensen van deze groep in Nederland. 

Figuur 4: Pardonners naar land van herkomst (1 januari 2010)
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De groep mensen die onder de pardonregeling een status kreeg, 

heeft erg lang in onzekerheid geleefd. Het was onduidelijk of ze 

mochten blijven, in de meeste gevallen mochten ze niet werken 

en velen woonden jarenlang in asielzoekerscentra of in de 

noodopvang. Deze omstandigheden trokken een zware wissel op 

hun bestaan. Daardoor was het voor velen moeilijk de draad van 

het leven weer op te pakken. En is het des te opmerkelijker dat 

het een aanzienlijk deel toch gelukt is om (snel) aansluiting te 

vinden op de arbeidsmarkt.

Figuur 5: Pardonners - aandeel met en zonder betaalde baan 

(1 januari 2010)
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De cijfers: ondanks achterstand goede resultaten
In totaal heeft 40 procent van de mensen uit deze groep een 

betaalde baan. Dit aandeel ligt iets hoger dan het aandeel 

werkende ‘reguliere’ vluchtelingen dat 36 procent is. Dit hogere 

percentage is opmerkelijk aangezien deze vluchtelingen, op het 

moment van meting door het CBS, pas drieënhalf jaar een 

verblijfsvergunning hadden. 

Voor vluchtelingen geldt dat naarmate zij langer in Nederland zijn, 

zij vaker een baan en minder vaak een uitkering hebben. Zij zijn 

minder vaak werkzoekend. De meeste mensen die onder de 

pardonregeling vielen, zijn langer in Nederland dan de vluchte-

lingen die onder de definitie van de IntegratieBarometer vallen. 

Zij hebben asiel aangevraagd vóór 1 april 2001 en zijn dus 

minimaal tien jaar in Nederland.

Pardon-vluchtelingen
relatief vaak aan de slag  

Hoofdstuk 2
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Opvallend: jonge vluchtelingen vaak aan de slag
Er zijn grote verschillen in arbeidsparticipatie binnen de groep 

mensen die onder de pardonregeling valt. Vooral asielzoekers die 

op jonge leeftijd naar Nederland kwamen zijn aan het werk.

Zo doen vluchtelingen uit Sierra Leone en China met 62 procent 

nauwelijks onder voor de 65 procent arbeidsparticipatie van 

autochtonen.

Onder deze groep vluchtelingen zaten relatief veel minderjarige, 

alleenstaande asielzoekers. Zij leerden op jonge leeftijd Nederlands 

en volgden hier een opleiding. Vluchtelingen uit Sierra Leone 

hebben nog als extra voordeel dat zij de Engelse taal beheersen. 

Deze jonge vluchtelingen zijn inmiddels tussen de twintig en de 

veertig jaar. Voor die leeftijdscategorie is het makkelijker werk 

vinden dan voor 40-plussers. 

Desalniettemin is de sociaal-economische positie van de pardon-

groep zeker nog kwetsbaar. 23% van hen is op zoek naar een baan 

en 45% is afhankelijk van een uitkering, in bijna alle gevallen is 

dit een bijstandsuitkering. 

‘Zonde dat Nederland zo 
weinig gebruik maakt van 
de capaciteiten van 
vluchtelingen.’
Edin Skenderovic (38) uit Montenegro kreeg een 

verblijfsvergunning onder de pardonregeling. Hij is 

sinds 2000 in Nederland en is drieënhalf jaar geleden 

een eigen schildersbedrijf gestart. 

‘Het was even slikken toen ons in het asielzoekers-

centrum werd uitgelegd hoe je de wc moet gebruiken 

en hoe je de afwas moet doen. Of toen ze tijdens 

Nederlandse les bij wijze van spreken met het alfabet 

begonnen terwijl ik op het gymnasium heb gezeten. 

Het is frustrerend als je weet wat je waard bent, maar 

je kunt dat al die jaren in een asielzoekerscentrum 

niet tot uiting brengen. Daar ben ik behoorlijk 

depressief van geworden. Acht jaar hebben we in een 

centrum gewoond, ik vond het vreselijk om niet eens 

mijn gezin te kunnen onderhouden. 

Ik ben twee keer gevlucht. Na het gymnasium ben ik 

de oorlog in Bosnië ontvlucht en naar mijn vader in 

Duitsland gegaan. Daar heb ik twee jaar Germanistiek 

gestudeerd. Maar ik was jong en dom. Al mijn 

vrienden werkten en verdienden geld terwijl ik finan-

cieel afhankelijk was van mijn vader. Ik ben gestopt 

met mijn studie en ook gaan werken. Ik pakte alles 

aan, ik werkte bij een bakkerij, een computerbedrijf 

en als schilder. Toen de oorlog voorbij was, ben ik 

teruggegaan. Ik heb twee jaar in Montenegro 

gewoond, tot ik me daar ook niet meer veilig voelde. 

Toen zijn we naar Nederland gegaan.

Ik realiseer me dat het voor ons makkelijker was in 

Nederland dan voor de meeste vluchtelingen. We 

kenden de Duitse cultuur, we leerden vrij makkelijk 

Nederlands. Maar instanties houden daar geen 

rekening mee en hadden geen vertrouwen in ons. Het 

is toch zonde dat Nederland zo weinig gebruik maakt 

van de capaciteiten van vluchtelingen?

Toen we een verblijfsvergunning kregen, wilde ik zo snel 

mogelijk van mijn uitkering af. Het UWV kwam met een 

baan om vuilnis te sorteren en met lopendebandwerk. 

Dat heb ik geweigerd. Ik zocht uitdaging, geen werk dat 

zo ver onder mijn niveau ligt. Daarna kon ik kiezen: 

magazijnwerk, anders zou mijn uitkering stoppen. 
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Toen besloot ik voor mezelf te 

beginnen met een schildersbedrijf. 

Voordeel is dat je weinig investerings-

kosten hoeft te maken. Maar omdat ik 

de Nederlandse nationaliteit nog niet 

heb, kon ik geen lening krijgen van de 

bank. Nadat ik mijn bedrijf bij de 

gemeente had aangemeld, stuurden ze 

een adviseur langs. Zij vroeg of ik wel 

wist wat ik me op de hals haalde. Dat 

de administratie heel ingewikkeld was 

en me dat vast niet zou lukken. In 

plaats van me te motiveren, maakte ze 

me bang. Ik heb haar weggestuurd en 

ben het gewoon gaan doen.

Mijn bedrijf bestaat nu drieënhalf jaar 

en ik heb drie man in dienst. Geen 

lening kunnen krijgen, zorgt voor 

extra obstakels. Toen het eerste half 

jaar mijn bus voor de tweede keer 

kapot ging, kon ik de reparatie niet 

betalen. Ik had nog geen reserves 

opgebouwd. Een autobedrijf waar ik 

toevallig binnenstapte, heeft de bus 

voor een zacht prijsje gerepareerd en 

ik mocht betalen wanneer ik wilde. 

Deze aardige Nederlander heeft me 

gered van een faillissement.

Ik zie dat sommige vluchtelingen het 

goed doen, andere minder goed. De 

kennis van de taal is een vereiste. En 

je moet je best doen om werk te 

vinden. Niet iedereen heeft die 

motivatie. Sommigen zijn tevreden 

met een uitkering, soms lukt het niet 

vanwege psychische of fysieke 

omstandigheden. Maar uiteindelijk 

moet je het zelf doen. Je kunt 

Nederland niet de schuld geven dat je 

niet aan de bak komt.’

‘Uiteindelijk moet 
je het zelf doen.’

Edin Skenderovic
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Vluchtelingen hebben vaak een laag inkomen. Terwijl de autoch-

tone bevolking in Nederland is verdeeld over alle inkomens-

groepen, zijn vluchtelingen vooral te vinden in de laagste 

inkomenscategorie. Veel van hen zijn afhankelijk van de bijstand of 

hebben laagbetaald werk. Gevolg: veel vluchtelingen leven op of 

onder de armoedegrens.

De cijfers: veel alleenstaanden onder armoedegrens  
Vluchtelingen zijn met 44% veel vaker afhankelijk van een uitke-

ring dan autochtonen (11%) of niet-westerse allochtonen (16%). 

In verreweg de meeste gevallen (91%) is dit de bijstand.

Het aandeel vluchtelingen in de bijstand is sinds twee jaar toege-

nomen, het ligt 10% hoger dan in 2009. De groep autochtonen en 

niet-westerse allochtonen die een beroep doet op een uitkering 

nam in deze periode juist wat af.

Hoe hoog het sociaal minimum of de armoedegrens is, wordt 

bepaald per huishouden. Als we de lat heel laag leggen - op 

€10.000 – dan leeft één op de drie vluchtelinghuishoudens onder 

dat minimum. 

Circa de helft van de vluchtelingen vormt een eenpersoonshuis-

houden. Van hen leeft één op de twee onder het sociaal minimum.

Voor de autochtone huishoudens gaat het om 4% (alle huishou-

dens) en 9% (eenpersoonshuishoudens).

Slechts 10% van de vluchtelingengezinnen heeft meer te besteden 

dan het modaal inkomen van € 30.000 per jaar. Van de autochtone 

huishoudens valt bijna de helft boven de modale inkomenscategorie. 

Het inkomen van vluchtelingen die zich recent hebben gevestigd 

is het laagst. Ruim 60% heeft geen geregistreerd inkomen, een 

kwart een inkomen van minder dan €10.000. Het aandeel van de 

inkomens boven de € 20.000 neemt licht toe naarmate het verblijf 

langer duurt. De grootste groep komt niet boven een inkomen van 

€20.000 per jaar.

Figuur 6: Verdeling persoonlijke inkomens: autochtonen, niet-

westerse allochtonen en vluchtelingen (1 januari 2010)
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Opvallend: jonge mannen vinden vaker werk
Vluchtelingen uit Siërra Leone verkeren relatief veel in de hogere 

inkomensgroep: 35% verdient meer dan €20.000. Ook vluchte-

lingen uit voormalig Joegoslavië en Soedan zijn met 20% redelijk 

vertegenwoordigd in deze groep. Het betreft hier veel jonge 

mannen, die makkelijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. 

Somaliërs en Irakezen hebben de laagste inkomens. Dat komt 

vooral omdat binnen deze onderzoekspopulatie de groep 

Somaliërs en Irakezen relatief kort in Nederland verblijven.

Laag inkomen
Hoofdstuk 3
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‘Als er gasten 
zijn, wil je toch 
speciale dingen 
in huis halen’. 

‘Televisie kopen van het 
vakantiegeld’
Arun* komt uit Myanmar en kreeg in 2008 een verblijfsvergunning. 

In 2009 verhuisde hij naar Amsterdam en kwamen zijn vrouw en 

kind via gezinshereniging over. 

‘Sinds juli 2011 heb ik een deeltijdbaan, het is een jaarcontract. Ik 

werk in de ochtenden als gastheer in een hotel, dat is heel leuk 

werk. Vorig jaar heb ik de inburgeringscursus gevolgd. Voor één 

onderdeel heb ik mijn certificaat behaald, maar voor de andere drie 

onderdelen nog niet. Die examens moet ik opnieuw doen, daarom 

kan ik niet meer uren werken.

Veel mensen uit mijn groep zijn gezakt, ook mensen die hier al tien 

jaar wonen. Vooral de grammatica is moeilijk. Het leren gaat 

langzamer dan ik zou willen: er zijn veel schoolvakanties of soms is 

de leraar ziek en ligt het stil. Ook waren de boeken er eerst nog 

niet. Het is heel moeilijk om goed te leren als er te veel tijd tussen 

zit. Voor het vervolg is nu een lange wachttijd. Omdat inburgering 

in de toekomst zelf betaald moet worden, gaan veel mensen nu snel 

de cursus doen.

Financieel is het krap, we leven heel zuinig. Je ziet ook dat allerlei 

levensmiddelen duurder worden, zoals brood. Ook de zorgtoeslag is 

omlaag gegaan. We kijken altijd in folders voor aanbiedingen. Of we 

gaan naar het V&D prijzencircus, daar zijn goede spullen, maar 

eigenlijk zijn die ook nog duur. Als je dan nog langer wacht, wordt 

het wel goedkoper, maar dan is de juiste maat vaak weer weg. 

Sommige maanden besteden we maar 250 euro aan eten, en andere 

maanden weer veel meer. Want als er vrienden op bezoek komen, 

als er gasten zijn, dan wil je toch speciale dingen in huis halen.

Voor ons kind betalen we overblijfkosten, dat is ongeveer 30 euro 

per maand, en daar is dan geen eten bij inbegrepen. We kunnen 

geen aanspraak maken op een scholierenvergoeding, daarvoor 

wonen we nog te kort in Amsterdam. Onze zoon zit op tennisles – 

daar heb je ook weer sportkleren voor nodig. Hij doet ook mee met 

het sportbuurtwerk. Zelf hou ik van zwemmen, maar dat doe ik niet 

vanwege het geld.

Het vakantiegeld hebben we vorig jaar besteed aan een televisie, 

om nieuws te kijken. Soms maken we wel een kort reisje, maar dat is 

altijd in Nederland. Het is te duur om met drie mensen verder weg 

te gaan, dan ben je zo een paar duizend euro kwijt. Ook de hereni-

ging met mijn gezin heeft veel geld gekost. Zo moesten mijn vrouw 

en kind twee weken in Bangkok blijven, in een hotel. Het systeem is 

wel goed in Nederland, maar ik zou meer willen sparen. Als ik meer 

geld had, dan zou ik als eerste mijn rijbewijs halen.’

*Op verzoek is de naam gefingeerd.
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Veel vluchtelingen proberen zodra ze een verblijfsvergunning 

hebben, zo snel mogelijk werk te vinden. Zo kunnen ze de kosten 

voor de hereniging met hun gezin en de inrichting van hun huis 

afbetalen. Ze komen vaak terecht in tijdelijk, slecht betaald werk. 

Helaas leidt tijdelijk werk meestal niet tot een vast contract en 

biedt het ook hoger opgeleide vluchtelingen weinig perspectief.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat een Nederlands diploma de beste 

kans geeft op werk. Voor de carrière van vluchtelingen is het dus 

beter als zij eerst een opleiding of aanvullende scholing volgen, 

voordat zij op zoek gaan naar werk. Maar de hoge kosten waarmee 

vluchtelingen worden geconfronteerd na statusverlening zorgen 

ervoor dat veel van hen toch kiezen voor werk, in plaats van te 

investeren in scholing.

De cijfers: meeste vluchtelingen in het bedrijfsleven
De meeste vluchtelingen werken in het bedrijfsleven, maar liefst 

84%. Ter vergelijking, van de autochtone bevolking werkt twee 

derde deel in deze sector. Vluchtelingen zijn met 14% iets minder 

vaak werkzaam in de gesubsidieerde sector dan autochtonen 

(18%). Het aandeel niet-westerse allochtonen is nog lager, 11%. 

Bij één op de drie vluchtelingen werkt in de bedrijfstak handel, 

horeca en reparatiebedrijven. Nog eens een kwart werkt als 

uitzendkracht. Bij niet-westerse allochtonen is dat 17%, bij 

autochtonen is dat maar 4%.

12% van de vluchtelingen werkt in het bank- en verzekerings-

wezen en de zakelijke dienstverlening. Dit is bijna allemaal secre-

tarieel werk, schoonmaakwerk, beveiliging en vertaaldiensten.

Opvallend genoeg werken er heel weinig vluchtelingen bij de 

overheid. Slechts 2% tegenover 15% van de autochtone bevolking.

Figuur 7: Werk naar grootste bedrijfstakken, 15-64 jaar (1 januari 2010)
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Vrouwen 
Een kwart van de vrouwelijke vluchtelingen heeft een baan in de 

gezondheidszorg, nog eens een derde in de bedrijfstak handel, 

horeca en reparatiebedrijven.

80% van de banen in de gesubsidieerde sector valt onder gezond-

heidszorg. Dit verklaart gelijk het hoge aandeel vrouwen in de 

gesubsidieerde sector.

Opvallend: Afrikanen vaak uitzendkracht, Chinezen in 
horeca
Vluchtelingen uit de vier Afrikaanse landen (Angola, Sierra Leone, 

Soedan, Somalië) werken opvallend vaak via uitzendbureaus. 

Chinezen en in mindere mate Syriërs en Afghanen zijn juist 

ondervertegenwoordigd in deze bedrijfstak. Maar liefst 83% van 

de bijna 1.000 Chinezen met werk heeft een baan in de handel, 

horeca, en reparatiebedrijven. Dit is voor het overgrote deel 

Chinese horeca. Ook Afghanen en Irakezen zijn vaak in de horeca 

werkzaam (41% en 36%). Afrikaanse groepen zijn er onderverte-

genwoordigd.

Bedrijfsleven en 
uitzendbranche biedt werk

Hoofdstuk 4
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Paul Mbikayi
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‘Je kunt wel alle diploma’s 
hebben, je moet ook weten hoe 
het werkt op de werkvloer.’

Paul Mbikayi (48), zeventien jaar geleden gevlucht uit Zaïre (nu 

Congo), is inkoper bij de Dienst Infrastructuur van 

Rijkswaterstaat. 

‘Het eerste jaar was ik ervan overtuigd dat mijn verblijf in 

Nederland tijdelijk was. Daarom weigerde ik Nederlands te leren. 

Mijn vader zei ooit: “Als je ergens anders woont, is het de taal en 

niet de liefde die je doet blijven”. Ik wilde niet blijven. Pas toen ik 

besefte dat ik niet terug kon, wilde ik de taal leren. Inmiddels 

kende ik veel Nederlanders. Zij spraken goed Frans, maar in 

gezelschap gingen ze over in het Nederlands. Ik wilde de conver-

satie blijven volgen. Dat was mijn drijfveer. Het werkt niet om 

mensen een taal op te dringen, je moet zelf die behoefte voelen. 

Op twee scholen heb ik gevraagd of ik mocht helpen met Franse 

conversatielessen. In ruil vroeg ik de leerlingen mijn Nederlands 

te verbeteren. Een goede leerschool, ook om mee te maken hoe 

het eraan toegaat op een school in Nederland.

Ik was inmiddels kind aan huis bij een gezin in Amsterdam. Hun 

zoon studeerde aan de HTS, hij heeft mij overgehaald terug naar 

school te gaan. Ik kon wel blijven roepen dat ik in Congo een 

universitaire studie Elektrotechniek volgde, maar daar had ik hier 

niets aan. Ik koos voor een studie Civiele Techniek, Weg- en 

Waterbouwkunde. Goed voor een baan in Nederland en mocht ik 

teruggaan, dan kon ik daar in Congo ook iets mee.

Tijdens mijn studie kwam ik via een detacheringbedrijf bij 

Rijkswaterstaat terecht. Veel hoogopgeleide vluchtelingen zijn 

ongeduldig, ze willen meteen op een hoog niveau instromen. En 

werkgevers zijn vaak huiverig om een nieuwkomer aan te nemen. 

Een detacheringbureau is een mooie manier om ergens binnen te 

komen en ervaring op te doen. Voor mij werd het de opstap naar 

mijn huidige baan.

Je moet ook een beetje een zondagskind zijn. Mijn eerste baas bij 

Rijkswaterstaat geloofde in mij. Hij moedigde me aan om mijn 

studie af te maken. Om de taal onder de knie te krijgen, liet hij me 

alle verslagen maken en ging er daarna met een rode pen 

doorheen. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd.

Dat slechts twee procent van de vluchtelingen bij de overheid 

werkt, heeft volgens Paul verschillende oorzaken. ‘De overheid 

kan wel diversiteit willen, maar uiteindelijk zijn het de medewer-

kers die personeel aannemen en houden. Zij doen de selectie. Dan 

komt ook de laag eronder: kun je samen door een deur, voel je 

elkaar aan? Daar gaat het vaak mis. Die diepe laag, de cultuur 

begrijpen, dat leer je niet op cursus. Je kunt wel alle diploma’s 

hebben, je moet ook weten hoe het werkt op de werkvloer.

Een Nederlandse organisatie lijkt plat, de onderlinge verhouding 

tussen de verschillende lagen is onzichtbaar. Ook ik heb me daar 

soms lelijk in vergist. Ik dacht bijvoorbeeld dat Nederland heel 

open was, omdat je hier bij wijze van spreken zo met een minister 

kan spreken, maar ik had me te snel rijk gerekend. Dat is de 

buitenkant.

Inmiddels, na zeventien jaar, snap ik hoe het werkt. Het onzicht-

bare, alles wat zich onder de oppervlakte afspeelt, zou meer 

bespreekbaar moeten zijn zodat nieuwkomers weten hoe de 

hiërarchie werkelijk in elkaar zit. Als vluchteling moet je ook het 

geluk hebben een ‘engel’ te treffen die ruimte maakt voor een 

ander, zoals mijn vroegere baas bij Rijkswaterstaat. Hij is nog 

steeds mijn mentor. Ook al woon ik hier al zeventien jaar, het blijft 

een zoektocht.’

 ‘Om de taal onder de knie 
te krijgen, liet mijn baas 
mij alle verslagen maken’
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In totaal volgen 8.250 vluchtelingen een opleiding op MBO-, HBO 

of WO-niveau. Bij 2.500 studenten gaat het om een bachelor- of 

masteropleiding. Vluchtelingstudenten zijn gemiddeld iets ouder 

dan Nederlandse studenten en volgen vaker bacheloropleidingen in 

de richtingen ‘sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten’ of 

‘gezondheidszorg en welzijn’. Bijna driekwart van de vluchteling-

studenten staat ingeschreven bij een MBO-opleiding, 28% volgt 

een bachelor aan een universiteit of hogeschool. De overige 2% 

volgt een universitaire masteropleiding. 20% van alle vluchte-

lingen tussen de 20 en 29 jaar volgt een opleiding op minimaal 

MBO-niveau. De meeste van hen zijn afkomstig uit Afghanistan en 

Rusland (16% elk).

Vluchtelingstudenten relatief oud 
740 studenten – dat is 31% van alle vluchtelingstudenten die een 

bacheloropleiding volgen - zijn ouder dan 25. Van alle 

Nederlandse studenten is dat 20%. Bachelorstudenten met een 

vluchtelingenachtergrond zijn dus relatief oud. Dat is niet 

moeilijk te verklaren. Vluchtelingen hebben door hun vlucht en de 

asielprocedure ook een onderbroken studieverleden. Diploma’s 

uit het land van herkomst worden hier vaak niet erkend en de 

opgedane ervaring sluit niet altijd aan bij de hier geldende 

praktijk. Nederlandse diploma’s bieden meer kans op een baan.

 

Vluchtelingen vaak hoog opgeleid
Uit eerder onderzoek onder de grootste groepen vluchtelingen in 

Nederland (SCP, 2011, Vluchtelingengroepen in Nederland), is 

bekend dat Iraniërs, Afghanen en Irakezen relatief hoog opgeleid 

zijn. In 2009 had van de Iraniërs tussen de 15 en 64 jaar 41% een 

opleiding op HBO- of WO-niveau afgerond. Dit is meer dan onder 

autochtone Nederlanders (28%). Onder Irakezen en Afghanen lag 

dat toen op respectievelijk 28% en 26%. Overigens blijkt uit 

hetzelfde onderzoek van het SCP dat een aanzienlijk deel van deze 

groep vluchtelingen weinig tot geen onderwijs heeft genoten. Een 

derde van de Afghanen en Irakezen tussen de 15 en 64 jaar en 

bijna twee derde van de Somaliërs in deze leeftijdscategorie 

heeft hooguit basisonderwijs gevolgd.

Figuur 8: Vluchtelingstudenten (m/v) aan het MBO naar 

studierichting (stand 1 oktober 2010)
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‘In Somalïe is het 
onbeleefd om iemand 
recht aan te kijken.’

Achmed Abdulwahab
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‘De enige manier om aan de  
slag te komen, is door keihard 
je best te doen’.

Achmed Abdulwahab (38) is achttien jaar geleden uit Somalië 

gevlucht. In 2004 gaf hij zijn onderzoeksbaan op om te gaan 

werken voor Dalmar, een stichting die zich inzet voor de 

Somalische gemeenschap in Nederland. 

‘Ik heb veel geluk gehad dat ik in het begin door een Nederlands 

gezin werd opgenomen. De docente van de Nederlandse cursus 

gaf me extra taallessen. Ze maakte me wegwijs in Nederland en 

heeft me gesteund. Zonder haar had ik het een stuk moeilijker 

gehad. Dan had ik niet de energie gehad om zo ver te komen.

Nadat ik een verblijfsvergunning kreeg, ben ik via de havo naar 

het mbo gegaan om vervolgens hbo Milieutechnologie te 

studeren. Om rond te komen, had ik allerlei baantjes. Na mijn 

studie kon ik gelijk beginnen als onderzoeker. Ik heb nooit een 

probleem gehad om aan de slag te komen. Het is een kwestie van 

vraag en aanbod en toen was er werk genoeg. De economie zat 

mee en elf september was nog niet geweest.

Nu hebben veel Somalische jongeren het moeilijk. Zij staan er 

vaak helemaal alleen voor en hebben niet de steun zoals ik in het 

begin had. Als je jong bent, geen begeleiding krijgt van thuis en 

de taal niet of nauwelijks spreekt, dan is de kans groot dat het de 

verkeerde kant op gaat. Vanuit die gedachte ben ik me gaan 

inzetten voor Somalische jongeren. 

Ik werk voor stichting Dalmar. Een van onze activiteiten is 

jongeren begeleiden naar werk en scholing, zowel nieuwkomers 

als Somalische jongeren die in Nederland zijn geboren. We geven 

trainingen, bijvoorbeeld hoe je je moet opstellen tijdens een 

sollicitatiegesprek. We leren dat Nederlanders handen schudden 

en oogcontact maken. Logisch voor Nederlanders, maar in 

Somalië is het andersom: daar kijk je juist naar beneden en is het 

onbeleefd om iemand recht aan te kijken. 

De productiviteit op de werkvloer hier is ook niet te vergelijken 

met Somalië. Bovendien moet je hier veel zelfstandiger werken. 

Niet wachten tot je een opdracht krijgt, maar zelf het initiatief 

nemen. 

De enige manier om aan de slag te komen, is door keihard je best 

te doen. Uiteindelijk neemt een werkgever de beste kandidaat. En 

in deze tijd is er veel concurrentie. Je moet dus zorgen dat je de 

beste bent. 

Maar vluchtelingen moeten wel een kans krijgen. Gestudeerde 

meiden die niet aan een stageplek komen omdat ze een hoofd-

doek dragen, krijgen die kans niet. Via onze contacten proberen 

we dan een stage voor ze te regelen. En zelf werken we ook altijd 

met stagiaires binnen onze organisatie. Wij organiseren ook extra 

taalcursussen in het weekend en zenden lessen uit via de Dalmar 

radio en website. En we kaarten deze problematiek aan bij 

beleidsmedewerkers en in de Tweede Kamer zodat Somaliërs ook 

een kans krijgen om zich te ontwikkelen.’

Verantwoording

Voor deze vierde VluchtelingenWerk IntegratieBarometer heeft het CBS tabellen samengesteld over de positie van vluchtelingen 

en de specifieke kenmerken van deze groep. Hiervoor zijn gegevens verzameld van vluchtelingen die asiel aanvroegen in de 

periode van 1 januari 2000 tot 1 januari 2010. Zij hebben op 1 januari 2010 een toegekende verblijfsstatus of zijn genaturali-

seerd en staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het betreft een groep van ca. 70.000 personen, van 

hen hebben 15.000 mensen een vergunning gekregen op grond van de pardonregeling. Mensen die nog in de asielprocedure 

zitten of naar het buitenland zijn vertrokken maken geen onderdeel uit van deze onderzoekerspopulatie.

Daarnaast is een vergelijkingsgroep gebruikt van niet westerse-allochtonen, die geïmmigreerd zijn in dezelfde periode (van 1 

januari 2000 tot 1 januari 2010) en op deze laatste datum staan ingeschreven bij het GBA. Als er wordt vergeleken met de 

autochtone bevolking, betreft het mensen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.
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Verloop op de arbeidsmarkt: van uitkering tot 
re-integratie en aan de slag
Hoe verloopt het proces op de arbeidsmarkt van uitkering, via 

re-integratie tot aan een baan? Welke stappen zetten 

vluchtelingen om aan de slag te komen? 

Op verzoek van VluchtelingenWerk heeft het CBS een aantal 

stroomdiagrammen ontwikkeld  waarin het verloop rondom de 

arbeidsmarkt in kaart is gebracht. 

Hieronder staat het stroomschema met de voorgeschiedenis van 

vluchtelingen die in 2011 een baan hadden. Welk deel had ook in 

2009 al een baan? Wie was eerder afhankelijk van een uitkering 

of zat in een re-integratietraject? De andere stroomschema’s 

staan op de website van VluchtelingenWerk.

Naar een baan vanuit re-integratie of uitkering is 
moeilijk 
Wat voor autochtonen geldt, geldt ook voor vluchtelingen: de 

grootste kans op een baan is het hebben van een baan. Van de 

23.380 vluchtelingen die op 1 januari 2011 een baan hadden, had 

58% ook op de andere twee meetmomenten een baan. 

Van de vluchtelingen die een uitkering hebben of een re-integra-

tietraject volgen, ziet maar een klein deel kans om in drie jaar een 

baan te vinden. Van de 10.570 vluchtelingen die in 2008 deelnamen 

aan een re-integratietraject zat een derde drie jaar later nog steeds 

in zo’n traject. 1.550 vluchtelingen die medio 2009 een re-integra-

tietraject volgden, hadden begin 2011 een baan.

Voor vluchtelingen met een uitkering is de weg naar de arbeids-

markt nog moeilijker. Slechts 10% van de vluchtelingen met een 

uitkering in 2008 of 2009, had begin 2011 een baan. 

Deze enigszins paradoxale situatie is  een extra stimulans om 

vluchtelingen te ondersteunen in het vinden van een baan of een 

opleiding. Want wie eenmaal begonnen is, redt het vervolgens 

makkelijker op de arbeidsmarkt. 
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Stromen op de arbeidsmarkt
Hoofdstuk 6

Vluchtelingen (15-64 jaar) met een baan op 31 december 2010
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Deel 2
Variatie in gemeentelijk  
integratiebeleid
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Inleiding
Wat zijn de beleidsinspanningen van gemeenten om de integratie 

van vluchtelingen te bevorderen? Wat zijn de successen en de 

knelpunten? En hoe groot is de variatie in het gevoerde beleid? 

Deze vragen staan centraal in het tweede deel van de 

IntegratieBarometer 2012. Voor dit deel voerde bureau Regioplan 

in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland een verdiepings-

onderzoek uit onder 32 grote gemeenten.

Naast bovenstaande onderzoeksvragen is gemeenten ook 

gevraagd te reflecteren op de toekomst. Dit is belangrijk, gezien 

de grote wijzigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd 

in de financiering rondom inburgering, maatschappelijke 

begeleiding, opleiding en werk en inkomen.

VluchtelingenWerk hoopt met dit onderzoek gemeenten een 

handreiking te bieden om de begeleiding van vluchtelingen voort 

te kunnen zetten.

Huidig beleid
Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op het terrein 

van de integratie van vluchtelingen. Zij moeten voorzien in 

huisvesting, zorgen voor een inburgeringstraject en 

maatschappelijke begeleiding bieden.

De inburgering verloopt in de meeste gemeenten goed. De vluch-

telingen worden goed bereikt. Dankzij een divers aanbod van 

inburgeringsvoorzieningen wordt er soms maatwerk geboden. 

Probleem is wel dat het niveau van inburgering vaak te laag is om 

vervolgens ook kans te maken op een plek op de arbeidsmarkt. 

Sommige gemeenten bieden daarom extra taalonderwijs.

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek heeft onderzoeksbureau 

Regioplan medewerkers van 21 gemeenten, 

behorende tot de G32, geïnterviewd. Ze zijn onder 

andere gekozen op basis van de grootte van hun 

vluchtelingen populatie. Ook is een deskstudie uitge-

voerd over het gevoerde beleid.

Daarnaast zijn vier gemeenten geselecteerd die een 

aantal bijzondere initiatieven voor vluchtelingen 

hebben ontwikkeld. In deze vier plaatsen, te weten 

Amsterdam, Deventer, Nijmegen en Emmen, is uitge-

breid gesproken met ambtenaren, medewerkers van 

maatschappelijke instellingen en vluchtelingen. De 

beleidsverschillen tussen de gemeenten zijn klein, de 

selectie van deze casussen is vooral ingegeven om de 

variatie in de soort aanpak voor het voetlicht te 

brengen en aansprekende voorbeelden te presenteren.
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Maatschappelijke begeleiding
Maatschappelijke begeleiding is de verzamelnaam voor de onder-

steuning aan vluchtelingen bij hun start in hun nieuwe woonplaats. 

De invulling ervan verschilt per gemeente. De uitvoering ligt 

meestal bij VluchtelingenWerk.

Over de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen zijn bijna 

alle gemeenten positief. De gemeenten zijn van mening dat de 

maatschappelijke begeleiding bijdraagt aan het voorkomen van 

problemen en dat het vluchtelingen helpt om zelfredzaam te 

worden. De beoogde afschaffing van de financiering van 

maatschappelijke begeleiding in 2013 zien de gemeenten bijna 

unaniem als een groot probleem. Slechts weinig gemeenten hebben 

nu al een concreet idee hoe zij deze begeleiding toch in stand 

kunnen houden.

Participatie
Gemeenten hebben geen specifieke taken voor vluchtelingen als 

het gaat om de begeleiding naar werk, sociale participatie of 

gezondheid. Sociale activering en participatie op de arbeidsmarkt 

kunnen wel extra aandacht krijgen tijdens de maatschappelijke 

begeleiding.

Daarnaast zijn gemeenten vrij om aanvullende ondersteuning te 

bieden aan vluchtelingen op het gebied van sociale of professionele 

participatie. Het blijkt dat er op het gebied van re-integratie nauwe-

lijks speciale aandacht is voor vluchtelingen. Sommige gemeenten 

ontplooien wel initiatieven waar vluchtelingen baat bij kunnen 

hebben, zoals een goed vervolgtraject na inburgering, het inzetten 

van klantmanagers met kennis van de doelgroep en de mogelijkheid 

voor vluchtelingen om te studeren met behoud van uitkering.

Toekomst
Veel gemeenten overzien de gevolgen van de bezuinigingen en de 

afschaffing van het doelgroepenbeleid nog niet. Zij zijn nu vooral 

bezig te onderzoeken hoe zij het beste kunnen anticiperen op de 

nieuwe omstandigheden.

Aan de ene kant denken gemeenten dat zij met algemeen beleid 

ook de groep vluchtelingen goed kunnen bereiken. Aan de andere 

kant zien zij ook het belang van speciale aandacht voor deze 

groep. Zij zijn van mening dat het zonder maatschappelijke 

begeleiding voor vluchtelingen moeilijker zal zijn om hun weg te 

vinden in de Nederlandse samenleving. 

Gevolgen voor vluchtelingen 
Gemeenten zien verscheidene risico’s in de beleidswijzigingen 

rond inburgering. Het feit dat vluchtelingen zelf verantwoordelijk 

worden voor hun inburgering, en deze vaak ook zelf moeten 

betalen, kan leiden tot grote schulden. Ook vrezen gemeenten dat 

de resultaten van de inburgering zullen verminderen. 

Bijvoorbeeld omdat vluchtelingen (tijdelijk) met hun inburgering 

stoppen vanwege de hoge kosten, of omdat zij goedkopere 

trajecten kiezen, die kwalitatief minder goed zijn. 

Ook de bezuiniging op het terrein van educatie kent risico’s. Zo 

staat de financiering voor alfabetisering onder druk. Dit treft ook 

vluchtelingen die al langer in Nederland zijn. Van hen is een 

aanzienlijk deel analfabeet dan wel andersalfabeet. 

Vanwege de bezuinigingen moeten gemeenten scherpe keuzes 

maken bij het besteden van het re-integratiebudget. In sommige 

gemeenten verschuift de focus daardoor naar mensen met een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt. Vluchtelingen hebben meestal 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en deze keuze is voor hen 

daarom beslist nadelig.

Kansen
Ondanks de bezuinigingen zijn er wel degelijk mogelijkheden om 

vluchtelingen kansen te bieden om succesvol te participeren in de 

samenleving. Bijvoorbeeld door maatwerk te bieden. Dit kan al 

worden bereikt door ervoor te zorgen dat kennis over vluchte-

lingen in de organisatie behouden blijft. Ook is er winst te 

behalen door beter samen te werken, zowel binnen de gemeente 

als met externe partijen. Een betere samenwerking kan zorgen 

voor een passend ondersteuningsaanbod voor vluchtelingen, 

waardoor zij sneller instromen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om de samenwerking te 

verbeteren tussen organisaties die vluchtelingen begeleiden, 

bijvoorbeeld via het financieren van gemeenschappelijke 

projecten en activiteiten. Zo kan een goed netwerk van voorzie-

ningen ontstaan die elkaar aanvullen in plaats van overlappen. De 

winst zit hem daarbij vooral in het bundelen van bestaande 

expertise. Ook kan de gemeente maatschappelijke organisaties 

betrekken bij het vormgeven van nieuw beleid. Veel gemeenten 

experimenteren hier mee, of hebben al ervaringen opgedaan.
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Integratiebeleid in vier gemeenten nader beschouwd

Amsterdam  (780.152 inwoners)

In Amsterdam wonen 3.600 vluchtelingen*, van wie 2.000 een 

eenpersoonshuishouden vormen. 1.330 vluchtelingen hebben een 

baan, 520 zoeken werk en 1430 mensen hebben een uitkering.

De gemeente Amsterdam is tamelijk uniek in haar keuze voor 

specifiek beleid voor de integratie van vluchtelingen. In de 

huidige beleidsperiode (2011-2014) biedt zij vluchtelingen een 

ondersteuningsarrangement aan dat loopt vanaf het moment van 

vestiging in de stad tot aan toeleiding tot de arbeidsmarkt.

Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeentelijke instel-

lingen en externe organisaties wordt vluchtelingen echt maatwerk 

geboden. De Amsterdamse afdeling van VluchtelingenWerk 

Nederland is het aanspreekpunt voor de vluchtelingen. Op basis 

van de individuele vraag adviseert zij de gemeente over de 

noodzakelijke stappen.

Deventer  (98.997 inwoners)

In Deventer wonen 720 vluchtelingen, van wie 420 een eenper-

soonshuishouden vormen. 180 vluchtelingen hebben een betaalde 

baan, 140 zijn op zoek naar werk en 250 mensen hebben een 

uitkering.

De gemeente Deventer heeft besloten de maatschappelijke 

begeleiding voorlopig te blijven financieren, ook als de inburge-

ring straks niet meer onder haar verantwoordelijkheid valt. 

De gemeente zet zich van oudsher in voor kwetsbare groepen en 

wil daarom dat vluchtelingenorganisaties hun deuren open 

kunnen houden. 

De gemeente ziet ook winst in deze aanpak. Door vluchtelingen 

twee jaar lang substantieel te begeleiden kunnen eventuele 

problemen op het gebied van integratie, overlast en veiligheid 

worden voorkomen. Dit zorgt uiteindelijk voor lagere kosten. 

Daarnaast neemt Deventer het netwerk van welzijnsinstellingen 

en de activiteiten die zij bieden onder de loep. Het doel hiervan is 

dit netwerk opnieuw vorm te geven en overlap in activiteiten 

tegen te gaan. Zo denkt de gemeente subsidies efficiënter in te 

kunnen zetten.

Nijmegen  (164.540 inwoners)

In Nijmegen wonen 1.120 vluchtelingen, van wie 460 een eenpersoon-

shuishouden vormen. 280 vluchtelingen hebben een betaalde baan, 

310 zijn op zoek naar werk en 430 mensen hebben een uitkering. 

Ook de gemeente Nijmegen kiest ervoor de maatschappelijke 

begeleiding voort te zetten. De gemeente wil vooral de positie van 

kwetsbare vluchtelingen goed in kaart brengen. In Nijmegen zijn dit 

met name Afrikaanse vluchtelingen, met speciale aandacht voor 

Somaliërs. Door de aandacht voor deze groep meer in te bedden bij 

reguliere voorzieningen, denkt de gemeente Somalische vluchte-

lingen de komende jaren betere kansen te bieden en tevens goed in 

beeld te kunnen houden. Daarnaast subsidieert Nijmegen welzijnsor-

ganisatie Het Inter-Lokaal, die Somaliërs extra ondersteuning biedt 

op het terrein van opvoeding, kadervorming en huiswerkbegeleiding.

Emmen  (109.244 inwoners)
In Emmen wonen 1.680 vluchtelingen van wie 530 een eenper-

soonshuishouden vormen. 420 vluchtelingen hebben een betaalde 

baan, 330 zoeken werk en 660 mensen hebben een uitkering. 

In Emmen biedt de gemeente tijdens de periode van maatschappe-

lijke begeleiding ook een verplichte budgetteringscursus. Doel is 

om nieuwkomers bewuster te maken van hun financiële situatie en 

schulden te voorkomen. Ook kan Emmen extra gelden inzetten voor 

scholing van hoger opgeleiden. Zo bieden zij onder meer de 

mogelijkheid om met behoud van uitkering een opleiding te volgen.

*Dit betreft het aantal vluchtelingen woonachtig in Amsterdam 

die deel uitmaken van het cohort van het CBS; de groep vluchte-

lingen die asiel aanvroeg in de periode van 1 januari 2000 tot 1 

januari 2010.  Dit geldt ook voor de genoemde aantallen bij 

Deventer, Nijmegen en Emmen.

‘Soms moet je specifiek op een groep inzetten, dat doen we 

nu ook voor de Somaliërs. Dit gebeurt vanuit het uitgangs-

punt dat organisaties het vooral zelf moeten doen. Korte 

lijnen tussen professionals zijn heel belangrijk.’

Anke Chekroun, beleidsmedewerker gemeente Nijmegen.

‘De gemeente Amsterdam wil dat vluchtelingen 

zich hier welkom voelen, zich thuis voelen in de 

stad en van daaruit voor zichzelf kunnen zorgen.’

Paul Hoornweg, senior beleids adviseur 

gemeente Amsterdam.

‘Niet alles hoeft geld te kosten. Wij beschikken over 

een groot sociaal kapitaal, dat zich inzet voor de 

sociale cohesie en integratie in de stad. Zonder de 

bundeling van krachten van medestanders en mensen 

van binnenuit, lukt het nooit.’

Zafer Aydogdu, beleidsambtenaar gemeente Deventer
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Wilt u meer weten over de verschillen tussen gemeenten 

wat betreft de situatie van vluchtelingen? Op onze 

website staan van de vluchtelingenpopulaties in de dertig 

grootste gemeenten en per provincie de demografische 

cijfers en sociaal-economische kenmerken.

Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl 

Met duizenden vrijwilligers biedt VluchtelingenWerk 

Nederland al jarenlang ondersteuning aan vluchtelingen. 

In veel gemeenten gebeurt valt deze ondersteuning onder 

de ‘maatschappelijke begeleiding’, een onderdeel van het 

verplichte inburgeringsprogramma voor vluchtelingen en 

andere nieuwkomers. Gedurende een jaar of langer wijst 

een vrijwilliger een vluchteling(gezin) de weg in de 

Nederlandse samenleving. Dit betekent  ondersteuning bij 

het  regelen van een inkomen, een verzekering,  het 

vinden van een school en het opbouwen van een sociaal 

netwerk. Daarnaast fungeren de vrijwilligers als 

klankbord, vertrouwenspersoon en intermediair naar 

instanties. In sommige gemeenten zijn ook taalcoaches 

actief. Zij oefenen met vluchtelingen de Nederlandse taal 

in allerlei dagelijkse praktijksituaties. In diverse 

gemeenten en regio’s heeft VluchtelingenWerk extra 

projecten opgezet om vluchtelingen te begeleiden of 

burgers te betrekken bij de opvang van vluchtelingen.



 24 |  VluchtelingenWerk IntegratieBarometer

Over integratie is de afgelopen jaren bijzonder veel gezegd en 

geschreven in Nederland. Het was de oorzaak van veel problemen, 

maar ook de oplossing ervan. Het was mislukt of juist geslaagd. 

‘Wij/zij’ moesten zich aanpassen en vooral ‘aan de slag’ (maar 

niet onze banen inpikken!) en ‘wij/zij’ waren naïef of juist bang. 

Allemaal moesten we open staan, aanpassen, opkomen, grenzen 

stellen, kansen bieden, handen schudden, thee drinken, het één 

benadrukken, maar vooral het ander niet ontkennen. Tolerant zijn 

of juist weer niets over je kant laten gaan. 

In dit tumult zouden we bijna vergeten dat in het afgelopen 

decennium bijna zeventigduizend vluchtelingen zich in Nederland 

vestigden. Zij vroegen asiel aan, kregen uiteindelijk een verblijfs-

vergunning en gingen wonen in een toegewezen woning. En dan 

dus integreren. 

Ga je dan al die columns lezen (stiekem in vertaling) of luisteren 

wat politici ervan vinden? Nee, natuurlijk. Dan kom je bij de 

gemeente, het UWV, de school, het ziekenhuis, de woningbouw-

corporatie, de inburgeringscursus, de bekabelaar, de energiele-

verancier, de telefoonaanbieder, de webshops, een algemeen 

loket, een helpdesk, een klantenservice en daarna nog een 

keuzemenu.

We zijn er best trots op dat VluchtelingenWerk Nederland 

verreweg de meeste vluchtelingen in dit doolhof heeft begeleid. 

Onze vrijwilligers kunnen dankzij de maatschappelijke begelei-

ding vluchtelingen helpen om weer op eigen benen te staan. 

Sommigen hebben de kans nog een opleiding te volgen, anderen 

gaan direct werk zoeken en Nederlands leren. Velen belanden 

enige tijd in de bijstand. Stel, je had een goede baan in je land 

van herkomst, maar je moest vluchten voor geweld. Dan moet je 

hier je leven van de grond af weer opbouwen. Dát is de integratie 

waar vluchtelingen mee te maken hebben. 

Maar hoe meet je die integratie in een IntegratieBarometer? 

Eerder heeft VluchtelingenWerk  zowel vluchtelingen als 

Nederlanders gevraagd naar hun mening, ideeën en verwach-

tingen. En het CBS zoekt al enkele jaren voor ons de relevante 

demografische gegevens uit. Zo kunnen we voor het hele land, 

uitgesplitst naar gemeenten, monitoren hoe het staat met de 

arbeidsparticipatie, inkomenspositie, regionale spreiding en 

opleiding van vluchtelingen. 

In deze IntegratieBarometer hebben we daarnaast voor het eerst 

ook het gemeentelijk beleid onder de loep genomen. En het blijkt 

dat gemeenten op allerlei manieren nieuwkomers in hun stad of 

dorp op weg helpen. Maar lokale politici maken zich wel grote 

zorgen of zij deze vormen van ondersteuning in de toekomst 

kunnen blijven bieden. 

Die zorgen zijn terecht. De cijfers laten zien dat vluchtelingen 

vaak een enorme achterstandspositie innemen in onze samenle-

ving. De economie, maar ook de politiek, werkt niet mee om hen 

net even dat eerste zetje in de rug te geven. Juist door te inves-

teren bij de start van het opbouwen van een nieuw bestaan, wordt 

de kans groter op een snelle en succesvolle participatie in de 

Nederlandse samenleving. Veel latere problemen zoals schulden, 

werkloosheid en isolement worden daarmee voorkomen.

De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer laat zien dat bijna alle 

gemeenten het nut en de noodzaak hiervan onderkennen. De 

opgeklopte discussie is bijna helemaal verstomd, gelukkig, maar 

werken aan integratie blijft nodig. 

Conclusie
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De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer is een grootschalig 

onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. Met 

dit onderzoek wil VluchtelingenWerk de aandacht vestigen op de 

manier waarop deze bijzondere groep nieuwkomers integreert.  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft speciaal voor dit 

onderzoek tabellen samengesteld over onder andere arbeidspar-

ticipatie, werk per sector en bedrijfstak en de inkomenspositie 

van vluchtelingen. Daarnaast heeft Bureau Regioplan een verdie-

pingsonderzoek uitgevoerd  naar de variatie van het gemeentelijk 

integratiebeleid.

Deze uitgave bevat een samenvatting van het onderzoek van 

Regioplan en de belangrijkste cijfers van het CBS. Alle 

gegegevens en het totale onderzoeksrapport zijn te vinden

op www.vluchtelingenwerk.nl.

De vorige edities van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 

zijn verschenen in 2005, 2006 en 2009. 


