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VooRWooRD   LIchtpuntjes In  
ons Leven

 

Heeft u wel eens nagedacht wat er zou gebeuren als u opeens een nieuwe kans krijgt om 
uw leven helemaal opnieuw in te richten? Dan komen er stromen van gedachtes en dromen 
langs. Elk nieuw begin betekent nieuwe kansen. Maar in het geval van vluchtelingen 
gaat deze nieuwe kans gepaard met een gevecht tegen hardnekkige beeldvorming en 
bureaucratische structuren. Enorm hoopvol zijn om iets moois van het leven te maken gaat 
dan samen met angst dat deze nieuwe kans kan mislukken. 

In de eerste jaren van het verblijf van vluchtelingen is de schaduw van het verleden 
behoorlijk zwaar en daarom is het cruciaal om snel een nieuw begin te kunnen maken.  
Dit is ook de enige manier om de zwaarte van het verleden tijdelijk te verlichten. Deze 
nieuwe kans waarmaken is voor velen de belangrijkste remedie tegen de pijn uit het 
verleden. En in die periode is het cruciaal om mensen tegen te komen die geïnteresseerd 
zijn in je verhaal, die ondanks je gebrekkige taal geduldig genoeg zijn om je verhaal te 
volgen en met je in gesprek te gaan. 
De adviezen - zoals taaladvies, studieadvies, werkadvies, etc. - van mensen die geduldig 
luisteren, blijken vaak van cruciaal belang voor het mogelijke succes van vluchtelingen 
later. Alleen degenen die geduldig luisteren, kunnen vanuit de dromen en talenten van 
vluchtelingen advies geven en blijven niet steken in hun zichtbare tekortkomingen in de 
eerste jaren van hun verblijf. Deze lichtpuntjes worden daarna nooit meer vergeten, zeker 
wanneer door hun adviezen de onmogelijke deuren naar de toekomst zijn opengemaakt.

De tweede fase van het verblijf is wanneer vluchtelingen praktisch ingeburgerd zijn in hun 
nieuwe samenleving. Zij spreken de taal, participeren in de samenleving en hebben als 
ze geluk hebben een baan. Deze inburgering in de nieuwe samenleving betekent dat ze 
ook deelgenoot worden van het publieke debat met daarin ook de beelden van de nieuwe 
samenleving over hen. Dat zij als vluchteling ongewenst zijn; dat ze te veel geld kosten; dat 
ze niet goed genoeg hun best doen. Hun kinderen, die de taal en de Nederlandse gewoontes 
sneller en beter dan hun ouders kennen, krijgen te horen dat ze allochtoon zijn. Vervolgens 
zien ze in een spelprogramma op televisie dat iemand, die het woord ‘asociaal’ had moeten 
raden, op basis van beschrijvingen van het woord voor ‘allochtoon’ kiest. Zo negatief 
geladen is de term die vluchtelingen en hun kinderen moeten dragen. 
Het constant als ‘de ander’ gezien en aangesproken worden met een negatieve connotatie 
heeft een doorslaggevend effect op het gevoel van deze vluchtelingen. Zij hebben hun best 
gedaan om deel van de samenleving te worden, maar deze geslaagde inburgering heeft 
emotionele uitburgering (het gevoel er niet bij te horen) tot gevolg. 



6 | VluchtelingenWerk Nederland  Fietsen met tegenwind | 7

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes in deze fase. Collega’s met wie je warme contacten hebt, 
de leraar van je kinderen die door zijn creatieve en betrokken aanpak het zelfvertrouwen 
van de kinderen stimuleert, de bijzondere momenten van contact met dierbare vrienden die 
je gevoel van anders-zijn relativeren. 
Kortom: mensen die verder kijken en vluchtelingen behandelen met de waardigheid die 
ieder mens verdient, vreemdeling of niet. Deze lichtpuntjes worden niet vergeten. De vraag 
blijft: in hoeverre worden wij herinnerd als een betekenisvol persoon in iemands leven? 

Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar management van diversiteit en integratie  
aan de Vrije Universiteit Amsterdam n

InLeIdIng  
David Engelhard, Roswitha Weiler

Is het nodig om een heel boek te schrijven over de integratie van vluchtelingen? Juist nu de 
discussie over integratie wat geluwd lijkt? Wij vinden van wel. En wel om twee redenen. 
Ten eerste blijft de bescherming van vluchtelingen een belangrijk thema. Het maakt niet 
uit welke kleur het kabinet heeft. of dat we te maken hebben met een financiële crisis of 
juist economische groei: de noodzaak van vluchtelingenbescherming is van alle tijden 
en altijd belangrijk. Vluchtelingenbescherming betekent niet alleen het openen van de 
grens. Maar ook het openen van de samenleving. Integratie is daarom ook niet alleen een 
proces van vluchtelingen, die steeds meer de aansluiting vinden bij hun omgeving. Het is 
een maatschappelijk proces, waarin burgers, organisaties en overheden ruimte maken, 
rechtszekerheid bieden en discriminatie tegengaan. Een proces waarin mensen contact met 
elkaar maken en netwerken delen. 
De uitkomst van dit proces is een samenleving waarin vluchtelingen een zelfstandige 
positie kunnen opbouwen. Zodat zij zelf ook bij kunnen dragen aan de maatschappij. Dit 
uitgangspunt was voor ons de belangrijkste reden om een boek over integratie samen te 
stellen. 

een boek over integratie van vluchtelingen, juist nu
Maar er is nog een reden: de integratiekansen van vluchtelingen staan erg onder druk.  
De cijfers liegen er niet om. De arbeidsparticipatie van vluchtelingen loopt terug, 
voornamelijk als gevolg van de economische crisis. Het vluchtelingenbeleid, dat in de 
afgelopen decennia zorgvuldig is opgebouwd, wordt anno 2012 in snel tempo afgebroken. 
De plannen van de overheid op het terrein van gezinshereniging, inburgering en 
naturalisatie van vluchtelingen perken de rechten van vluchtelingen steeds verder in. Er is 
niet alleen sprake is van een stapeling van bezuinigingsmaatregelen die ook vluchtelingen 
hard treffen, maar tevens van een stapeling van integratiebelemmerende maatregelen met 
negatieve effecten op de kansen van vluchtelingen om een nieuw bestaan op te bouwen. 
De ondersteuning van vluchtelingen na vestiging in een gemeente door lokale vrijwilligers 
is al meer dan dertig jaar een belangrijke factor voor succesvolle integratie. Nu dreigt de 
stekker eruit te gaan. Inburgeringcursussen en taallessen worden niet meer bekostigd, 
maar zijn wel verplicht. Iedereen heeft zelf de verantwoordelijkheid om het te betalen. 
Dat klinkt redelijk in tijden van financiële krapte, als ook andere burgers meer zelf 
moeten betalen. Maar als je weet dat dertig procent van de vluchtelingen op of onder 
de armoedegrens leeft, is ook duidelijk dat een groot deel van hen deze kosten niet kan 
opbrengen. Dit betekent flinke schulden vanwege het afsluiten van een hoge lening voor de 
inburgeringscursus. 
Essentieel om je ergens thuis te gaan voelen en deel uit te maken van de samenleving is 
de zekerheid dat je gezin veilig is en in de buurt. Maar het recht op gezinshereniging is 
tot het uiterste teruggedrongen. Kleine kinderen moeten ver weg eerst honderden vragen 
beantwoorden, voordat de procedure zelfs maar in gang wordt gezet. 
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om het onderwerp te laten spreken, komen betrokkenen aan het woord. Portretten 
van mensen om wie het gaat. Vluchtelingen natuurlijk, maar ook vrijwilligers, 
taalcoaches en medewerkers die soms al jarenlang persoonlijk invulling geven aan 
vluchtelingenbescherming door het gewoon te doen. Er is ook een aantal portretten van 
betrokken professionals buiten VluchtelingenWerk opgenomen. In alle gevallen laten 
mensen blijken waarom ze betrokken zijn bij vluchtelingenbescherming, wat hen motiveert 
en waar ze zich voor willen inzetten. n 

Als integratie zo belangrijk en zo actueel is, waarom dan een boek en niet een woedend 
manifest? VluchtelingenWerk Nederland uit zijn betrokkenheid en zorg op allerlei 
manieren. In brieven naar de Tweede Kamer, uitingen in de pers, dagelijkse tweets en posts 
op Facebook. Maar ook via direct overleg en soms met stille diplomatie achter de schermen. 
Voor het voeren van een goede lobby en effectieve communicatie is kennis en analyse 
nodig. De mogelijkheid om verder te kijken, dieper te graven. De historische context er bij 
te halen, de wetten goed uit te pluizen en ook de eigen uitgangspunten kritisch tegen het 
licht te houden. Dat kan niet in 140 tekens, zelfs niet in 140 woorden. Daarvoor zijn veel 
pagina’s nodig. Vandaar een boek. 

opbouw en inhoud
De inhoudelijke hoofdstukken vormen de romp van dit boek. Ze zijn geschreven door de 
professionals van VluchtelingenWerk. Roswitha Weiler, senior beleidsmedewerker, opent 
met een beschrijving van de route van een vluchteling door Nederland ‘asielland’
op weg naar duurzame bescherming. In een volgend hoofdstuk gaat zij in op de visie van 
VluchtelingenWerk op integratie. Zelf heeft zij jarenlang een belangrijke rol gespeeld bij 
het formuleren en invullen hiervan. Weiler betoogt dat integratie een wezenlijk onderdeel 
is van vluchtelingenbescherming. Het is een proces is dat van twee kanten moet komen. 
Ariane den Uyl is de jurist in het team van beleidsmedewerkers. Zij gaat in drie 
hoofdstukken dieper in op de juridische basis van de integratie van vluchtelingen. Den Uyl 
schrijft onder meer dat ondersteuning van vluchtelingen na hun statusverlening voor de 
overheid een wettelijke plicht is. ook laat zij aan de hand van de praktijk zien dat het recht 
op een gezinsleven voor vluchtelingen nog maar moeilijk te realiseren is. Hoe bewijs je als 
kind dat er sprake is van een ‘feitelijke gezinsband’ met je ouders? 
Erna Lensink is onder meer gespecialiseerd in de inburgeringswet. Zij laat zien hoe snel het 
denken in Nederland over inburgering is geëvolueerd. Van betutteling naar kansen tot een 
plicht. Vluchtelingen moeten de inburgering zelf betalen en ze moeten slagen. 
ook behandelt zij het proces van huisvesting. De overgang van de centrale opvang naar 
een huis in de gemeente is voor vluchtelingen een bureaucratische achtbaan waarin 
alles tegelijk gebeurt. Van het inschrijven voor school, verzekering en bijstand tot het 
aanschaffen van je huisraad. En dan wordt ook verwacht dat je je rechten en plichten kent.
Henk Nijhuis, al jarenlang actief om vluchtelingen aan werk te helpen, gaat in op de kansen 
op de arbeidsmarkt. Volgens Nijhuis zijn die er wel, maar het gaat niet van de ene dag op de 
andere. Sylvia van de Graaf, senior projectontwikkelaar, laat zien dat regionale afdelingen 
met diverse projecten zorgen dat vluchtelingen en Nederlanders elkaar ontmoeten, 
taalondersteuning bieden of vluchtelingen helpen om hun netwerk uit te breiden. David 
Engelhard, hoofd Kenniscentrum, sluit af met een overzicht van feiten en cijfers. 
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‘soedan Is mIjn moeder, nederLand mIjn vrouw.’

Yasir Hamdan vluchtte uit Soedan. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw, 
heeft twee kinderen en is zelfstandig ondernemer in Utrecht. ‘Maar vraagt 
Soedan mij om te komen helpen, dan zal ik morgen gaan.’ 

Yasir Hamdan en zijn gezin zijn net terug van familiebezoek in Soedan, het land dat hij 
zestien jaar geleden als politiek vluchteling verliet. Na thuiskomst in Utrecht stonden zes 
bevriende Nederlandse families voor de deur. Ze waren nieuwsgierig naar de foto’s en 
verhalen uit Soedan. op verzoek kookte Yasir Soedanees. Het huis was gevuld met kinderen, 
lekker eten en geluk. ‘op dit soort momenten besef ik hoeveel mooie mensen er in mijn 
leven zijn.’ 
Hamdans leven lijkt een toonbeeld van geslaagde integratie. De sfeervolle woonkamer 
weerspiegelt twee culturen: een grote familiebank, foto’s uit Soedan en Nederland aan de 
muur, een lange houten eettafel met hippe kuipstoelen eromheen. Kindertekeningen, een 
verdwaald doosje Lego op de vensterbank. Een echt thuis. 

twee diploma’s, twee linker handen
Met twee koffers met maatpakken, stropdassen en zijn diploma’s boekhouden en 
politicologie, landde Yasir zestien jaar geleden op Schiphol. Daar kreeg hij direct een 
heftige discussie met een agent. ‘Hij geloofde niet dat ik een vluchteling was. Ik zag er 
netjes uit, had belangrijke bagage bij me. Vluchtelingen komen uit kampen, dacht hij. Die 
hebben niets.’ Wantrouwen wegnemen, uitleggen dat hij niet dom is en dat vluchtelingen 

niet per definitie arme gelukzoekers zijn; het lijkt een terugkerend thema in het leven 
van Yasir. Talloze discussies heeft hij gevoerd met werkgevers en uitkeringsinstanties. 
‘De sociale dienst weigerde mij een uitkering. Men vond dat ik maar een opleiding tot 
fietsenmaker of elektricien moest doen. Maar ik heb twee linkerhanden. Ik wilde als 
boekhouder aan de slag.’

passie voor de politiek
Het leek alsof hij, met zijn kennis en talenten, er niet bij mócht horen, zegt de politicoloog. 
Maar hij volgde zijn eigen weg en ging productiewerk doen in een fabriek. Daar schoof hij 
op een dag zijn diploma’s - die hij op universiteiten in Egypte en Libië had behaald - bij de 
baas onder zijn neus. ‘Die was totaal verrast. De volgende dag mocht ik gelijk op de afdeling 
administratie meedraaien. De dag daarop kreeg ik een contract en kon ik aan de slag.’  
Na verschillende werk gevers zette Yasir zijn eigen bezorgingsbedrijf op. 
Zijn grootste passie blijft de politiek. De Nederlandse politiek volgt hij op de voet. Maar 
zelf de politiek in wil hij niet. ‘Politici hier zijn vaak mensen zonder principes. En ik ben 
heel principieel.’ Voor de Soedanese politiek zette hij zich in tijdens zijn verblijf in het 
asielzoekerscentrum. Hij richtte een Nederlandse afdeling van een Soedanese partij op en 
organiseerde een conferentie. ‘Ik had alle tijd en de hoop om iets te kunnen veranderen 
in Soedan.’ Maar toen ontmoette hij zijn grote liefde, Leidy. Een Nederlandse vrouw 
waarmee hij trouwde en twee kinderen heeft. ‘Vanaf dat moment ging ik me meer richten 
op Nederland.’

hier wonen, daar leven
Hij heeft een Nederlands paspoort op zak, is betrokken bij de opvoeding van zijn kinderen 
Sarah (8) en Mo (5), heeft Nederlandse en Soedanese vrienden en een eigen bedrijf. In 
Utrecht is hij gelukkig. Maar het zouden geen harde criteria moeten zijn voor een geslaagde 
integratie, vindt hij. ‘Integratie begint volgens mij op het moment van aankomst. Wanneer 
iemand zich aan de regels houdt en zijn best doet een toekomst op te bouwen, is hij bezig 
te integreren. Maar over het algemeen zijn buitenlanders verdacht totdat ze het tegendeel 
bewijzen. Dat is de realiteit. Dat zie je al wanneer er in de winkelstraat een alarm afgaat, wie 
wordt als eerste aangekeken?’ 
Yasir voelt zich nog altijd een vluchteling. Hij is blij dat hij in Nederland woont, maar zijn hart 
ligt bij Soedan. ‘Mijn droom om de Soedanese politiek in te gaan is me ontnomen. Diep in 
mij voel ik het verlangen om die droom alsnog waar te maken; als iemand uit de Soedanese 
politiek hem vraagt om te komen helpen, zal hij dus gaan. Yasir: ‘omdat ze mij daar meer 
nodig hebben dan hier. Ik woon hier, maar leef daar. Ben ik dan niet geïntegreerd? Er zijn 
Soedanezen in Nederland die geen woord Nederlands spreken maar hier willen sterven. Zijn 
zij goed geïntegreerd? Het is een discussie waar geen einde aan komt.’ 
Er zijn mensen die denken dat hij Soedan na zoveel jaren niet meer zal missen. Er zijn er die 
verwachten dat hij zijn hart verbindt met één nationaliteit: de Nederlandse of de Soedanese. 
Dat is meten met twee maten, zegt Yasir. Met integratie heeft het niets te maken. ‘Vraag 
me niet te kiezen tussen mijn moeder en mijn vrouw. Soedan is mijn moeder. De band met 
haar is heilig, die kan ik niet verbreken. Nederland is mijn vrouw. op haar ben ik verliefd 
geworden, met haar heb ik een leven opgebouwd. Kiezen tussen hen is oneerlijk.’ n

‘Ik woon hier, maar leef 
daar. Ben ik dan niet 
geïntegreerd?’
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van aankomst tot een nieuw zelfstandig leven

HooFDSTUK 1   een LaByrInt zonder  
pLattegrond

Roswitha Weiler

Voordat een vluchteling zich een Nederlands burger kan noemen, komt hij 
op zijn route tal van instanties, regels en procedures tegen met evenzovele 
afkortingen: AA, VA, IND, GVA, AC, POL, RVT,  AzC, COA, GBA, DWI, GSD, 
ROC. Deze instanties en procedures betekenen voor de samenleving een 
gestructureerde en verantwoorde manier om vluchtelingen al dan niet op te 
nemen: streng doch rechtvaardig, sober doch humaan. Voor de vluchteling is 
het een ongewis en ondoordringbaar labyrint zonder plattegrond – waarbij hij 
telkens een andere rol en identiteit toebedeeld krijgt.

aankomst of vertrek 
Een vluchteling heeft Nederland gekozen als veilige haven – dat is de rationele gedachte 
waarop het asielbeleid is gebaseerd. op deze veronderstelde rationaliteit wordt de 
vluchteling dan ook aangesproken in de procedures die hij vanaf zijn aankomst doorloopt. 
Beslissers van de overheid moeten ervan overtuigd raken dat een vluchteling in Nederland 
een verblijfsvergunning verdient op basis van een coherent, altijd gelijkluidend en volledig 
waar vluchtverhaal. De onderliggende boodschap vanuit de overheid aan de vluchteling is 
niet neutraal maar heeft een negatieve ondertoon: ‘Nederland is een dichtbevolkt land, er 
is maar beperkt ruimte voor anderen. Je bent niet welkom, tenzij …’ 
De vluchteling heeft een tegenovergesteld perspectief: hij vertrékt vooral, onvrijwillig 
en meestal zonder een duidelijke bestemming, in ieder geval meestal zonder de rationele 
overweging dat Nederland zijn land van toevlucht zal zijn. Hij vlucht op zoek naar 

bescherming. 
Er zijn allerlei redenen om te vluchten uit 
Afghanistan, Congo, Irak, Iran, Syrië, Somalië 
of Tsjetsjenië. Vervolging of marteling dreigt 
omdat politieke activiteiten te zichtbaar en te 
onwelgevallig zijn voor de autoriteiten. Hij en 

zijn familie worden jarenlang bedreigd omdat ze bij een minderheid horen. De burgeroorlog 
treft plotseling het dorp, of hij is homo en dreigt opgehangen te worden. En de autoriteiten 
zijn niet in staat hem te beschermen. Met andere woorden, het besluit om te vertrekken is 
een gedwongen besluit om lijf en leden in veiligheid te brengen, om aan geweld, oorlog of 
vervolging te ontkomen en soms om anderen te sparen. 

de onderliggende boodschap 
van de overheid is: ‘je bent 
niet welkom, tenzij...’
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Nederland is meestal geen bewuste keuze. Het is het land waar de mensensmokkelaars naar 
toe gaan, dat de reisagent heeft gekozen of waar al bekenden wonen.

het woord ‘asiel’ 
De route van een vluchteling lijkt in Nederland te beginnen. Lijkt, want daaraan vooraf 
gaat nog de reis en de tijd nadat een vluchteling een min of meer autonoom besluit 
neemt om te vertrekken uit eigen dorp, stad of land. Hij neemt het heft in eigen handen 

en is, in de soms maandenlange en 
gevaarlijke tocht, aangewezen op 
zijn eigen beoordelingsvermogen en 
zelfredzaamheid. 
Maar zodra een vluchteling in 
Nederland het woord ‘asiel’ uitspreekt, 
moet de man of vrouw in kwestie 

deze identiteit afleggen – het ‘asielsysteem’ treedt in werking. De vluchteling wordt als 
asielzoeker aangemerkt en krijgt een rol toegewezen als vragende, afhankelijke partij. 
overigens kan ook de formele identiteit ontbreken: vaak heeft een vluchteling zijn vertrek 
niet kunnen voorbereiden en komt hij zonder paspoort, geboorteakten en andere papieren 
in Nederland aan. 

verzamelplek buiten de samenleving
Tijdens de asielprocedure maakt autonomie plaats voor afhankelijkheid. Zodra een 
vluchteling in een  asielzoekerscentrum (azc) verblijft, wordt hij een asielzoeker en wacht. 
Hij wacht op weekgeld, wacht in de rij om te stempelen, op de IND, op de advocaat, op 
berichten van familie en op een beslissing. 
Privacy is schaars. Het CoA mag zijn kamer – die hij vaak nog met anderen deelt – zonder 
enige aankondiging controleren en kan geld van zijn toelage inhouden bij (vermeend) 
wangedrag of overlast. Een beroep doen op medische zorg kan alleen via een speciale 
telefoonlijn. Zelfstandig handelen is beperkt:  azc-bewoners kunnen alleen op bepaalde 
tijden het open leercentrum gebruiken en internetten, bij uitzondering mogen ze een 
studie via het UAF volgen. Nederlandse taalles is er minimaal en werken kan pas na uiterst 
ingewikkelde aanvraagprocedures en voor een beperkte periode. 
Symbolisch zijn de koffers die vluchtelingen onuitgepakt laten in al die maanden of 
jaren dat ze in een centrum leven – een uitdrukking van de onzekerheid en tijdelijkheid. 
Bovendien is het onderling vertrouwen schaars in deze verzamelplek van mensen uit de hele 
wereld die op de toppen van hun zenuwen met elkaar leven: ze zijn bedreigd, hebben zelf 
geweld aan den lijve ondervonden of hebben daardoor familieleden en vrienden verloren. 
Als entree naar de Nederlandse samenleving is het  azc een onveilig, gesloten systeem met 
beperkt zelfbeschikkingsrecht. 
Kortom, aan het begin van hun verblijf in Nederland ondervinden vluchtelingen een 
samenspel van factoren dat hun gezondheid slechter maakt en hun eigen initiatief en 
gevoel van eigenwaarde flink kan doen verminderen. 
Daarnaast spelen in de houding die een vluchteling tegenover de IND heeft (of krijgt) ook 
andere krachten een rol. De IND beslist over zijn toekomst en eist een telkens gelijkluidend 

vluchtverhaal en de volledige waarheid. Dit betekent dat zijn verhaal en vluchtmotieven 
krachtig genoeg moeten zijn om het ‘je bent niet welkom, tenzij …’ te weerleggen. 
Vlak na zijn aankomst heeft een vluchteling echter een heel andere oriëntatie, namelijk 
‘overleven’. Hij handelt uit wantrouwen, opportunisme en zelfbehoud. Dat was immers 
ook de strategie om geweld, oorlog of vervolging te kunnen weerstaan en alles achter te 
laten om een veilige plek te zoeken. Bovendien, hoe meer, hoe persoonlijker of hoe groter 
de traumatische ervaringen, hoe moeilijker het is om deze aan een vreemde te vertellen. 
Deze houding verandert iemand niet meteen tijdens de gehoren bij de IND. 

Keuzemenu’s
Als de asielprocedure positief afloopt mag de asielzoeker zich met een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning in Nederland vestigen. Die vergunning maakt de asielzoeker tot een 
vluchteling met een toelatingsbewijs tot de Nederlandse samenleving. Vrijwel meteen 
vereist dit een omslag in rol en identiteit. Nu worden eigen verantwoordelijkheid, 
zelfstandig beslissingen nemen en actieve participatie de eigenschappen die een 
vluchteling zich heel snel eigen moet maken, in vrijwel elk aspect van het leven. 
Van zelfstandige huisvesting, inschrijven in de gemeente, een energiemaatschappij 
kiezen, verzekeringen en bankrekeningen regelen tot deelname aan een 

inburgeringscursus. Van een school voor de 
kinderen, een dokter en tandarts vinden, een 
uitkering aanvragen, werk zoeken, kennis 
maken met de buurt, een netwerk opbouwen tot 
in veel gevallen gezinshereniging aanvragen. 
Met andere woorden: vind maar eens je weg in 

deze complexe ‘papieren’ samenleving met bureaucratie, loketten en keuzemenu’s aan de 
telefoon. Tijdens hun tocht langs instanties ervaren vluchtelingen soms een welwillende 
houding, maar soms ook een onverschillige en ongeduldige ontvangst. Alsof ze ook nu 
weer verzeild zijn geraakt in een doolhof zonder plattegrond. om hun eigen weg te vinden 
in, en aan te sluiten op, de nieuwe samenleving zijn vluchtelingen vaak aangewezen op 
gidsen en bemiddelaars, zoals de lokale vrijwilligers van VluchtelingenWerk. 

Fases
Met zijn vergunning op zak doorloopt een vluchteling verschillende stadia, van aankomst 
naar toekomst, van afstand naar binding. In de literatuur heeft men het allereerst over 
de ‘honeymoonfase’ (ICMC, 2011). De gevonden vrijheid en veiligheid zijn reden voor een 
feestje met land- en lotgenoten of nieuwe kennissen. Ze zijn opgelucht, nieuwsgierig en 
hoopvol op een nieuw leven. Na enige tijd volgt meestal de ‘aarzelfase’, waarin verleden, 
ontheemd gevoel, trauma’s en cultuurschok zich manifesteren. Uit onderzoek blijkt dat de 
psychische gezondheid vaak slechter is als iemand langer in de opvang heeft gewoond of 
als partner en kinderen (nog) in het land van herkomst zijn (SCP, 2011). 
op deze fase volgt meestal de fase van ‘hordes nemen’: langzaamaan beginnen 
klimaat, eten, huis en nieuwe omgeving te wennen. Er ontstaan nieuwe contacten en 
vriendschappen en het gevoel van eigenwaarde wordt sterker. 
Uiteindelijk ervaren veel vluchtelingen de ‘thuisfase’. Het gevoel ontheemd te zijn maakt 
geleidelijk plaats voor een gevoel van thuis zijn en van deel uitmaken van de samenleving, 

zodra een vluchteling het woord 
‘asiel’ uitspreekt, krijgt hij de rol 
van vragende, afhankelijke partij.

vind maar eens je weg door  
de bureaucratie, loketten  
en keuzemenu’s .
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Een nieuwe taal leren is sowieso moeilijker naarmate je ouder bent. In het begin is het 
sociale netwerk ook nog vrij klein. Zowel taal als netwerk zijn nodig om werk te vinden, 
de weg naar de juiste instanties te vinden, aan het verenigingsleven deel te nemen of een 
gesprek op school te voeren. En waar de kinderen met school, studie en werk hun toekomst 
in het nieuwe land zien, hechten de ouders nog sterk aan hun verleden in het land van 
herkomst. Ze ervaren langer of meer heimwee en leven lang met de ambivalentie van hier 
blijven of toch ooit teruggaan.  
Een andere kloof kan ontstaan tussen partners. Vrouwen emanciperen tegen wil en dank in 
hoog tempo als zij zonder man, en als kostwinner, achterblijven in het land van herkomst. 
Dit geldt ook voor vrouwen die zonder hun echtgenoot naar Nederland komen. Dit leidt 
tot onderlinge wrijving na de gezinshereniging: de vrouw is gewend geraakt aan haar 
zelfstandigheid, terwijl de man zijn vrouw zo niet kent.

Kwetsbaar en kansrijk: beide begrippen zijn op vluchtelingen van toepassing. Deels 
ondervinden ze de gebruikelijke migrantenproblemen, zoals het niet goed beheersen 
van de taal, sociaal-culturele verschillen en onvoldoende kennis van de Nederlandse 
samenleving. Maar hun achtergrond is een hele andere. Vluchtelingen hebben veelal 
ervaringen met geweld en daardoor vaak een slechte gezondheid.  
Ze leven in ballingschap en kunnen vrijwel onmogelijk terugkeren. Ze zijn onzeker over 
hun verblijfstatus. Hun loopbaan is lang onderbroken geweest en het kost hen veel moeite 
hier weer werk te vinden. Ze leven vaak onder het sociaal minimum. Gezinshereniging is 
moeizaam en ingewikkeld. Tel daarbij op dat ze bij de start langs veel loketten moeten waar 
hun rechtspositie slecht begrepen wordt. Allemaal factoren die hen een kwetsbare positie 
in de samenleving geven. 
De kansrijke kant van vluchtelingen blijft daarentegen te vaak onderbelicht. Want 
alle ervaringen, van vlucht tot een zelfstandig leven in Nederland, maakt hen tot 
overlevers. op die route moeten ze flexibel en sociaal slim zijn, doorzettingsvermogen 
en incasseringsvermogen tonen en het liefst ook gevoel voor humor hebben en houden. 
Kansrijk zijn ze ook door de werkervaring die ze al eerder hebben opgedaan en hun 
opleidingen en diploma’s. Maar ook door hun sterke motivatie om te laten zien dat zij niet 
voor niets gevlucht zijn en van hun tweede leven een succes willen maken. n

ook in werk, taal en opleiding. Voor sommigen kan dit enkele jaren duren, anderen bereiken 
deze fase nooit. 
overigens betekent een langer verblijf in Nederland niet per se een veiliger gevoel of een 
positievere ervaring van de Nederlandse samenleving. Hoewel vluchtelingen overwegend 
positief zijn over het open karakter van Nederland, zijn ze minder te spreken over de 
kansen die Nederland hen biedt. Er blijkt hierbij sprake te zijn van een ‘integratieparadox’: 
met name hoger opgeleide migranten en vluchtelingen zijn minder positief over hun 
acceptatie in Nederland en ervaren meer discriminatie (SCP, 2011). Kortweg: hoe meer je je 
conformeert, hoe meer je last hebt van ‘anders zijn’.

van outsider naar insider
Hoe kom ik binnen? Dat is de vraag die een vluchteling nog heel lang bezighoudt. Binnen 
betekent: in de Nederlandse samenleving. Die vraag is sterk verbonden met twee andere 
kwesties: verantwoording en identiteit. In de periode van asiel tot integratie ervaart een 
vluchteling expliciet en impliciet de vraag om telkens verantwoording – ‘waarom ben je 
hier?’ – af te moeten leggen. Uiteraard tijdens de asielaanvraag, maar ook later is dit een 
constante in het dagelijks maatschappelijke leven. ook een identiteit als vluchteling, als 
outsider, blijft nog lang aanwezig. Eerst is deze bepaald door instanties en procedures. 
Daarna, als zelfstandig burger in Nederland, wordt het diffuus, ook voor de vluchteling zelf. 
Immers, hoe lang voelen mensen zich vluchteling? Wanneer legt iemand dat etiket af? 
De ervaring leert dat de identiteit ‘ik ben een vluchteling’ verschuift en wisselt, afhankelijk 
van omstandigheden, ontmoetingen en of iemand zichzelf zo wil benoemen. Sommigen 
gebruiken de term als geuzennaam waar ze trots op zijn, anderen weer alleen onder 
medevluchtelingen. Enkelen noemen zichzelf ex-vluchteling. 
Het lijkt er op dat pas als een vluchteling zelf terug kan naar zijn land van herkomst, hij 
die diepgaande, persoonlijke keuze kan maken en daarmee ook de stap van outsider naar 
insider in zijn nieuwe land echt weet te zetten. Pas dan is het onvrijwillige karakter van het 
verblijf in Nederland verdwenen en is de persoonlijke keuze aan de orde. Een wezenlijke 
keuze, die onverlet laat dat vrijwel elke vluchteling een insider wil zijn, een Nederlands 
burger.

een nieuw leven: kwetsbaar en kansrijk
outsider, insider, fases, identiteiten, dat is de beschouwing. Maar wat gebeurt er in het 
leven van een vluchteling als hij eenmaal een huis heeft en echt aan een nieuw leven 
kan beginnen? Wat gebeurt er in het gezin? In de wisselwerking tussen samenleving en 
vluchteling? 
In het gezin zijn twee snelheden zichtbaar, die van de kinderen en die van de ouders. De 
kinderen integreren meestal razendsnel. Ze leren vlot de taal, vinden soepel hun draai op 
school en maken nieuwe vrienden. Dit betekent ook dat kinderen vrijwel altijd de tolk van 
hun ouders zijn, die een langzamer tempo hebben. Een grote verantwoordelijkheid voor hen 
en soms een bron van spanning. 
Daarnaast laten de maanden of jaren in een  azc, een onveilige plek met erg weinig privacy 
en onderling vertrouwen, nog lang hun sporen na. Een omgeving die van kinderen meesters 
in aanpassing kan maken of juist tot defensief of dwingend gedrag kan leiden. ouders 
ervaren meer moeite om hun rol en plek in de nieuwe samenleving te veroveren. 
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de route
Een asielzoeker begint de procedure bij de centrale ontvangstlocatie (CoL) in Ter 
Apel, waar alle vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen zich moeten melden. 
Daarna komt een vluchteling in één van de aanmeld centra (AC) in Ter Apel, Den Bosch 
of Zevenaar terecht. op Schiphol is een speciaal aanmeld centrum voor asielzoekers 
die per vliegtuig naar Nederland komen. In de AC’s krijgen asielzoekers een rust- en 
voorbereidingstermijn (RVT) van minimaal zes werkdagen voordat de asielprocedure 
werkelijk begint. Als een asielzoeker verder de procedure in gaat verhuist hij naar 
één van de proces opvanglocaties (PoL) van het Centraal orgaan opvang asielzoekers 
(CoA). 
Na de RVT komt de asielzoeker in de algemene asielprocedure (AA): er volgen 
acht zogeheten procesdagen waarbij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
beoordeelt of hij recht heeft op een verblijfsvergunning. Is er meer tijd nodig, dan 
kan de IND de asielzoeker doorsturen naar een verlengde asielprocedure (VA) en 
verhuist hij van de PoL naar een asielzoekerscentrum (AZC). ook de asielzoeker 
wiens asielverzoek wordt afgewezen in de PoL verhuist naar een azc, waar hij wordt 
voorbereid op terugkeer.



20 | VluchtelingenWerk Nederland  Fietsen met tegenwind | 21

de opvang: stap voor stap

Centrale ontvangstlocatie
(col)

Proces opvang locatie
(pol)

Asielzoeker meldt zich bij aanmeldunit van de 
Vreemdelingenpolitie (VP) in Ter Apel. Na identificatie en 
registratie door VP start rust- en voorbereidings termijn. 
Asielzoeker wordt opgevangen in col van het CoA.

Start rust- en voorbereidingstermijn (rvt)
(minimaal 6 dagen)

In col zorgt CoA voor o.a. maaltijden, onderdak en begeleiding 
waar nodig.

Asielzoeker krijgt verplichte tbc-screening. CoA zorgt samen 
met GGD voor planning.

CoA zorgt voor o.a. maaltijden, onderdak en
begeleiding waar nodig.

Asielzoeker ontvangt
via CoA een bewijs van
rechtmatig verblijf.

Asielzoeker hoort van 
CoA wat eerste dag van de 
Algemene Asielprocedure 
(AA) zal zijn.

Asielzoeker krijgt basale informatie over leven op 
opvanglocatie bij CoA via dvd, informatieboekje,huisregels en 
overzicht rechten en plichten.

Asielzoeker bereidt zich
voor op asielprocedure.
CoA faciliteert  
spreek ruimte voor  
Vluch te lingenWerk en 
MediFirst.

AA start bij eerste gehoor 
met IND.

CoA organiseert 
vervoer van pol naar 
Aanmeldcentrum
van IND en retour.

Asielzoeker ontvangt aan 
eind van verblijf in pol 
money card. Hierop wordt 
tijdens verblijf op  azc 
wekelijkse toelage gestort.

Start AA (uitgangspunt 
8 dagen)

Na afloop AA hoort asiel-
zoeker van IND het 
antwoord op asiel verzoek, 
dan wel of IND nog nader 
onderzoek doet.

Asielzoeker verhuist 
naar  azc.CoA regelt 
overplaatsing.

Asielzoeker verhuist naar procesopvanglocatie. Welke dat 
wordt, overlegt CoA met diverse ketenpartners.

Asielzoeker ontvangt afsprakenkaart voor alle afspraken als 
voorbereiding op nieuwe asielprocedure.

Mogelijke 
doorstroom
naar vbl.Vrijheidsbeperkende locatie

(Vbl)

CoA verzorgt verblijf
uitgeprocedeerde
asielzoekers
in vbl.

Dagelijkse 
meldplicht.

Asielzoeker voert 
gesprekken
met CoA in kader 
van leefbaarheid en 
veiligheid.

Geen besluit

Start Verlengde
Asielprocedure (VA)

Begeleiding gericht 
op oriëntatie op de 
toekomst.

Besluit van IND 
bekend
op asielverzoek.

Inwilliging Afwijzing

Start 
Voorinburgering

Start Terugkeer

Begeleiding gericht 
op voorbereiding
op inburgering.

Begeleiding gericht 
op terugkeer.

Vrijwillige start met 
leren Nederlandse 
taal.

CoA zorgt voor 
opvang in  azc, zolang 
asielzoeker
daar recht op heeft.

Asielzoeker krijgt 
wekelijkse
toelage van CoA en 
verzorgt zelf zijn 
maaltijden.

Huisregels 
toegelicht,
rechten en plichten 
gesprek.

Wekelijkse 
meldplicht.

Asielzoeker wordt 
opgevangen in  
azc tot geschikte 
woonruimte 
gevonden is.

Asielzoekerscentrum
( azc)

Bron: ‘Het	COA	en	de	asielprocedure’, CoA 2010
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achter de schermen en op de BarrIcaden

Er zit geen rust in het thema integratie, weten Erna Lensink, Roswitha Weiler 
en Ariane den Uyl. Voor deze beleidsmedewerkers van VluchtelingenWerk 
Nederland is het een dagelijkse uitdaging om de integratie van vluchtelingen 
op de agenda te houden. Soms moeten ze daarvoor de barricaden op. En soms 
werken ze juist in stilte en achter de schermen. ‘Want vluchtelingen moeten de 
kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen in een samenleving die steeds 
complexer wordt.’

Ballingen uit Latijns-Amerika, dissidenten uit Praag, bootvluchtelingen uit Vietnam. 
Schrijvers, filosofen, journalisten en politiek gevangenen, zij waren in het nieuws toen Erna 
Lensink, Ariane den Uyl en Roswitha Weiler jong waren. ‘Vluchtelingen waren helden waar 
mensen ontzag voor hadden’ blikt Roswitha terug. ‘Ze hadden moed en lef om op te staan 
tegen onrecht en dictatuur. Veel Nederlanders waren betrokken bij de ontwikkelingen in de 

wereld en politiek bewust. Solidariteit was een 
begrip waar velen zich in herkenden.’
Alle drie wilden ze de wereld een beetje beter 
maken. Een motivatie die voor hen terug te 
voeren is op de verhalen over de vervolging 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Wat zou jij 

doen als hier een dictator op zou staan?’ 
Kort na hun studies maatschappelijk werk, rechten en antropologie kwamen ze in 
aanraking met VluchtelingenWerk. Eerst als vrijwilliger, later werden ze de eerste 
beleidsmedewerkers op het terrein van integratie. Het was een tijd waarin de meeste 
Nederlanders geen besef hadden van de aanwezigheid van vluchtelingen in Nederland, 
vertelt Erna, laat staan van hun integratie. ‘ook ik dacht: vluchtelingen zitten ver weg, in 
vluchtelingenkampen.’ 

zichtbaar maken
Specifiek beleid voor de integratie van vluchtelingen was er niet, vertelt Roswitha, die in 
1991 als beleidsmede werker begon. ‘Toen het aantal vluchtelingen in Nederland toenam, en 
de overheid tegelijkertijd een specifiek minderhedenbeleid ging ontwikkelen, begonnen we 
met lobbyen en beleidsbeïnvloeding. Want bestaand beleid ging nooit over vluchtelingen, 
maar over andere migranten. Wij hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat die groep 
zichtbaar werd. Want vluchtelingen hebben andere rechten, een andere achtergrond en 
andere behoeftes.’ In feite ging het erom twee bewegingen te maken, enerzijds om het 
thema integratie onderdeel te laten zijn van het vluchtelingendebat dat vooral over asiel 
en dus toelating ging. En anderzijds om de integratie van vluchtelingen onderdeel te laten 
zijn van het minderhedendebat, dat zich vooral toespitste op de positie van traditionele 
migrantengroepen zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Een uitdaging die 
ook nu nog actueel is.

De drie beleidsmedewerkers zitten regelmatig bij ambtenaren en instanties aan tafel om uit 
te leggen wat het betekent een vluchteling te zijn. ‘Als vluchtelingen voorheen kinderbijslag 
aanvroegen, moesten ze eerst hun hele vluchtverhaal nog eens vertellen aan mensen van 
de sociale verzekeringsbank’, vertelt Ariane. ‘De medewerkers daar hadden werkelijk geen 
idee. Ze beschouwden vluchtelingen als migranten, van wie vastgesteld moest worden of 
ze wel genoeg binding met Nederland hadden. Wij hebben ze laten inzien hoe vreselijk het 
moet zijn voor mensen om alles opnieuw te moeten vertellen. Zo’n onderwerp is fijn om 
aan te werken, omdat je zo het verschil kunt maken voor mensen. Vluchtelingen moeten zo 
soepel mogelijk een nieuw bestaan in Nederland op kunnen bouwen.‘

Benoemen en benadrukken
Praten, uitleggen, lobbyen, dat is nog steeds de kern van hun werk. Dat valt niet 
altijd mee, vertellen de drie. De beeldvorming over vluchtelingen is de laatste 
jaren negatief. Integratie wordt gekoppeld aan toelating en vluchtelingen worden 
geassocieerd met gelukzoekers zonder perspectief. Uit politieke belangen worden 
allerlei labels op vluchtelingen geplakt. Het zijn geen helden meer die vreselijke 
dingen hebben meegemaakt, maar statushouders, ama’s, pardonners, asielzoekers of 
verblijfsgerechtigden. Geen intellectuelen maar eerder ‘armoedzaaiers’. 
En dus blijven de drie beleidsmedewerkers benoemen en benadrukken. Dat integratie van 
vluchtelingen de samenleving veel oplevert. Dat algemeen beleid voor migranten (soms 

‘Integratie is niet 
synoniem aan assimiliatie 
en ook geen eindpunt.’ ‘wat zou jij doen als hier een 

dictator op zou staan?’
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onbedoelde) gevolgen heeft voor vluchtelingen en hun integratie, en dat beleidsmakers 
daar rekening mee moeten houden. Erna: ‘In landen waar vluchtelingen vandaan komen is 
het veel lastiger om een inburgeringsexamen te halen, dat nodig is voordat het gezin naar 
Nederland mag komen, dan bijvoorbeeld in Marokko.’ We hebben vanaf het begin erop 
gehamerd dat voor vluchtelingen daarom een uitzondering moet komen.’ In een enkel geval 
is dat nu gebeurd.

deskundige activisten
Maar benoemen alleen niet genoeg, vertelt Roswitha. Ze wijst op het rapport van de 
parlementaire Commissie Blok, die onderzoek deed naar dertig jaar integratiebeleid in 
Nederland. ‘Hoewel VluchtelingenWerk gesproken heeft met leden van de Commissie, 
stond in het hele rapport geen woord over vluchtelingen. Toen hebben we zelf een 
beleidsnota geschreven en de eerste VluchtelingenWerk IntegratieBarometer uitgebracht 
om zo meer inzicht te geven in de positie van vluchtelingen. omdat onze pogingen om via 
beleidsbeïnvloeding vluchtelingen een betere arbeidsmarktpositie te geven onvoldoende 
resultaat opleverden, zijn we toen zelf ook aan de slag gegaan om mensen naar de 
arbeidsmarkt te leiden. We hebben in die tijd een Banenoffensief voor vluchtelingen 
gelanceerd, samen met Emplooi, Stichting voor Vluchteling Studenten UAF en de CWI’s.‘ 
De manier waarop ze ‘hameren’, verschilt. Erna: ‘Soms moeten we de barricaden op. Zo 
hebben we succesvol actiegevoerd voor een eenmalige pardonregeling voor vluchtelingen 
die hier al jaren in onzekerheid verkeerden. We dienen klachten in bij instanties, werken 
samen met advocaten en soms zoeken we de publiciteit op. Vaker praten we achter de 
schermen.‘ In zulke gesprekken hebben ze gezag en deskundigheid. Aan die expertise 
hebben ze jaren moeten bouwen, vertelt Roswitha. ‘We merken dat de overheid ons 
dusdanig serieus neemt dat op het moment dat VluchtelingenWerk zich mengt in een 
zaak, ze daar ook serieus naar kijkt. Het is fijn dat we die positie hebben, maar het schept 

natuurlijk ook verwachtingen. We 
zijn niet zomaar een bureautje met 
een paar beleidsmedewerkers, 
maar onderdeel van een grotere 
organisatie, een netwerk.  
De directe verbinding van de praktijk 

met het beleid is de grote kracht van VluchtelingenWerk. Door die wisselwerking weten 
we wat de gevolgen van het beleid zijn voor vluchtelingen. En daar zijn beleidsmakers en 
Kamerleden in geïnteresseerd.’ 
Hoe sterk hun organisatie is, zegt Erna, laat het volgende voorbeeld zien. Bij de 
Nederlandse ambassade in Teheran meldde zich een Afghaanse jongen. Hij was zijn ouders 
kwijt, die, naar hij vermoedde, naar Nederland waren gevlucht. De ambassade belde naar 
het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. En die nam gelijk contact op met Erna. 
‘Ze vroegen of wij deze mensen kenden. Ik belde naar onze lokale afdeling in de gemeente 
waarvan het ministerie had uitgezocht dat zijn ouders woonden. Ze bleken diezelfde 
ochtend op het spreekuur van VluchtelingenWerk te zijn geweest. Die avond hadden ze 
contact met hun zoon. Dan zit ik met kippenvel aan de telefoon. op zo’n moment realiseer ik 
me: We hebben een organisatie om trots op te zijn.’ Inmiddels heeft de zoon toestemming 
om naar Nederland te komen. 

Blijven strijden
‘Integratie zou een positieve betekenis moeten hebben, maar is bijna synoniem geworden 
aan assimilatie’, zegt Roswitha. ‘Alsof het een soort eindpunt is dat een vluchteling moet 
bereiken om erbij te horen. En ook alsof vluchtelingen gedwongen moeten worden, omdat 
ze anders niet zouden willen integreren’, voegt Erna toe. ‘Het is een woord dat anders 
geïnterpreteerd had kunnen worden. Nu is het in een eisende sfeer terecht gekomen. 
Waardoor zelfs wij soms denken: kunnen we de term integratie nog wel gebruiken? 
In weerwil van alle discussies blijven we dat toch doen.’ 
‘We worden voortdurend ingehaald door de grilligheid van de politieke actualiteit’, verzucht 
Roswitha. ‘Nederland lijkt klaar te zijn met integratie. De sfeer in het overheidsbeleid is 
nu: die mensen hebben een taalcursus gehad, het moet nu maar eens ophouden. Maar 
vluchtelingen op zoek naar bescherming zullen blijven komen en de samen leving wordt 
steeds complexer. Dus zul je moeten blijven strijden voor een plaats voor hen in die 
samenleving.’ 

vechtlust
‘Al zou er een eindpunt zijn, wanneer is dat dan bereikt?’ vult Ariane aan. ‘Denk aan oud-
Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die haar Nederlands paspoort ten onrechte zou hebben 
gekregen en daar elf jaar later voor op het matje werd geroepen. Als zelfs je paspoort je 
kan worden afgenomen, dan vragen vluchtelingen - ook zij die hier al jaren zijn - zich af; 

wanneer hoor ik er dan echt bij? Blijft je 
acceptatie in Nederland almaar aan een 
zijden draadje hangen?‘ 
Er is dus nog veel werk aan de winkel, 
weten de drie beleidsmedewerkers. Daar 
waar Nederland twintig jaar geleden trots 

was om vluchtelingen veiligheid te kunnen bieden, lijkt ons land ze nu liever kwijt dan rijk. 
Geflankeerd door strengere en scherpere regelgeving voor toelating, schaft Nederland 
integratiebeleid gericht op het bieden van kansen liever af. Die tegenkracht wakkert juist 
hun vechtlust aan en versterkt hun motivatie om dit werk te doen. ‘En wie weet maakt 
het ons ook creatiever’, zegt Ariane. Haar collega Erna denkt na en zegt: ‘Ik hoop dat er 
een tegenbeweging ontstaat vanuit de maatschappij. Zo is VluchtelingenWerk dertig jaar 
geleden ook begonnen. Het waren burgers die zagen dat er vluchtelingen naast hen kwamen 
wonen die wel wat advies konden gebruiken. Als straks zichtbaar wordt dat het voor 
vluchtelingen steeds moeilijker wordt om te integreren, zullen burgers zich er mee gaan 
bemoeien en voor hen opkomen. Ze beseffen, die mensen hebben wat meegemaakt, we 
hebben ze toegelaten, laten we ze ook helpen hun eigen weg te vinden.’ n

‘Blijft je acceptatie in nederland 
almaar aan een zijden draadje 
hangen? 

de directe verbinding van de 
praktijk met het beleid is de grote 
kracht van vluchtelingenwerk.
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de visie van vluchtelingenwerk op integratie

HooFDSTUK 2  IntegratIe: een zaaK  
 van Iedereen 
Roswitha Weiler 

Integratie? Iedereen heeft er wel een opvatting over. zeker het laatste 
decennium is het een thema van fel debat in politiek en samenleving. Dat het 
ook om vluchtelingen en hun kansen op een nieuw bestaan gaat, dringt minder 
door. Aan vluchtelingen bescherming bieden houdt meer in dan het verlenen 
van een verblijfsstatus, een vluchteling moet ook de kans krijgen een nieuw 
leven op te bouwen in een veilige en welkome samenleving. Integratie is dus 
een wezenlijk deel van vluchtelingenbescherming. Voorop staat daarbij dat 
integratie een proces is en geen eindpunt. Het is ook een proces dat van twee 
kanten komt: van plaats veroveren en plaats bieden, van verandering van 
individu en samenleving. Volgens VluchtelingenWerk is integratie een zaak van 
iedereen: de één is hier geboren, de ander is hierheen gevlucht. Nederland is 
wat we er samen van maken.

principes en afspraken
Wereldwijd waren er begin 2011 bijna 10 miljoen vluchtelingen, een kwart van de 
ongeveer 43 miljoen mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Volgens het 
Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) zijn er in januari 
2011 bijna 75.000 vluchtelingen in Nederland, worden er in 2011 13.000 asielzoekers 
opgevangen en zijn er daarnaast 2.000 statenlozen in Nederland. Eenvoudige oplossingen 
voor de mondiale vluchtelingenproblematiek zijn er niet. Wel zijn er heldere principes voor 
vluchtelingenbescherming, die opgenomen zijn in internationale afspraken, Europese 
regels en nationale wetgeving. Vluchtelingen hebben het recht om asiel te zoeken, waar 
ook ter wereld. Ze mogen rekenen op het verbod op refoulement: staten mogen iemand 
niet terugsturen naar een land waar hij vreest vervolgd te worden vanwege zijn etnische 
afkomst, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat hij tot een sociale groep 
behoort. De afspraken benoemen ook de rechten van vluchtelingen. Kortweg, recht op 
integratie. In vrijwel alle internationale verdragen is dat onder meer verwoord in het recht 
op onderwijs, huisvesting, soepele gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarkt. Met 
als doel dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig burger kunnen zijn. De afspraken 
zijn daarnaast aangevuld met het principe van internationale solidariteit met landen die 
zwaardere lasten dragen, bijvoorbeeld omdat ze veel vluchtelingen opvangen. 
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Naast deze juridische en internationaal-politieke componenten, is er nog een element van 
bescherming: de welkome samenleving. Bescherming heeft immers alleen betekenis als 
vluchtelingen echt kunnen participeren in de nieuwe samenleving en niet uitgesloten en 
gediscrimineerd worden. 

Samengevat is vluchtelingenbescherming gebaseerd op drie pijlers:
1.  juridische veiligheid. Door non-refoulement, erkenning en verlening van een 

vluchtelingenstatus, het bieden van rechten.
2.  maatschappelijke veiligheid. Een welkome samenleving waar vluchtelingen in alle 

veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen.
3.  internationale solidariteit. Met landen die zwaardere lasten dragen en met de 

vluchtelingen die in deze landen vaak zonder perspectief verblijven.

Bescherming tegen non-refoulement en het verlenen van rechten zijn een deel van 
internationale bescherming. Uiteindelijk moet deze bescherming leiden tot een duurzame 
oplossing voor vluchtelingen. Het gaat vooral om duurzame terugkeer of integratie van 
vluchtelingen in het land van opvang. In veel gevallen kan een vluchteling gewoonweg niet 
veilig terugkeren naar het land van herkomst. En dan is integratie, dat wil zeggen de kans 
krijgen om een bestaan op te bouwen in een nieuw land, voor hen de meest aangewezen 
duurzame oplossing.

van aankomst naar toekomst
Deze principes zijn samengebracht in onderstaand schema waarin de visie van 
VluchtelingenWerk op vluchtelingenbescherming staat. De pijl ‘van aankomst naar 
toekomst’, ook wel ‘van Schiphol tot Emplooi’, geeft de route van de vluchteling aan binnen 
het beschermingskader: aanvankelijk ligt de nadruk meer op asiel; het verkrijgen van een 
verblijfstitel. Geleidelijk wordt de integratie-dimensie van groter belang.
Het bieden van bescherming aan vluchtelingen is alleen maar mogelijk als er ook sprake 
is van draagvlak in de samenleving. Steun van burgers, maatschappelijke organisaties, 
maar ook van bestuurders en politici is essentieel. Vandaar dat draagvlak als basis van 
vluchtelingenbescherming in het schema is opgenomen. 

definitie en kader voor vluchtelingenbescherming 

Vluchtelingenbescherming gaat dus verder dan de erkenning ‘u bent een vluchteling, 
hier is uw verblijfsvergunning, en daar vindt u de samenleving’. Sterker nog: er kan geen 
sprake zijn van volwaardige en duurzame bescherming, als een vluchteling in een omgeving 
terecht komt die hem vijandig gezind is. Hij heeft juist het recht om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Het draagvlak in de samenleving is daarbij een wezenlijk fundament – 
bescherming bieden aan vluchtelingen betekent hen ook kansen geven op een bestaan in 
een nieuw land. 

draagvlak:
steun van burgers

maatschappelijk middenveld / civil society
politiek & bestuurlijk draagvlak

Internationale solidariteit

Juridische veiligheid & perspectief Maatschappelijke veiligheid & perspectief
VLUCHTELING

Asiel:

Toegang & Toelating

Integratie :

Verblijf & Participatie

Vluchteling: Van aankomst naar toekomst/van Schiphol tot Emplooi
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van twee kanten
VluchtelingenWerk Nederland hanteert sinds 2001 een eigen benadering van integratie van 
vluchtelingen. Het is een proces en geen eindpunt, én het is een proces van twee kanten: 
van plaats veroveren en plaats bieden, van verandering van individu en samenleving. 
Dit geldt voor vluchtelingen en voor alle andere nieuwkomers die hun plaats in de 
Nederlandse maatschappij moeten weten te vinden. Dat maakt integratie vooral een 
samenlevingsvraagstuk: in wat voor land wil je leven? Er worden inspanningen van beide 
kanten verwacht; van de vluchteling en van de maatschappij. 
Integratie is een zaak van iedereen, individueel en collectief: het vraagt inzet, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van individuele vluchtelingen en van Nederlandse 
burgers, instellingen, bedrijven en overheden. Kortom: de	één	is	hier	geboren,	de	ander	is	
hierheen	gevlucht.	Nederland	is	wat	we	er	samen	van	maken.

In de visie van VluchtelingenWerk rust het 
tweezijdige integratieproces op drie pijlers: 
participatie, communicatie en emancipatie. 
Participatie verwijst naar deelname aan 
belangrijke domeinen van de maatschappij zoals 
onderwijs, opleiding en werk.  
ook toegang en toegankelijkheid van 

gezondheidszorg, huisvesting, welzijns voorzieningen, culturele instellingen en politieke 
partijen horen erbij.	Communicatie gaat over contact en uitwisseling tussen vluchtelingen 
en andere inwoners van Nederland. Beheersing van het Nederlands is hierbij essentieel, 
net als onderling begrip en bereidheid tot contact. En emancipatie verwijst naar het proces 
waarin mensen op eigen kracht keuzes kunnen maken, het heft in eigen hand nemen en een 
zelfstandige plek in de samenleving weten te verwerven. 
Inzet op deze drie pijlers – door vluchtelingen zelf, door de ontvangende samenleving en 
haar burgers en organisaties – bevordert de integratie van vluchtelingen. 
Door aan de ene kant in te zetten op het toerusten van de vluchteling (via activiteiten om 
participatie, communicatie en emancipatie te stimuleren) en tegelijkertijd de samenleving 
op dezelfde manier toegankelijker te maken wordt de integratie bevorderd. 
In bijgaand schema is opgenomen wat daarvoor nodig is. 

Integratie ingevuld door vluchtelingenwerk nederland

vluchteling samenleving

Participatie • Goede start:
- korte, kwalitatief goede opvang
- soepele overgang naar huisvesting
- maatwerk in inburgering

• Toeleiding naar werk en onderwijs
•  Toeleiding naar maatschappelijke 

activiteiten 

•  Goede en zekere rechtspositie 
(verblijfszekerheid, 
gezinshereniging, mensenrechten, 
bestrijding van discriminatie)

•  Toegang tot voorzieningen en 
instellingen & adequaat aanbod

• Interculturalisatie

Communicatie • Taalverwerving
•  Communicatieve vaardigheden 

(normen, waarden, omgangsvormen)
• Persoonlijke netwerken
• Interculturele communicatie

• Contact en ontmoeting 
• Gedeelde netwerken
• Interculturele communicatie

Emancipatie • Zelfstandige positie & eigen keuzes
• Empowerment & weerbaarheid
• Zelforganisatie

• Emancipatie/diversiteit(sbeleid)
• Gedeeld burgerschap
• Wereldburgerschap

Kwetsbare positie
In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgebracht naar de maatschappelijke 
positie van vluchtelingen in Nederland. Hieruit komt het beeld naar voren dat het 
integratieproces niet zonder problemen verloopt.
Allereerst is de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen kwetsbaar en zorgelijk. 
Vluchtelingen hebben veel minder vaak betaald werk en kennen ook een veel grotere 
uitkeringsafhankelijkheid dan autochtonen. Er zijn wel aanzienlijke verschillen: Iraniërs 
en Chinezen doen het in dit opzicht veel beter dan Somaliërs, Afghanen en Irakezen. 
Verschillende belemmeringen voor een succesvolle entree op de Nederlandse arbeidsmarkt 
worden telkens weer genoemd: het ontbreken van een relevant sociaal netwerk, 
onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, het ontbreken of niet erkennen van 
diploma’s, een vanwege de vlucht onderbroken loopbaan en het ontberen van relevante 
werkervaring, gezondheidsproblemen en een onzekere verblijfsstatus. 
Door de slechte arbeidsmarktpositie is ook de inkomenspositie van vluchtelingen 
ongunstig: dertig procent van de vluchtelingenhuishoudens leeft onder de armoedegrens 
(minder dan € 10.000,- per jaar). Voor autochtone huishoudens ligt dit aandeel op vier 
procent. Verder hebben veel vluchtelingen schulden omdat zij vanwege hun vlucht en 
nieuwe start in Nederland veel kosten moeten maken, onder andere voor gezinshereniging.
Vluchtelingen hebben over het algemeen een slechtere gezondheid dan autochtonen. 
Hun gezondheid wordt negatief beïnvloed door gebeurtenissen in het land van herkomst, 

Integratie is vooral een 
samenlevingsvraagstuk: in 
wat voor land wil je leven?
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langdurig onzeker verblijf in het opvangcentrum en de afwezigheid van partner en/of 
kinderen. Deze slechte gezondheidssituatie heeft weer een negatieve invloed op andere 
terreinen zoals de succesvolle afronding van de inburgering, het leren van de taal en het 
vinden van betaald werk.
Wat betreft de sociale integratie is het beeld positiever. Veel vluchtelingen hebben contact 
met autochtone Nederlanders. Vaak hebben vluchtelingen zowel intensief contact met 
autochtone Nederlanders als met landgenoten. Dit geldt vooral voor Somaliërs. Meer dan 
andere groepen voelen zij zich hier thuis en ook veilig en zijn zij het meest positief over 
Nederland.
Kinderen van vluchtelingen, met name met een Afghaanse en Iraanse achtergrond, doen 

het erg goed in het onderwijs. 
Maar dit geldt niet voor 
leerlingen met een Somalische 
achtergrond. 
In het algemeen geldt dat 
naarmate vluchtelingen langer 
in Nederland zijn, zij een 
betere positie verwerven in de 

Nederlandse samenleving. Met name in de eerste jaren na statusverlening is hun positie 
ongunstig. Voor vluchtelingen is het niet eenvoudig om een eigen plek te verwerven. Na 
verloop van tijd verbetert dit, maar ook na jaren blijft de positie van vluchtelingen, zeker in 
vergelijking met andere groepen, kwetsbaar.  
Het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland, vooral in sociaal-economische zin, 
blijkt uit verschillende studies, is een moeilijke opgave.
De route van aankomst naar zelfstandigheid vergt veel. De vluchteling krijgt daarin telkens 
een andere rol toebedeeld: van overlever tijdens de vlucht leidt hij vervolgens tijdens de 
toelating- en opvangperiode vooral een passief en afhankelijk bestaan. Na statusverlening 
moet hij juist weer heel actief en assertief zijn. 
Extra complicerend is tenslotte dat vluchtelingen te maken hebben met ingewikkelde wet- 
en regelgeving en verschillende beleidsterreinen. Veel instellingen weten te weinig van 
die specifieke regelgeving die ook nog vaak verandert. Ze kunnen het vaak ook niet weten. 
ook zijn zij soms huiverig voor de juridische complexiteit en om met eventuele trauma’s 
geconfronteerd te worden. Gevolg is dat ze naar elkaar verwijzen, zonder dat de vluchteling 
geholpen wordt. Daar komt nog bij dat professionals vaak zo gespecialiseerd zijn dat ze 
weinig oog (kunnen) hebben voor de samenhangende problematiek die zo kernmerkend is 
voor veel vluchtelingen.

concrete aanbevelingen
Aangezien vluchtelingen voor hun veiligheid naar Nederland komen (en niet als 
arbeidsmigrant) en nog maar relatief kort in Nederland wonen, is de zorgelijke 
arbeidsmarktpositie niet verwonderlijk. ook de slechte gezondheid van vluchtelingen 
hangt samen met hun vluchtverleden. Maar de problematiek is wel hardnekkig en vraagt 
specifieke aandacht en extra inzet. om hun enorme motivatie te behouden moeten 
vluchtelingen juist extra worden geactiveerd in plaats van dat men berust in het feit zij 
onvoldoende participeren. Kortom, specifieke kenmerken ván vluchtelingen vragen om 

specifieke maatregelen vóór vluchtelingen. Daardoor kunnen ze succesvol participeren, 
communiceren en emanciperen, En voelen ze zich veilig en welkom. 
ook de UNHCR benadrukt het belang van integratiebeleid toegesneden op vluchtelingen 

(UNHCR, 2007). Het huidige 
Nederlandse beleid houdt geen 
rekening met die bijzondere 
achtergrond. Het benadrukt vooral 
de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen en dat reguliere instanties 
moeten werken voor álle inwoners. 
Door hogere eisen te stellen waaraan 
migranten moeten voldoen, zonder 

verplichte inburgeringscursussen en strenge toelatingseisen, komt het Nederlandse beleid 
in botsing met Europese afspraken over integratie (SCP 2012, zie bijlage 2).

VluchtelingenWerk vindt dat de Nederlandse overheid de voorwaarden voor een goede 
integratie van vluchtelingen juist moet blijven faciliteren. ook moeten gemeenten de 
noodzakelijke extra ondersteuning kunnen blijven bieden. Vluchtelingen moeten kansen 
krijgen om een goede start te maken. Dit kan door: 
•  Een zo kort mogelijk verblijf in opvangcentra met voldoende privacy en gericht 

op een perspectiefrijke toekomst en toegang tot taalonderwijs, arbeidsmarkt en 
gezondheidszorg. 

•  Snelle verblijfszekerheid zodat vluchtelingen hun aandacht kunnen richten op hun 
integratietraject – en niet alsnog kunnen worden teruggestuurd. 

•  Soepele gezinshereniging en naturalisatie, zodat vluchtelingen zich echt op 
Nederland kunnen richten. 

•  Steun bij eerste huisvesting, maatwerk in integratietrajecten en begeleiding. 
Inburgering, onderwijs, werk en maatschappelijke participatie hangen samen – 
daarin wordt de juiste match gemaakt met de kennis, kunde en vaardigheden van de 
vluchteling.

•  Toegang tot onderwijs en studiefinanciering voor alle vluchtelingen om zich te 
kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

• Toegesneden arbeidsmarktbeleid, zoals het Banenoffensief Vluchtelingen.
• Maatregelen om gezondheidsproblemen adequaat en vroegtijdig aan te pakken. 
•  Maatregelen die armoede en schulden voorkomen, zoals het afschaffen van de hoge 

leges voor verblijfsvergunningen en de verlenging daarvan. 
•  Algemene instellingen beter toegankelijk maken met een adequater aanbod voor 

vluchtelingen.
• Meer kennis bij en betrokkenheid Nederlandse burgers over vluchtelingen.
•  Specifiek gemeentelijk beleid gericht op de integratie van vluchtelingen om hen 

lokaal volwaardig te laten participeren.

het opbouwen van een nieuw bestaan in 
nederland, vooral in sociaal-economische 
zin, is een moeilijke opgave.

de vluchteling neemt zijn 
verantwoordelijkheid om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, 
en de overheid stelt hem in staat die 
verantwoordelijkheid te dragen.
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vitale nieuwe nederlanders
In de visie van VluchtelingenWerk zijn vluchtelingen bijzondere nieuwkomers, die kansrijk 
en kwetsbaar zijn. Zij zijn ook erg gemotiveerd. Investeren in een goede start levert vitale 
nieuwe Nederlanders op die hun nieuwe leven en dat van hun kinderen tot een succes 
maken. Bovendien zijn die investeringen in het belang van de samenleving. Vluchtelingen 
doen daardoor minder een beroep op uitkeringen en gezondheidszorg en de risico’s op 
uitsluiting en isolement nemen af. Hierdoor worden op termijn achterstanden kleiner en 

sociale problemen minder, met als 
gevolg minder kosten om die te 
bestrijden. 
Maatwerk in integratiebeleid werkt 
aan twee kanten. De vluchteling 
neemt zijn verantwoordelijkheid 
om een zelfstandig bestaan 

op te bouwen, en de overheid – van het rijk tot gemeenten – stelt hem in staat die 
verantwoordelijkheid te dragen. Zo krijgt volwaardige, duurzame bescherming echt vorm. 

wisselwerking
Van binnenkomst tot integratie: VluchtelingenWerk bevordert door persoonlijke steun 
en collectieve belangenbehartiging dat vluchtelingen zo snel mogelijk zelfstandig hun 
weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. De organisatie is via regionale 

stichtingen en met duizenden 
vrijwilligers en honderden 
betaalde krachten in vrijwel 
alle gemeenten en alle 
opvangcentra actief. Daarmee 
is VluchtelingenWerk de enige 
organisatie die vluchtelingen 
in alle stadia van hun verblijf in 

Nederland bijstaat. Het landelijke netwerk van de duizenden vrijwilligers is uniek en staat 
voor solidariteit en actief burgerschap.
De inzet van vrijwilligers is belangrijk voor vluchtelingenbescherming. 

de missie en de praktijk van vluchtelingenwerk
Bij het bewaken van de naleving van het Vluchtelingenverdrag en de rechten 
voor vluchtelingen die daaruit voortvloeien, spelen nationale NGo’s (non 
gouvernementele organisaties) een belangrijke rol. Vluchtelingenorganisaties geven 
‘handen en voeten’ en daarmee kracht aan internationale vluchtelingenbescherming. 
Zij komen op voor vluchtelingenrechten en zetten zich in voor maatschappelijk 
draagvlak voor vluchtelingen door de overheid en de maatschappij te herinneren aan 
hun verantwoordelijkheden. Daarbij hoort ook aandacht voor de vergeten positie van 
de vluchteling en het aandragen van oplossingen. 
Het belang van de vluchteling staat altijd centraal. Dit vergt dat organisaties 
onafhankelijk zijn, objectief werken, dat zij kennis hebben van de praktijk en met 
vluchtelingen en hun organisaties overleggen. 
VluchtelingenWerk Nederland is zo’n nationale vluchtelingenorganisatie.  
De vereniging is in 1979 gestart door Nederlandse burgers die direct betrokken 
wilden zijn bij de bescherming van vluchtelingen. Zij wilden persoonlijk tegenwicht 
bieden aan het restrictieve overheidsbeleid en de rechten van vluchtelingen vanuit 
een onafhankelijk perspectief bepleiten. 

de missie 
VluchtelingenWerk	is	een	onafhankelijke,	breed	samengestelde	professionele	
organisatie	die	zich	op	basis	van	de	Universele	Verklaring	voor	de	Rechten	van	
de	Mens	en	met	vele	vrijwilligers	inzet	voor	bescherming	van	asielzoekers	en	
vluchtelingen	door	persoonlijke	steun	en	belangenbehartiging	bij	hun	toelating,	
opvang	en	maatschappelijke	participatie.

Investeren in een goede start levert 
vitale nieuwe nederlanders op die hun 
nieuwe leven tot een succes maken.

de kracht van vluchtelingenwerk ligt in 
de wisselwerking tussen de inzet voor 
individuele situaties, praktijkkennis en 
collectieve belangenbehartiging.

 In vogelvlucht: vluchtelingen in nederland 
Nadat Nederland het Vluchtelingenverdrag in 1956 ratificeert, komen er in de 
decennia daarna geen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland – afgezien 
van de Vietnamese bootvluchtelingen en Turkse christenen in de jaren zeventig. 
In de jaren tachtig en negentig verandert de wereld. Het postkoloniale tijdperk 
leidt tot interne conflicten langs etnische en religieuze lijnen, en de zogeheten 
vluchtelingenbewegingen worden grootschaliger. 
In de jaren tachtig formuleert de Nederlandse overheid een specifiek 
vluchtelingenbeleid, vooral voor de opvang en huisvesting van uitgenodigde 
vluchtelingen. In diezelfde periode wordt een apart minderhedenbeleid ontwikkeld, 
bedoeld om achterstanden bij ‘gastarbeiders’ op te heffen. om nieuwe achterstand 
te voorkomen ontstaat begin jaren negentig het nieuwkomersbeleid, met name 
gericht op taalonderwijs aan migranten en ‘oudkomers’ en naar voorbeeld van het 
opvangbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen. Later worden vluchtelingen ook in dit 
nieuwkomersbeleid opgenomen. 
Dit wordt opgevolgd door het inburgeringsbeleid: vluchtelingen en migranten worden 
verplicht de Nederlandse taal te leren en zich te oriënteren op de Nederlandse 
samenleving. Na een flinke investering via het ‘Deltaplan Inburgering’, wordt in de 
21e eeuw het inburgeringsbeleid weer afgebouwd. Nu staat actief burgerschap voor 
en door alle burgers centraal met eigen verantwoordelijkheid voor integratie. 

Naar de opvatting van VluchtelingenWerk is het goed dat vluchtelingen terecht 
kunnen bij algemene instellingen maar doet dit generieke beleid in de praktijk 
hen onvoldoende recht. Vluchtelingen moeten de kans krijgen een nieuw bestaan 
op te bouwen en hebben door hun specifieke achtergrond zeker in de eerste jaren 
specifieke aandacht nodig.
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Het persoonlijk contact zorgt voor een onderlinge vertrouwensband tussen de vluchteling 
en de contactpersoon. De vrijwilligers hebben een brugfunctie tussen vluchtelingen 
en de maatschappij. Zij dragen bij aan een welkome samenleving en zijn als het ware 
de ruggengraat voor het lokale en nationale draagvlak. Het contact tussen vrijwilligers 
en vluchtelingen vormt bovendien een belangrijke aanvulling op de professionele 
dienstverlening aan vluchtelingen. 
ook zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor de verbetering van de positie van 
vluchtelingen en asielzoekers als groep . Dat doet zij door invloed uit te oefenen op, 
en draagvlak te vergroten bij de overheid, beleids- en opiniemakers, bestuurders, 
instellingen, bedrijven en individuele burgers. De kracht van VluchtelingenWerk ligt in 
de wisselwerking tussen de inzet voor individuele situaties, praktijkkennis en collectieve 
belangenbehartiging.
onderstaand model laat zien hoe deze wisselwerking in de praktijk verloopt. 

Belangenbehartigingscyclus

VluchtelingenWerk heeft voor de samenleving en voor vluchtelingen een rol van 
betekenis. Met voorlichting en steun aan asielzoekers zodat zij goed voorbereid zijn in 
alle fasen van hun procedure. Met advies aan advocaten die voorkomen dat vluchtelingen 
onterecht worden uitgezet en zorgen dat zij de juiste rechten krijgen. Met bemiddeling 
naar werk zodat ze een eigen inkomen verdienen. Met projecten gericht op ontmoeting 
om de sociale netwerken groter te maken. Met taalcoaches en budgetcoaching zodat 
vluchtelingen zelfredzaam worden. Met een deskundige en kritische blik op beleid om 
vluchtelingenbescherming in Nederland te waarborgen. n

VluchtelingenWerk
Nederland: duurzame 

bescherming van 
vluchtelingen

Persoonlijk contact: 
spreekuur/advies  

en informatie

Beleidsbeïnvloeding 
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draagvlak

Doorverwijzing & 
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‘overheId moet uItgaan van de Kracht van 
vLuchteLIngen.’ 

De UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.  
De organisatie heeft de opdracht om de internationale bescherming van 
vluchtelingen aan te sturen en te coördineren. René Bruin is sinds vier jaar 
vertegenwoordiger van de UNHCR in Nederland. 

‘Ik kom uit een dorp van vijfhonderd zielen, we kenden elkaar allemaal. Begin jaren zestig 
verkocht mijn vader zijn weiland – de Negen morgen geheten. Een morgen is een oude 
landmaat, het is de hoeveelheid land die in één morgen kon worden geploegd. op het 
verkochte stuk grond werden huizen gebouwd. Er kwamen nieuwe mensen wonen in het 
dorp: mensen die hun plek moesten verwerven, die je een plek moet gunnen. Ik heb me 
in dat stuk dorp nooit meer zo thuis gevoeld. Logisch, onze koeien waren vervangen door 
huizen en mensen. Maar om daar bij stil te blijven staan is niet werkbaar. Uiteindelijk gaat 
het om de vraag: wat kunnen we met elkaar?’

mensen erbij betrekken
‘Ik denk dat de aandacht voor vluchtelingen wereldwijd tekort schiet. De wereld realiseert 
zich onvoldoende wat het is om uit een land als Somalië te komen. Een land zonder 

structuren, waar jongeren geen onderwijs hebben genoten, waar families uiteengevallen 
zijn. Ik denk dat we ons rekenschap moeten geven van het feit dat er werk aan de winkel 
is: het zal mensen uit gebieden waar een burgeroorlog gaande is, niet zomaar lukken om in 
een nieuw land een mooi bestaan op te bouwen. We moeten ons best doen om deze mensen 
erbij te betrekken, want daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. Jaarlijks wordt 
aan ongeveer zesduizend asielzoekers in Nederland een verblijfsvergunning toegekend. 
We moeten als samenleving nadenken over hun integratie en behoeften. Mensen tijdens 
de asielprocedure in detentie plaatsen, helpt niet. Detentie kan heel schadelijk zijn. 
Het is geen goede start van een nieuwe toekomst. De insteek moet zijn om een persoon 
die zich kan kwalificeren als vluchteling, zo goed mogelijk te ontvangen. We moeten de 
asielprocedure zo inrichten dat integratieaspecten vanaf het begin worden ingebouwd. Dus 
niet buitensluiten maar mee laten doen.’

goed voor iemand zorgen
‘Een land heeft een goed integratiebeleid nodig. We kunnen niet zeggen: ‘U bent in 
Nederland, u bent toegelaten, het ga u goed!’. De UNHCR vraagt aan overheden om te letten 
op de specifieke noden die vluchtelingen kunnen hebben. Dat geldt in het bijzonder voor 
uitgenodigde vluchtelingen. Die halen we naar Nederland omdat ze dringend bescherming 
en soms specialistische zorg nodig hebben. Het is zorgelijk dat de overheid de geldkraan 
voor integratieactiviteiten nu dicht draait. Als UNHCR iemand voordraagt voor hervestiging 
in Nederland, dan wil je dat wel doen met de wetenschap dat Nederland ook goed voor die 
persoon gaat zorgen. Aan de andere kant benadrukken we als UNHCR ook dat je uit moet 
gaan van de kracht van vluchtelingen. Kijk naar wat ze zelf kunnen bijdragen. Kijk niet 
alleen naar hun problemen en het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Help hen in 
de ontwikkeling van hun kracht. Welke opleiding hebben ze? Sluit die ergens op aan?’

rechten opbouwen
‘Een van de taken van UNHCR is het wereldwijd bevorderen van lokale integratie van 
vluchtelingen. Dat betekent allereerst een legale rechtspositie. Maar vluchtelingen moeten 
ook een sociaal- economische rechtspositie hebben; ze moeten hun eigen brood kunnen 
verdienen, een huis hebben en kunnen participeren in de samenleving. ook hebben ze 
sociaal-culturele rechten: ze moeten zich kunnen uiten op de manier waarop ze dat willen. 
Als een vluchteling niet kan terugkeren naar het land van herkomst, moet hij rechten 
op kunnen bouwen in het land van toevlucht. Dan hebben we het over alle rechten die 
een mens kan toekomen: recht op vrijheid van meningsuiting, recht op vereniging, op 
intellectueel bezit, etcetera. 
Natuurlijk alles binnen het kader van de Nederlandse wetgeving.’

Integratie is wederkerig
‘We bepleiten ook dat iemand de nationaliteit van zijn nieuwe land krijgt. In artikel 34 van 
het Vluchtelingenverdrag staat dit recht expliciet vermeld. Het stelt dat wanneer terugkeer 
naar het land van herkomst onmogelijk is, een vluchteling zo spoedig mogelijk erkend dient 
te worden en daarna zo snel mogelijk genaturaliseerd. Die optie moet er echt zijn. Alleen 
dan is iemand gelijkwaardig en kan hij rechten opbouwen en een volledig burger worden.’ 

‘We moeten de asielprocedure zo 
inrichten dat integratie aspecten 
meteen worden ingebouwd.’
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De afgelopen jaren is de UNHCR zich in Europa meer en meer gaan mengen in het 
integratiedebat. Wat vinden we goede indicatoren voor integratie? Het behalen van 
een diploma? De taal machtig zijn? Wat als iemand hier een goed lopend bedrijf heeft 
opgebouwd maar niet de Nederlandse taal spreekt? Is hij dan niet goed geïntegreerd? 
Integratie is niet zo’n eenvoudig begrip. Er komen veel aspecten bij kijken. Daarom 
zeggen we ook: Als een land een integratiebeleid voert, moet de vluchteling niet worden 
uitgesloten van dat debat, integendeel, integratie is een wederkerig begrip. 
Van de mensen die op het weiland van mijn vader kwamen wonen kende ik slechts één 
gezin, met de zoon van de kruidenier zat ik op voetbal. Dat was een begin. Uiteindelijk gaat 
het erom uit te vinden wat je met elkaar kunt doen. Het duurt even, maar dan gaan we elkaar 
wel vinden.’ n

afspraken, wetten en verdragen 

HooFDSTUK 3 BIj wet geregeLd 
Ariane den Uyl

Bescherming van vluchtelingen gaat veel verder dan asiel bieden vanwege de 
vervolging die ze in eigen land vrezen. In een scala aan verdragen, wetten en 
regels – van het VN-Vluchtelingenverdrag tot de Nederlandse inburgeringswet 
– staan de kansen op een nieuw bestaan verwoord. Wat moet het land van 
toevlucht bieden en wat mag het vragen van een vluchteling? En hoe doet 
Nederland het, getoetst aan internationale en Europese regels?

Een	persoon	die	uit	gegronde	vrees	voor	vervolging	wegens	zijn	ras,	godsdienst,	
nationaliteit,	het	behoren	tot	een	bepaalde	sociale	groep	of	zijn	politieke	overtuiging,	
zich	bevindt	buiten	het	land	waarvan	hij	de	nationaliteit	bezit,	en	die	de	bescherming	
van	dat	land	niet	kan	of,	uit	hoofde	van	bovenbedoelde	vrees,	niet	wil	inroepen,	of	die,	
indien	hij	geen	nationaliteit	bezit	en	verblijft	buiten	het	land	waar	hij	vroeger	zijn	gewone	
verblijfplaats	had,	daarheen	niet	kan	of,	uit	hoofde	van	bovenbedoelde	vrees,	niet	wil	
terugkeren.	

Uit artikel 1, definitie van de term Vluchteling - Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen 1951

Bescherming in letter en geest 
Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen stelden de Verenigde Naties in 1951 
het Vluchtelingenverdrag op – officieel het	Verdrag	betreffende	de	status	van	Vluchtelingen 
of de	Conventie	van	Genève	betreffende	de	Status	van	Vluchtelingen.  
Het verdrag definieert wie een vluchteling is en welke rechten hij heeft. oorspronkelijk was 
het verdrag bedoeld voor mensen die tijdens en direct na de oorlog waren gevlucht. Vanaf 
1967 geldt het ook voor degenen die na die tijd hun land ontvluchten. Inmiddels hebben 150 
landen, waaronder Nederland, het Vluchtelingenverdrag ondertekend.  
Het Vluchtelingenverdrag geeft eigenlijk een vrij beperkte definitie van een vluchteling. 
Hij moet vervolging vrezen in eigen land door ras, godsdienst, nationaliteit, politieke 
overtuiging of omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep – en hij kan niet rekenen 
op bescherming door zijn eigen overheid. Mensen die geweld in een burgeroorlog 
ontvluchten, vallen er niet automatisch onder. In Nederland kan dit wel een grond zijn 
voor een asielvergunning. Net als de dreiging van een onmenselijke behandeling, zoals 
marteling, bij terugkeer naar eigen land. De meeste Europese landen hebben vergelijkbare 
aanvullende bescherming in hun wetten geregeld, gebaseerd op artikel 3 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens: Niemand	mag	worden	onderworpen	aan	folteringen	
of	aan	onmenselijke	of	vernederende	behandelingen	of	bestraffingen.
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De Europese afspraken voor vluchtelingenbescherming zijn moeizaam tot stand gekomen. 
Ze bieden lidstaten nog altijd veel vrijheid om een eigen invulling te geven aan bijvoorbeeld 
de opvang van asielzoekers of het organiseren van inburgeringsprogramma’s. 
Er zijn ook grote verschillen tussen de lidstaten. Zo is de opvang van asielzoekers in 
Griekenland volkomen anders dan in Duitsland. Nederland is de enige lidstaat die alle 
gemeenten verplicht om vluchtelingen te huisvesten. 
Een andere belangrijke EU-afspraak is de richtlijn voor gezinshereniging. Het recht op 
gezinsleven staat ook op andere plekken verwoord: in artikel 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten en het 
VN-Kinderrechtenverdrag. Maar de gezinsherenigingsrichtlijn gaat verder: het is een 
spijkerharde afspraak over wat lidstaten moeten doen om het gezinsleven te bewaken, 
met afzonderlijke aandacht voor vluchtelingen. Zo staat in overweging 8: ‘De	situatie	van	
vluchtelingen	vraagt	bijzondere	aandacht	vanwege	de	redenen	die	hen	ertoe	hebben	

gedwongen	hun	land	te	ontvluchten	en	
die	hen	beletten	aldaar	een	gezinsleven	
te	leiden.	Om	die	reden	moeten	er	voor	
hen	gunstiger	voorwaarden	worden	
geschapen	voor	de	uitoefening	van	hun	
recht	op	gezinshereniging’. Hoofdstuk 5 
van de richtlijn is geheel gewijd aan de 
gezinshereniging van vluchtelingen. Dit is 

van wezenlijk belang, want een herenigd gezin helpt vluchtelingen beter te integreren. 
Naast deze bindende richtlijnen hebben de Europese lidstaten in 2004 tien basisprincipes 
voor integratie geadopteerd (zie bijlage 2). Hierin erkennen de lidstaten dat integratie 
een tweezijdig proces is, dat het van belang is dat immigranten in staat worden gesteld 
om de taal te leren en basisinformatie over het land te krijgen. ook wordt het belang 
onderstreept dat immigranten toegang krijgen tot onderwijs en werk en dat discriminatie 
wordt tegengegaan. In 2005 is aan deze basisprincipes een vervolg gegeven met de 
gemeenschappelijke agenda voor integratie (CoM 2005, 389). Hier zijn op Europees en 
nationaal niveau maatregelen voorgesteld waarmee de integratie van immigranten wordt 
bevorderd.

onzekere rechtspositie
Voor de Nederlandse wet worden vluchtelingen soms gelijk en soms anders behandeld 
dan geboren Nederlanders. Zo hebben vluchtelingen dezelfde rechten en plichten 
als Nederlanders bij sociale voorzieningen zoals bijstand en sociale zekerheid. In de 
Huisvestingswet krijgen ze juist even voorrang voor hun eerste woning. De Wet inburgering 
verplicht gemeenten om maatschappelijk begeleiding aan te bieden: een tijdelijke andere 
behandeling waardoor vluchtelingen een gelijke positie aan die van andere inwoners 
kunnen bereiken. Andere Nederlandse wetten en regels die vluchtelingen en hun 
integratie aangaan, zijn de Vreemdelingenwet 2000 die hun rechtspositie regelt, de Wet 
arbeid vreemdelingen die vrije toegang tot arbeidsmarkt geeft, de Paspoortwet voor het 
vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort en de Rijkswet op het Nederlanderschap die 
regelt dat een vluchteling geen afstand hoeft te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit 
om het Nederlanderschap te kunnen verkrijgen. 

Het Vluchtelingenverdrag wordt meestal aangehaald als het gaat om de toelating van 
vluchtelingen, maar het grootste deel van het verdrag gaat over rechten die de integratie 
van vluchtelingen moet vergemakkelijken. In sommige artikelen staat letterlijk: De	
Verdragsluitende	Staten	zullen	de	vluchtelingen	op	dezelfde	wijze	behandelen	als	de	
onderdanen.	Dat zijn bijvoorbeeld artikel 22 over onderwijs, artikel 23 over bijstand en 
artikel 24 over arbeid en sociale voorzieningen. Andere artikelen, zoals over huisvesting, 

roepen overheden op om 
vluchtelingen zo gunstig 
mogelijk te behandelen. 
En weer andere passages 
benoemen expliciet het recht 
op een vluchtelingenpaspoort 
en identiteitspapieren. Dat 
de opstellers naturalisatie als 

integratiemiddel zagen, is te proeven in artikel 34: De	Verdragsluitende	Staten	zullen,	
voor	zover	mogelijk,	de	assimilatie	en	naturalisatie	van	vluchtelingen	vergemakkelijken.	
Zij	zullen	in	het	bijzonder	ernaar	streven	de	naturalisatieprocedure	te	bespoedigen	en	de	
tarieven	en	kosten	van	deze	procedure	zoveel	mogelijk	te	verminderen.
Kortom, in de letter en geest van het verdrag gaat bescherming verder dan asiel bieden. 
Het verwoordt vooral de kansen van vluchtelingen op een nieuw bestaan in het land van 
toevlucht. De bewaker van het Vluchtelingenverdrag, de UNHCR, benadrukte integratie 
als duurzame bescherming nog eens in 2007. Uit de	‘Note	on	the	Integration	of	Refugees	
in	the	European	Union’	(2007): Het	proces	van	integratie	is	complex	en	gradueel,	behelst	
onderscheiden	maar	onderling	verbonden	juridische,	economische,	sociale	en	culturele	
dimensies	die	alle	van	belang	zijn	voor	het	vermogen	van	de	vluchteling	om	succesvol	als	lid	
van	de	samenleving	te	integreren .’	

Bindende europese afspraken
Naast de VN-verdragen kent Europa ook afspraken over vluchtelingenbescherming.  
Daarbij is met name van belang wat er in de richtlijnen van de Europese Unie is vastgelegd. 
Deze richtlijnen zijn namelijk bindend. Dit betekent dat zij door de nationale overheden in 
wet- en regelgeving moeten worden geïmplementeerd. ook mogen huidige regelgeving en 
beleid niet in strijd zijn met de Europese regels. 
Een van de belangrijkste richtlijnen is de Definitie- of Kwalificatierichtlijn (2004/83/
EG). Hierin hebben lidstaten met elkaar minimumnormen afgesproken om vluchtelingen 
in Europa op een gelijke manier te beschermen. In artikel 33.1 benoemt de richtlijn 
expliciet integratie: ‘Ten	einde	de	integratie	van	de	vluchteling	in	de	samenleving	te	
vergemakkelijken,	voorzien	de	lidstaten	in	integratieprogramma’s	welke	zij	passend	achten	
of	zorgen	zij	voor	de	omstandigheden	waaronder	de	toegang	tot	dergelijke	programma’s	
gewaarborgd	is.’	Andere rechten zijn ook uitdrukkelijk opgenomen, zoals reisdocumenten, 
toegang tot onderwijs, sociale zekerheid en werk (artikelen 25 t/m 28). Vaak wordt hierbij 
verwezen naar ‘vergelijkbare	voorwaarden	als	voor	de	eigen	onderdanen	gelden’. De 
richtlijn vermeldt ook het recht voor vluchtelingen op gezondheidszorg onder dezelfde 
voorwaarden als eigen onderdanen. Dit is een verschil met het Vluchtelingenverdrag dat 
een dergelijk artikel niet kent.

het grootste deel van het 
vluchtelingenverdrag gaat over rechten 
die de integratie van vluchtelingen 
moeten vergemakkelijken. 

naast deze bindende richtlijnen 
hebben de europese lidstaten 
in 2004 tien basisprincipes 
voor integratie geadopteerd.
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De afgelopen jaren heeft de rechtspositie van de vluchteling echter een stevige knauw 
gekregen met de introductie van de intrekbaarheid van de asielvergunning en het 
inburgeringsvereiste voor het verkrijgen van een vergunning onbepaalde tijd. 
Een vluchteling kan pas na vijf jaar een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.  
Tot 2001 was de zogeheten A-status direct een permanente vergunning. Bij de introductie 
van de Vreemdelingenwet 2000 werd het een intrekbare vergunning voor drie jaar, en 

inmiddels is de onzekere periode zelfs 
verlengd tot vijf jaar. 
Bij het vinden van werk kan een 
intrekbare vergunning een obstakel 
zijn. ook bij het afsluiten van 
verzekeringen of het openen van een 
bankrekening doen zich problemen 

voor. Het afsluiten van een hypotheek is vrijwel onmogelijk. Al met al een tijd die 
vluchtelingen onzeker maakt en een ongunstig effect op integratie heeft. Een vluchteling 
die niet weet of hij mag blijven, verbindt zich minder snel met de samenleving. 
Als er geen vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend en vluchtelingen terug moeten, 
blijkt vijf jaar verblijf in Nederland ook lang. Dit geldt met name voor de kinderen die 
intussen al helemaal zijn vernederlandst. De Kwalificatierichtlijn geeft landen helaas de 
mogelijkheid om vluchtelingen eerst slechts tijdelijk te beschermen. 
ook op andere punten wordt de rechtspositie van de vluchteling verder aangetast. De 
regels voor gezinshereniging, van essentieel belang voor integratie, zijn voor vluchtelingen 
zo strikt geworden dat ze de grootste moeite hebben om hun gezin bij elkaar te brengen. 
Hierbij handelt Nederland echter in strijd met de Europese richtlijn voor gezinshereniging. 
Het is naar verwachting een kwestie van tijd voordat de Europese rechter hier paal en perk 
aan zal stellen. 

torenhoge kosten
Financieel krijgt een vluchteling het ook steeds moeilijker. ook houders van een asielstatus 
worden geconfronteerd met torenhoge leges. Als een aanvraag voor gezinshereniging te 
laat wordt ingediend, kost een visum 1250 euro voor het eerste gezinslid en 250 euro voor 
ieder gezinslid dat volgt. Eenmaal in Nederland moet 300 euro worden betaald voor de 
verblijfsvergunning voor ieder gezinslid. Voor een kind dat geboren wordt moet 250 euro 
aan leges voor een verblijfsvergunnning worden betaald. 
Als een asielzoeker niet in aanmerking komt voor een asielvergunning maar wel voor een 
vergunning op medische gronden, moet hij hiervoor 950 euro betalen. In de jaren daarna 
komen daar steeds weer hoge leges voor verlenging en voortgezet verblijf bij. 
Bij elkaar opgeteld kost het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland de vluchteling 
behoorlijk veel geld. Gezien de armoede waarin veel vluchtelingen leven kunnen ze dat 
nauwelijks opbrengen, laat staan ervoor sparen.

toekomst
Bescherming betekent juridische én maatschappelijke veiligheid bieden. Van arbeidsmarkt 
tot naturalisatie, van behulpzame overheid tot billijke leges: de intenties van verdragen, 

afspraken en wetten zijn helder 
over de rechten die integratie 
makkelijker moeten maken. 
De praktijk laat zien dat die 
intenties wel bewaakt moeten 
worden; nationaal, Europees en 
internationaal. Vluchtelingen 

zelf zijn gemotiveerd om een nieuw bestaan op te bouwen en hebben een perspectief op 
de toekomst hard nodig. Zonder al te grote wettelijke belemmeringen, zonder onzekerheid 
over hun verblijf, zonder armoede en samen met hun gezin. n

 

een vluchteling die niet weet of hij 
mag blijven, verbindt zich minder 
snel met de samenleving.

de intenties van verdragen, afspraken 
en wetten zijn helder over de rechten die 
integratie makkelijker moeten maken. 
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‘aLs je de taaL nIet spreeKt, LeeF je aLs een 
dooFstomme.’

Nasrin Noroozie reisde 18 jaar geleden samen met haar kinderen haar 
echtgenoot achterna die in Nederland asiel had gekregen. ze werkt al elf jaar 
als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Limburg.

Het hoofdgebouw van asielzoekerscentrum Heerlen oogt leeg en triest. Langzaam 
schuifelen bezoekers door een tochtige gang naar het spreekuur van VluchtelingenWerk. 
Nasrin Noroozie stapt met haar gestifte lippen, slanke postuur en zorgvuldig opgemaakte 
ogen het kantoor binnen. Haar verschijning stelt de bezoekers gerust: er wordt gelachen, 
thee ingeschonken, bijgepraat. 
Nasrin is vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. Al elf jaar doet ze bijna alles wat een vrijwilliger 
hier kan doen; als tolk én steun en toeverlaat vluchtelingen terzijde staan tijdens hun 
asielprocedure. Ze gaat mee naar advocaten, naar de Dienst Terugkeer en Vertrek, de 
medische dienst van het asielzoekerscentrum, het Rode Kruis en de politie. Ze helpt 
asielzoekers tussen hoop en vrees, mensen die familieleden tijdens hun vlucht kwijt zijn 
geraakt, kinderen zonder ouders, bejaarden die extra zorg nodig hebben. Maar ze begeleidt 
ook vluchtelingen die een status krijgen en staan te trappelen een toekomst op te bouwen 
in Nederland. Ze geeft hen maatschappelijke begeleiding, taalles en helpt bij huisvesting. 

thuis in Limburg
Als geen ander weet ze hoe het is in een nieuw land te moeten aarden. In 1994 kwam 
ze samen met haar zoon en dochter uit Iran naar Nederland om herenigd te worden met 
haar man. Hij was twee jaar daarvoor het islamitische regime van Iran ontvlucht. Met z’n 
vieren woonden ze een half jaar in één kamer. Haar vader was net in Iran overleden, ze had 
heimwee naar haar moeder. 
Toch voelde Nasrin zich vanaf de eerste dag in Limburg meer thuis dan in haar vaderland. 
Vanwege de vrijheid die ze nooit had gekend en waar ze nu met volle teugen van genoot. 
Maar met die vrijheid kon haar man niet omgaan. Ze scheidden. Nasrin stond voor de 
keuze: of werk vinden in Nederland, of terug naar Iran. ‘Mijn kinderen achterlaten in 
Nederland, dat kon ik niet’, zegt Nasrin vol overgave. ‘En daarbij, Nederland was meteen 
mijn thuis. Ik wilde graag werken en de Nederlandse taal leren. In Iran werkte ik vroeger 
ook. Voordat ik trouwde, gaf ik les aan mensen die analfabeet zijn.’ Via een gemeentelijk 
re-integratiebureau kon ze aan de slag bij VluchtelingenWerk. ‘Ze hadden mij hard nodig, 
omdat ik de taal van Iraniërs, Afghanen en Koerden spreek. Ik kreeg gelijk een contract.’ Na 
vijf jaar kon de gemeente haar contract niet verlengen. Maar ze ging door, als vrijwilliger. 

nummertjes trekken
In haar werk put ze vaak uit eigen ervaring. Alles wat zij had willen weten toen ze net 
in Nederland was, maar niemand haar vertelde, doceert ze nu aan haar cliënten. ‘Hoe 
een nummertje trekken werkt, dat verkeersovertredingen boetes opleveren, waar 
boodschappen voordelig zijn, hoe te achterhalen of varkensvlees in een product is 
verwerkt.’ Ze wijst hen eveneens op de gevaren van meedoen aan een loterij. ‘Vluchtelingen 
zijn in de zevende hemel als ze een status krijgen. Krijgen ze een woning, dan stijgen ze nog 
hoger. Sommigen denken: We hebben een huis, we zijn vrij en kunnen alles doen wat we 
willen. Ze worden lid van de loterij en denken zo rijk te worden. Maar zo werkt het niet, zo’n 
loterij is weggegooid geld.’ 

taal leren
‘Er was hier een man die net een status heeft gekregen. Ik vroeg hem: ‘Wat ga je nu doen?’ 
Hij antwoordde dat hij zo snel mogelijk als vrachtwagenchauffeur wilde werken. Dat vond 
ik niet verstandig. Als je hier wilt wonen, zei ik, moet je eerst de taal leren. Anders krijg je 
spijt. In een land waarvan je de taal niet spreekt, de mensen niet verstaat, de letters niet 
kunt lezen, leef je als een doofstomme.’ 
Stralend zegt ze: ‘Ik gaf taalles aan een groep analfabete Afghanen. Zij waren zó blij dat ze 
leerden lezen en schrijven in het Nederlands, alsof ze blind waren en leerden zien. ‘Je gaat 
naar de hemel’, zei een van hen. Dat was een heel mooi moment.’ n

‘Nederland was 
meteen mijn thuis.’
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huisvesting

HooFDSTUK 4  In hoLLand staat  
een huIs 

 
Erna Lensink

Een huis is meer dan een woonkamer, een keuken en een slot op de deur. 
Voor vluchtelingen staat een eigen woning voor nog veel meer: het markeert 
de overgang van een afhankelijk bestaan in de opvang naar dat van een 
zelfstandig burger. Met een eigen dak boven het hoofd kan het integratieproces 
echt starten. 

van buiten naar binnen 
Na een gedwongen en vaak onvoorbereide vlucht, geweldservaringen en een onzekere 
asielprocedure zonder al veel privacy en rust betekent een set huissleutels voor 
vluchtelingen een nieuw begin. De nieuwe start heeft twee effecten. Allereerst kan de 
vluchteling op zijn eigen bank in zijn eigen huiskamer even achterover zitten. Hij is veilig, 
de tijd van verwerking breekt aan. Verwerking van het afscheid van zijn achtergelaten 
land en achtergebleven familieleden, van traumatische ervaringen en van de onzekere 
asielprocedure. 
Maar tegelijkertijd dringt ook het besef door dat zijn toekomst hier ligt. Het proces van 
verwerken is vermengd met hoge verwachtingen. ‘Straks wordt alles beter’. Maar beter 
wordt het maar langzaam aan. omdat er tijd nodig is om dingen te verwerken, maar ook 

vanwege de flinke papierwinkel die een nieuwe 
woning en een zelfstandig bestaan met zich 
meebrengen. 
Een eigen huis markeert ook de overgang van 
buiten de samenleving naar binnen. Na het 
geïnstitutionaliseerde bestaan in een  azc, buiten 

de samenleving, kan de integratie nu echt beginnen. De vluchteling heeft een basis om in 
Nederland thuis te raken, de cultuur en gebruiken te leren kennen en gewoon een buurman 
of -vrouw te zijn. Kinderen kunnen vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen, ouders kunnen 
betrokken raken bij de school of de kinderopvang. Sport, muzieklessen, verenigingen, een 
inburgeringscursus en werk passen veel beter in je leven als er een vaste basis is. 

een eigen huis markeert 
de overgang van buiten de 
samenleving naar binnen. 
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woonwensen
Een vluchteling kan op twee manieren aan een woning komen: hij kan zelf zoeken of 
bemiddeld worden. op een website van het CoA kan hij kiezen uit de woningen die 
gemeenten voor vluchtelingen beschikbaar stellen. Aan een eenmaal toegewezen woning 
zit de vluchteling wel vast. Als er meerdere gegadigden zijn, gaat de woning in principe 
naar degene die het langst in de opvang zit. Lukt het niet op deze manier, dan bemiddelt 
het CoA, onder de voorwaarde dat de vluchteling akkoord moet gaan met de toegewezen 
woning.
Persoonlijke woonwensen of een voorkeur voor een gemeente tellen niet mee. Soms kan 
het CoA een woning in, of in de buurt van, een gewenste gemeente aanbieden. Daar zijn 
wel voorwaarden aan verbonden. De bewijslast voor de binding met de gemeente ligt bij de 
vluchteling. Voorwaarden zijn een arbeidscontract voor minstens een half jaar, een studie, 
een medische of psychologische behandeling of familieleden in de eerste graad. Hij moet 
met een doktersattest, een arbeidsovereenkomst, inschrijvingen en andere documenten 
aantonen dat hij terecht een voorkeur heeft voor die ene gemeente.
Het woningaanbod sluit vaak niet aan op wat vluchtelingen zoeken. Zij zijn vaak 
alleenstaand of starten als eenpersoonshuishouden omdat hun gezin nog niet herenigd 
is. Het aanbod van gezinswoningen is groter dan dat van alleenstaandenwoningen; 40 
procent van de aangeboden woningen is voor gezinnen, terwijl er veel meer vluchtelingen 
alleenstaand zijn. En degenen die wel in een alleenstaandenwoning terechtkomen, hebben 
later weer een probleem als hun gezin overkomt (37 procent van de vluchtelingen leidt een 
eenpersoonshuishouden tegen 16 procent van de autochtonen). 

De huisvesting van alleenstaande jongere vluchtelingen rond de twintig jaar levert weer 
andere hobbels op. Zoals veel jongeren die een uitkering krijgen, kunnen zij de huur van 
een zelfstandige woning niet opbrengen. Bovendien hebben ze geen familie in Nederland 
die kan bijspringen of een netwerk dat hen opvangt. Als oplossing worden deze jongeren 
vaak bij elkaar gezet in een gedeelde eengezinswoning – met huisgenoten die ze niet zelf 
hebben gekozen. 

golf van bureaucratie
De ene vluchteling kan binnen zes weken na aankomst in Nederland verhuizen naar 
een eigen woning, voor een ander kon dat in het verleden jaren duren. Maar voor elke 
vluchteling geldt, zodra hij zijn huissleutels krijgt, moet hij in één week verhuisd 
zijn en in korte tijd het meeste papierwerk hebben geregeld. Dit betreft onder 

meer het huurcontract, de 
inschrijving in Gemeentelijke 
Basisadministratie, BSN-nummer, 
DigiD, uitkeringsinstantie, 
energiemaatschappij, 
inboedelverzekering, WA-
verzekering, zorgverzekering, 
bankrekening, waterbedrijf, 

internetprovider, kredietaanvragen, enzovoorts. En iedereen die ervaring heeft met een 
kabelbedrijf, kent de frustraties met de klantenservice. 
Gebrekkige taalbeheersing is een fikse horde, maar nog belangrijker, op deze golf van 
bureaucratie wordt een vluchteling nauwelijks voorbereid. Begeleiding door vrijwilligers 
van VluchtelingenWerk is dan ook broodnodig. Bovendien moeten bij de huisvesting 
van een vluchteling CoA, IND, gemeente, corporatie, rijksoverheid, provincie en UWV 

thuisgeven
De ministeries van Justitie en Wonen, Wijken & Integratie hebben op 1 juli 2010 de 
Taskforce ‘Thuisgeven’ in het leven geroepen. Doelstelling is om binnen een jaar de 
wachttijden in de asielzoekerscentra weg te werken en het bestaande proces rond 
het aanbod van woningen te verbeteren. Dit is nodig omdat gemeenten een steeds 
grotere achterstand hebben op de taakstelling. Vluchtelingen moeten daardoor 
steeds langer wachten op een woning. Bovendien kan snellere huisvesting de 
opvangkosten aanzienlijk besparen én kunnen vluchtelingen eerder beginnen met 
hun inburgering en integratie. In de eindrapportage, juli 2011, doet de Taskforce 
een aantal voorstellen hiervoor. Dit varieert van betere samenwerking tot snellere 
matching, van eerder starten met participatie tot sterke prikkels voor gemeentes. 
Het beoogde resultaat is dat alle vluchtelingen binnen drie maanden gestart zijn 
met hun inburgeringstraject en binnen zes maanden meedoen in de Nederlandse 
samenleving. In 2012 besluit het kabinet of deze nieuwe werkwijze in het hele land 
wordt ingevoerd. 

de taakstelling van de gemeente
Als vluchtelingen een verblijfsstatus hebben, worden ze ‘uitgeplaatst’ naar 
zelfstandige huisvesting in een gemeente. Elke gemeente in Nederland moet 
ieder half jaar een aantal vluchtelingen een woning bieden, de zogeheten 
huisvestingstaakstelling uit de Huisvestingswet. Dat geldt voor uitgenodigde 
vluchtelingen, vluchtelingen met een vergunning bepaalde tijd asiel en onbepaalde 
tijd asiel, mensen met andere vergunningen die op basis van een asielverzoek 
worden verleend en in sommige gevallen gezinsherenigers die direct bij hun partner 
intrekken. Alleenstaande minderjarigen met een verblijfsvergunning tellen mee 
voor de taakstelling op het moment dat ze achttien jaar worden. Bij gezinnen telt het 
moment van de ondertekening van het huurcontract. Wordt er vlak daarna een kind 
geboren, dan telt dit niet mee voor de taakstelling.
De verdeling onder gemeenten is naar rato van het aantal inwoners. Als een 
gemeente aan haar verplichtingen heeft voldaan, hoeft zij dat halfjaar geen 
woningen meer aan te bieden. Andersom geldt dat ook: als een gemeente in een 
halfjaar geen of te weinig vluchtelingen heeft gehuisvest, dan telt dat aantal op bij 
de taakstelling voor het volgende halfjaar. 

gebrekkige taalbeheersing is een 
fikse horde, maar nog belangrijker, op 
deze golf van bureaucratie wordt een 
vluchteling nauwelijks voorbereid. 
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samenwerken. Verschillende partijen, die elk hun eigen werkwijze hebben en vaker langs 
elkaar dan mét elkaar werken. 
De vluchteling merkt de gevolgen. Neem het verblijfspasje. Een vluchteling kon tot voor 
kort pas een woning zoeken als hij dat pasje had. Dat moest hij eerst zelf ophalen bij de 
IND, maar daarover werd hij niet geïnformeerd. Maar een woning zoeken begint nu meteen, 
het CoA weet immers zonder pasje ook wel dat iemand een vergunning heeft. ook de 
inschrijving in het bevolkingsregister zorgt geregeld voor oponthoud. De consequentie 
hiervan is voor rekening van de vluchteling. Want zonder inschrijving geen BSN-nummer, 
zonder BSN-nummer geen DigiD-code en ook geen uitkering. En zonder uitkering kan hij 
geen huur betalen. Hij start met een huurschuld en een enkele keer zelfs de deurwaarder, 
zonder er ook maar een uur gewoond te hebben. 
Een ander veel voorkomend probleem is de verschillende schrijfwijze van een buitenlandse 
naam door de betrokken organisaties. De IND schrijft de achternaam op één manier, bij de 
GBA is er een -h ingevoegd en het UWV vergeet een tussenvoegsel. ook hiervoor betaalt 
de vluchteling de rekening. Als hij de foute schrijfwijze recht wil zetten, moet hij op het 
gemeentehuis een verklaring onder ede afleggen over zijn werkelijke naam. Een kostbare 
zaak.

wijd verspreid 
Een alleenstaande Afghaanse vrouw met drie kinderen komt in een Gronings dorpje 
terecht met een minimale busverbinding. De kinderopvang is in het volgende dorp, de 
inburgeringscursus is nog verder weg. De vrouw houdt de luxaflex naar beneden, geheel 
tegen Nederlandse gewoontes in, omdat ze thuis zonder hoofddoek rondloopt en zo liever 
niet gezien wordt. Deze ongelukkige situatie is het gevolg van het spreidingsbeleid door de 
taakstelling (zie kader). Beleid dat gunstig en ongunstig kan uitpakken, voor de vluchteling 
én voor de gemeente. 

Eerst de ongunstige kant. Een 
vluchteling heeft meestal geen 
keuzevrijheid, zeker niet als het CoA 
de bemiddeling doet. In die procedure 
doen persoonlijke woonwensen er niet 
toe en tellen alleen zware criteria als 

de vluchteling een bepaalde gemeente op het oog heeft. Het gevolg is dat vluchtelingen 
vaker dan andere migranten terechtkomen in een omgeving waar relatief weinig werk of 
studiemogelijkheden zijn en met slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
op enkele uitzonderingen na mag een vluchteling de woning niet weigeren.  
op woningweigering volgt een forse procedure met een toetsing, een gesprek met een 
directeur van het CoA, een advies van Juridische Zaken en een bedenktijd van 24 uur om de 
woning alsnog te accepteren. Sinds de asielprocedure korter is en de huisvesting sneller 
gaat, nemen woningweigeringen toe.  
De voorbereiding is immers ook korter en een vluchteling krijgt in die tijd nauwelijks 
een beeld van Nederland. Zo hebben ook vluchtelingen hun aannames. Zoals een Iraans 
gezin dat op Terschelling terecht kwam – voor veel Nederlanders een droom, voor hen een 
nachtmerrie omdat zij dachten verbannen te worden. 
Gemeenten staan soms ook voor een lastige uitvoering. Hechte gemeenschappen als Urk, 

In dorpen worden nieuwe 
bewoners vaak snel deel van 
een gemeenschap.

Marken en Volendam kennen bijvoorbeeld slechts 5 procent sociale huurwoningen, het 
soort woningen dat vluchtelingen wordt aangeboden. In deze gemeenten komen nauwelijks 

woningen vrij omdat de inwoners zich sterk 
verbonden voelen met hun geboorteplaats en 
zelden vertrekken. 
De gunstige kant van het spreidingsbeleid is 
de solidariteit tussen gemeenten onderling: 
elke gemeente heeft gewoon de plicht om 

vluchtelingen te huisvesten, alle discussies daarover zijn daarmee van de baan. Nederland 
is hierin uniek. Andere Europese landen, waaronder Duitsland en Denemarken, kijken er 
met een zekere jaloezie naar. 
Het feit dat vluchtelingen door het hele land wonen is positief. Ze wonen daardoor vaker in 
gemengde wijken dan de klassieke migrantengroepen. Hierdoor hebben ze meer kans op 
contact met autochtonen en dus ook meer mogelijkheden om Nederlands te spreken – en 
dat integreert sneller. 
Uiteraard is een grote stad anoniemer dan een kleine gemeente. In dorpen worden 
nieuwe bewoners, na een soms eerste terughoudende ontvangst, vaak snel deel van een 
gemeenschap. overigens herkennen veel vluchtelingen de sociale controle en sterke 
gedragscodes uit hun eigen dorp. Wel blijken vluchtelingen relatief kort na hun eerste huis 
naar grotere gemeenten in de regio of naar de Randstad te vertrekken. De voornaamste 
redenen hiervoor zijn betere verbindingen voor het openbaar vervoer, dichter bij familie of 
kennissen willen zijn en meer kans op werk en opleiding. Maar ook dat hun eerste huis niet 
hun eigen keuze is.

de buren
Hoe redt een vluchteling zich in zijn nieuwe huis en nieuwe omgeving? Wat zijn de 
voorwaarden om snel opgenomen te worden in de wijk, de buurt of het dorp? Dit ligt 
vooral aan de vluchteling zelf: de taal leren, kinderopvang regelen, snel contacten maken, 
betrokken raken bij school, meedoen aan een buurtfeestje, sport en verenigingsleven. 
Noodzakelijk is daarbij – in pilots van de Taskforce (zie kader) is dat opnieuw gebleken – dat 
alle betrokken partijen de overgang naar zelfstandige huisvesting soepel laten verlopen. 
Plus dat de vluchteling goed voorbereid en goed voorgelicht zijn huis betrekt. Als hij via een 
persoonsgerichte introductie de buurt of wijk binnenkomt, is er meer draagvlak en staan 
buren eerder open voor contact. En dat is vooral een taak voor gemeente, woningcorporatie 
en VluchtelingenWerk. Dat kan inhouden dat de buren al weten dat ze vluchtelingen 
ontmoeten die hier na een strenge selectie zijn toegelaten. n

de gunstige kant van het 
spreidingsbeleid is de soldariteit 
tussen gemeenten onderling. 
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‘de samenLevIng Is hard. Deal with it.’

Aalsen Everts is regiocoördinator integratie bij VluchtelingenWerk Midden-
Nederland. Hij werkt samen met vijf betaalde medewerkers en 90 vrijwilligers.

Als Friese boerenzoon besloot Aalsen Everts Arabisch en Hebreeuws te studeren. 
Tijdens zijn reizen in het Midden-oosten werd hij gegrepen door de Arabische wereld. 
‘Na Israël bezocht ik Egypte. De geuren, het lawaai, de dynamiek van een stad als Caïro: 
ik vond het overweldigend. Ik moest er blijven.’ Na Egypte volgden ondermeer Syrië, 
Soedan, Kenia en oeganda. Na zijn studie ging hij als vrijwilliger aan de slag in een Fries 
asielzoekerscentrum, waar hij al gauw een baan als coördinator kreeg. Hij had respect voor 
politieke vluchtelingen. ‘De waarde die zij hechten aan hun identiteit spreekt me als Fries 
erg aan.’

Brug tussen praktijk en beleid
Zijn ervaringen met mensen uit andere culturen kwamen hem goed van pas in het 
asielzoekerscentrum. Maar na jaren zwaar en emotioneel werk, die hij als ‘perspectiefloos’ 
omschrijft, wilde Everts zich inzetten voor vluchtelingen die zeker zijn van een toekomst 
in Nederland. Zes jaar werkt hij nu als coördinator integratie in de dorpen ten westen 
van Utrecht, waar hij het werk van vijf betaalde medewerkers en negentig vrijwilligers 
coördineert. Daarnaast begeleidt hij zelf vluchtelingen bij het vinden van hun weg. 
‘Het kan voor komen dat ik word gebeld voor een gesprek bij een gemeenteambtenaar 
terwijl ik tegelijkertijd een afspraak heb met een cliënt. Soms is het een lastige combinatie. 

‘Ik kan geen betere 
maatstaf voor integratie 
bedenken dan werk.’ 

Het voordeel is dat ik mijn praktijkervaring met vluchtelingen direct kan inbrengen in 
gesprekken over het gemeentelijk beleid.’

netwerk van vrijwilligers
De sleutel naar integratie is wat Everts betreft het vinden van werk. En wel zo snel 
mogelijk. ‘Als je werkt doe je mee, kom je in contact met anderen, leer je de taal en wordt 
je zelfstandig. Ik kan geen betere maatstaf voor integratie bedenken. Natuurlijk zijn er 
ook mensen waarmee we op een andere manier aan hun integratie werken, bijvoorbeeld 
vluchtelingen die sterk getraumatiseerd of ouder zijn.’ De meerwaarde van de - vooral 
oudere - vrijwilligers ziet Everts dan ook in het feit dat zij een groot netwerk hebben. 
‘Zij staan midden in de samenleving, zijn praktisch ingesteld en weten hoe het werkt in 
Nederland. onze cliënten maken gebruik van hun netwerk. Zo ging een van hen onlangs aan 
de slag bij een boer, een kennis van een vrijwilliger. Hij wilde graag met dieren werken. Dat 
was een geweldige match, ik had het zelf niet kunnen bedenken.’

zetje geven
Soms komt het voor dat een vrijwilliger te eigenzinnig is. of juist niet streng genoeg 
tegenover zijn cliënt. ‘Sommigen laten zich meeslepen in de problematiek van de 
vluchteling. Bijvoorbeeld als iemand zich even niet goed voelt. Maar een vluchteling heeft 
vaak meer aan een extra zetje dan aan medelijden. Dan zeg ik: Stuur hem liever naar cursus, 
want hij moet aan de gang blijven en niet stranden in lange trajecten.’

vooroordelen wegnemen
Die nuchtere en strenge houding ziet hij ook in de maatschappij. Niet het ideaal maar de 
realiteit telt anno 2012. Geen slechte ontwikkeling, vindt Everts. ‘ondernemers spreken 
nu bijvoorbeeld open hun twijfels uit: ‘Komt een vluchteling wel op tijd op zijn werk? Als 
hij geen Nederlands spreekt heb ik er niets aan!’. Juist op die angsten en twijfels kunnen 
wij goed inspelen. De vooroordelen over vluchtelingen zijn soms groot. Maar ik hoor ze 
toch graag, want dan kan ik mensen overtuigen dat onze cliënten het waard zijn. Andersom 
moeten wij de vluchtelingen helpen te integreren in de samenleving zoals die nu is.’ n
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Inburgering 

HooFDSTUK 5  een pLIcht om te 
sLagen

 
Erna Lensink

Migranten en ook vluchtelingen die een inburgeringsprogramma volgden zijn 
hierover na afloop meestal erg te spreken. ze beheersen de Nederlandse taal 
beter, hebben meer sociale contacten en meer inzicht in hoe het in Nederland 
reilt en zeilt. Je zou ook kunnen beweren dat inburgering betuttelend is. Dat 
vreemdelingen dingen over Nederland moeten weten die autochtonen vaak 
zelf niet eens weten. Dat de cursussen en het examen normatief zijn en niet 
gericht zijn op ‘meedoen’. En dat het nog maar de vraag is of een vluchteling er 
beter van wordt. Kortom, wat doet inburgering eigenlijk? Welke gedachte over 
burgerschap zit erachter? Leert een inburgeraar zich echt onafhankelijk in de 
samenleving te bewegen? 

uniek in nederland
Elke nieuw- en oudkomer tussen de 18 en 65 jaar moet het inburgeringsexamen halen, 
of een vergelijkbaar niveau. Dit is een taaltoets en een kennistoets over geschiedenis, 
staatsinrichting en omgangsvormen in Nederland. Voor een vluchteling geldt dat hij, op 
het moment dat hij zijn verblijfsvergunning krijgt, direct inburgeringsplichtig is. Hij moet 
binnen drieënhalf jaar het diploma op zak hebben. Niet halen betekent een boete, geen 
kans op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of op naturalisatie. 

In het nieuwe wetsvoorstel 
(zie kader) gaan de boetes 
fors omhoog en kan ook 
de reguliere vergunning 
worden ingetrokken, mocht 
de vluchteling verwijtbaar 
niet slagen. onder bepaalde 
omstandigheden kan iemand 

ontheffing krijgen om medische of psychische redenen. ook is vrijstelling mogelijk als 
je in bezit bent van certificaten van een vergelijkbaar niveau. In de inburgeringswet zijn 
integratie en toelating dus aan elkaar gekoppeld: je hebt het één nodig om het ander te 
mogen. ‘Nieuwe’ burgers moeten voor een toets slagen om hun plek in de samenleving 
te verdienen, terwijl andere inwoners dat bewijs niet hoeven te leveren. Uiteraard kan 

‘nieuwe’ burgers moeten voor een toets 
slagen om hun plek in de samenleving te 
verdienen, terwijl andere inwoners dat 
bewijs niet hoeven te leveren.
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je pas goed zwemmen met een zwemdiploma en geldt voor alle jongeren de leerplicht 
en kwalificatieplicht, maar deze slaagplicht voor volwassenen is uniek. Het effect voor 
vluchtelingen is dat hun voorwaardelijk verblijf in Nederland voortduurt en de onderstroom 
van ‘Je bent niet welkom, tenzij …’ blijft bestaan. Deze slag om de arm van de overheid 
maakt onzeker, terwijl een vluchteling die zekerheid juist hard nodig heeft. Hij is ook sterk 
gemotiveerd om te investeren in zijn toekomst.

Inburgeren, waarin dan?
Inburgering verwijst heel letterlijk naar burgerschap. Maar wat voor burger verwachten 
wij? overheid en samenleving willen dat migranten zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen 

zorgen. In de wetgeving en in bijbehorende 
uitleg staan zaken als zelfredzaamheid, 
zelfstandigheid, actieve participatie en 
eigen verantwoordelijkheid als doelen 
geformuleerd. Het is dan ook opmerkelijk 
dat de overheid van bovenaf bepaalt wat die 
‘nieuwe’ burger moet zijn, weten en kunnen 

en soms zelfs hoe hij zich moet gedragen. En dat dit niet van onderop door de burgers zelf 
wordt bepaald. 

Terwijl zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid juist zo belangrijk worden geacht. 
Han Entzinger, hoogleraar integratie- en migratiestudies, schrijft hierover in Trouw (26 
dec. 2011): ‘Tot tien jaar geleden richtte integratie zich op participatie in werk, onderwijs 
en politiek en kennis van rechten en plichten. Sinds begin van deze eeuw is de focus verlegd 
naar culturele aanpassing, identificatie en het onderschrijven van de waarden en normen 
van de meerderheid.’ Bovendien is het de vraag of zelfredzaamheid en actieve participatie 
wel met een inburgeringsexamen geregeld zijn. 
De vraag kan ook anders worden geformuleerd, zoals door Paul Scheffer: ‘De vraag naar 
inburgering slaat terug op degenen die hem stellen, want de wedervraag luidt terecht: 
inburgering ja, maar waarin dan?’ (RMo 2004).
Inburgering suggereert dat wij – alle ‘oude’ en ‘nieuwe’ burgers van Nederland – het eens 
zijn over de samenleving waarin wij leven. Terwijl afkomst, sociale klasse, woonplaats 
en wellicht zelfs krantenkeuze zorgen voor verschillende opvattingen hierover. 
Straatinterviews met de vraag ‘hoe ziet de samenleving er volgens u uit?’ of ‘welke normen 
en waarden vindt u belangrijk?’ leveren in Amsterdam hoogstwaarschijnlijk andere 
antwoorden op dan in Spakenburg. 

netwerk te leen
Met het inburgeringsbeleid zijn vluchtelingen sinds 1998 ‘gewone’ migranten geworden. 
Het beleid houdt geen rekening met hun bijzondere situatie en achtergrond. De Wet 
inburgering in 2007 maakte van inburgering een markt en ‘taalaanbieders’ schoten als 
paddenstoelen uit de grond. Naast de RoC’s verschenen ook de ‘taalcowboys’ op de markt, 
maar na verloop van tijd werd het aanbod groter en professioneler. Het aanbod zorgde voor 
een flinke portie werkgelegenheid, ook bij de gemeenten als uitvoerders van de wet. 
Al zegt een groot deel van de inburgeraars de taal in het dagelijks leven sneller te leren 
dan in het inburgeringsprogramma, over het algemeen zijn ze behoorlijk positief. ‘Het 
gaat om mijn onafhankelijkheid’ is een veel gehoorde reactie. Voor vluchtelingen geldt dat 
misschien nog sterker: zij zijn al overlevers, hun motivatie is hoog. 
Tot nu toe zijn de resultaten en effecten van het programma nauwelijks onderzocht. 
Inburgering beoogt in ieder geval twee belemmeringen voor participatie weg te 
nemen: onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en te weinig begrip van de 
Nederlandse samenleving. Maar integreert het ook echt sneller met een diploma? Vindt 
een vluchteling daardoor sneller werk? Kan hij zich onafhankelijk in de samenleving 
bewegen? Voorkomt het uitsluiting en achterstanden en daarmee kosten? Kortom, is het 
inburgeringsprogramma effectief? 
omdat de huidige inburgeringswet uit 2007 dateert, kunnen langetermijn effecten nog niet 
goed gemeten worden. Zo bevestigde minister Leers in april 2012 in een Kamerdebat dat 
het aantal inburgeraars dat het examen niet kan of wil halen nog niet bekend is. Uit een van 
de weinige onderzoeken die er zijn, blijkt in ieder geval dat inburgeraars meer nazorg nodig 
hebben om een baan te vinden (B&A Groep, 2010). ‘Inburgeraars die na het traject niet 
daadwerkelijk gaan participeren, lopen een groot risico om terug te vallen in oude patronen 
van isolement en contacten met voornamelijk landgenoten.’ 
Want, en dat is ook een veelgehoord geluid onder vluchtelingen, inburgering biedt immers 
geen diploma. Het is geen startkwalificatie waarmee de kansen op de arbeidsmarkt 
aanzienlijk worden vergroot, al kan het die indruk wekken. ook is de ‘leerwinst’ niet heel 

Inburgering suggereert dat alle 
burgers het eens zijn over de 
samenleving waarin we leven.

win en wi
Tot 1998 kon een migrant de Nederlandse taal leren als hij dat zelf wilde. Daarna 
werd de Wet inburgering nieuwkomers (Win) van kracht. Iedereen die na 1998 naar 
Nederland kwam – migranten, vluchtelingen, gezinsherenigers – moest een verplicht 
programma volgen met taal en maatschappij-oriëntatie. Doel was dat migranten 
sneller en beter integreerden in de Nederlandse samenleving. De gemeente was de 
uitvoerder van de wet. Zij bleef dat ook bij de volgende wet, de Wet inburgering (Wi) 
uit 2007 waarmee oud- en nieuwkomers inburgeringsplichtig werden. Vanaf toen 
telde niet meer de inspanning, maar het resultaat, namelijk een gehaald examen. 
Praktisch betekende dit dat vluchtelingen een aanbod voor een inburgeringstraject 
van de gemeente kregen. Er kwamen sancties en voorwaarden bij: geen gehaald 
examen betekent een boete en zonder diploma geen verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd. De Wi bepaalde ook dat oud- en nieuwkomers op een bepaald 
taalniveau moesten slagen (nieuwkomers A2, oudkomers mondeling A2 en 
schriftelijk A1). Met als gevolg dat degenen die onder de Win vielen, waar alleen een 
streefniveau was voorgeschreven, een te laag taalniveau hadden en voor de Wi dus 
geen geldig certificaat.
Vanaf 2013 worden de wijzigingen in de Wi (waarschijnlijk) van kracht. Inburgeraars 
kunnen hun tijdelijke reguliere verblijfsvergunning verliezen als ze moedwillig niet 
in drie jaar het examen halen. Bovendien moet iedereen de cursussen zelf uitzoeken 
en betalen. De controle en uitvoering gaan naar het Rijk. Een kapitaalvernietiging, 
omdat alle kennis bij gemeenten daarmee verloren gaat.
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daar geld voor, maar straks niet meer. Dit is riskant, omdat maatschappelijke begeleiding 
preventief werkt, kosten en tijd bespaart. Dat is goed voor de samenleving en voor de 
vluchteling. Vluchtelingen kennen immers de weg nog niet goed. Zonder begeleiding 

zullen ze vaker ‘shoppen’ en een 
groter en onnodig beroep doen op 
instellingen en voorzieningen. of 
ze vinden de weg helemaal niet en 
komen in een achterstandspositie 
terecht. 

Bovendien weten algemene instellingen vaak (te) weinig van de rechtspositie van 
vluchtelingen. Voordat het juiste antwoord is gevonden op de vraag ‘Kan iemand met 
een vergunning conform beschikking minister studiefinanciering aanvragen?’ zijn 
vluchtelingen al meermalen als hete aardappel doorgeschoven naar het volgende loket. ook 
hebben vluchtelingen zelf even tijd nodig om de autoriteiten te vertrouwen – ze hebben in 
hun land van herkomst namelijk vaak ervaring met een onbetrouwbare overheid. 

gezin op examen 
Sinds maart 2006 is er ook nog het voortraject voor inburgering, de Wet inburgering 
buitenland (Wib). Gezinsherenigers en gezinsvormers moeten, voordat ze naar Nederland 
mogen komen, een inburgeringsexamen op A1-niveau halen. De voornaamste reden 
hiervoor is om de komst van ‘importbruiden’, de gezinsvormers, te ontmoedigen of hen in 
ieder geval voor te bereiden op hun komst naar Nederland. 
Maar de Wib is een wet met haken en ogen. Ten eerste is de Wib eigenlijk een nauwelijks 
verhuld selectiemiddel, dat selecteert op opleidingsniveau en intelligentie. Want voor 
analfabeten is het vrijwel onmogelijk om in het buitenland het niveau A1 in een andere 
taal te bereiken. Ten tweede hebben vooral vluchtelingen er last van. Gezinsleden van 
vluchtelingen met een reguliere vergunning moeten het examen halen als voorwaarde voor 
gezinshereniging. 
Waar een ‘importbruid’ nog wordt omringd door familie die haar graag getrouwd ziet en 
hulp biedt, hebben de gezinsleden van vluchtelingen in (voormalige) oorlogsgebieden 
het een stuk moeilijker. Ze zitten zonder elektriciteit om de cd’s of bandjes met taallessen 
af te draaien of er zijn helemaal geen lespakketten beschikbaar in hun eigen taal. Er is te 
weinig te eten of te weinig geld of de (analfabete) echtgenote is zelf ook gevlucht en woont 
alleen in een afgelegen dorp. om het Wib-examen te doen is een lange, dure en meestal 
gevaarlijke reis naar de Nederlandse ambassade nodig, die vaak ook nog in een ander land 
ligt. 
ontheffing kan – schrijnende, complexe situaties zijn makkelijk voorstelbaar – maar kwam 
tot 2011 niet voor. De IND bekeek elke omstandigheid en elk obstakel los van elkaar en 
vinkte vervolgens af of het schrijnend genoeg was. En dat was nooit het geval. Reden voor 
de Nationale ombudsman (na een klacht van VluchtelingenWerk Nederland) om een niet 
mis te verstane aanwijzing te geven: het examen mag geen drempel zijn om gezinnen uit 
elkaar te houden, de IND moet naar het geheel kijken. Geen elektriciteit, te weinig eten en 
te weinig draagkracht zijn tezamen redenen om in aanmerking te komen voor ontheffing. 
Sinds mei 2011 zijn er door de IND enkele uitzonderingen gemaakt. n

groot: inburgering heeft maar een bescheiden meerwaarde volgens het SCP (2011). Andere 
factoren zoals opleiding, hoe lang een vluchteling al in Nederland is, de leeftijd waarop hij 
naar dit land is gekomen en gezondheid hebben meer invloed, aldus het SCP.
Wat gaat hier mis? Een Iraanse chirurg vluchtte naar Nederland, maar kwam niet verder dan 
laborant. Tegenwoordig is hij hoogleraar in Cambridge. In ons land staan hoogopgeleide 
vluchtelingen op de laagste trede van de maatschappelijke ladder. Ze belanden in de 

bijstand, hun diploma’s zijn niet 
zomaar geldig en in de taalcursussen 
zitten ze soms tussen laaggeletterden. 
Verspilling van geld en talent – en dat 
terwijl inburgering juist hét programma 
zou kunnen zijn om die competenties 
voor de Nederlandse samenleving te 
benutten. 

De vraag zou telkens moeten zijn: welk probleem wil je oplossen? Nu is het beleid vooral 
gericht op een minderheid van onwillige inburgeraars, terwijl de meerderheid maar al te 
graag wil meedoen. Inburgering zou veel beter kunnen en moeten inspelen op de wensen, 
ambities, competenties en kwaliteiten van de inburgeraar. Zoals een hogeropgeleide 
vluchteling het verwoordde; ‘Leen mij je netwerk ... ’. Want daarmee zou hij veel beter, 
zelfstandiger en zelfredzamer zijn weg kunnen vinden in de samenleving. 

nieuwe spelregels
‘Beheersing	en	beperking	van	de	immigratie	en	een	betere	integratie	zijn	nodig	om	het	
ontstaan	van	een	maatschappelijke	onderklasse	te	voorkomen.	We	vragen	van	mensen	
om	hun	eigen	inburgeringscursus	te	betalen,	als	dat	nodig	is	met	behulp	van	het	sociale	
leenstelsel	dat	we	gaan	invoeren.	Zakken	voor	het	examen	kan	straks	betekenen	dat	
de	verblijfsvergunning	wordt	ingetrokken.	Het	kabinet	vindt	dat	van	mensen	die	voor	
het	Nederlanderschap	kiezen	ook	mag	worden	gevraagd	dat	zij	zich	aanpassen	aan	de	
Nederlandse	samenleving’. 
Dit staat in de regeringsverklaring van 2010. Een nieuwe, of gewijzigde inburgeringswet 
is dan ook aanstaande. Inburgering is immers een politieke kwestie en de spelregels 
veranderen al naar gelang de politieke meerderheid. Vanaf 2013 moeten inburgeraars 
hun examen binnen drie jaar halen – zo niet, dan verliezen ze hun tijdelijke reguliere 
verblijfsvergunning. Daarnaast moeten nieuwkomers de cursussen zelf gaan betalen, uit 
eigen zak of met geleend geld.  
De kosten kunnen oplopen van 2.000 tot 10.000 euro per persoon, afhankelijk van 
woonplaats, leersnelheid en niveau.  
Nu hebben vluchtelingen vaak al schulden door een krediet voor de inrichting van hun 
huis en door de flinke legesbedragen. Hun positie op de arbeidsmarkt en hun inkomen 
zijn al verre van rooskleurig. Daar komt deze lening nog bovenop. In hoeverre voorkomt of 
verkleint de nieuwe wet dan het ontstaan van een maatschappelijke onderklasse? 

Een andere verontrustende nieuwe spelregel gaat over de maatschappelijke begeleiding. 
Dit is de ondersteuning van vluchtelingen, en andere nieuwkomers, bij de start in hun 
nieuwe woonplaats. Gemeenten zijn nu nog verplicht die begeleiding te bieden en krijgen 

zonder begeleiding doen vluchtelingen 
een groter en onnodig beroep op 
instellingen en voorzieningen.Inburgering zou veel beter kunnen 

en moeten inspelen op de wensen, 
ambities, competenties en 
kwaliteiten van de inburgeraar.
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‘Integreren Is onmogeLIjK wanneer je gezIn  
In gevaar Is.’

Henk Brandt is vrijwilliger juridische hulpverlening bij VluchtelingenWerk 
Amsterdam. Hij begeleidt vluchtelingen bij hun aanvraag voor gezinshereniging.

‘Zonder problemen kreeg hij een verblijfsvergunning. Mijn cliënt vluchtte uit Sierra Leone 
omdat hij met succes zijn twee dochters redde uit de handen van een rituele clan. Hij wilde 
niet dat de meisjes besneden zouden worden. Bijna vier jaar geleden begon de man de 
procedure om zijn vrouw en twee meiden naar Nederland te krijgen. ondertussen overleden 
zijn vrouw en jongste dochter in Sierra Leone. Hij bleef vechten voor hereniging met zijn 
oudste dochter. De IND heeft twee keer negatief beslist over zijn aanvraag. Maar de rechter 
maalde de laatste beslissing tot gort, waarop de dienst opnieuw de zaak in behandeling 
nam. Dus zat ik daar weer met mijn cliënt. We spraken met een IND-medewerker die deze 
zaak goed kent. Toch begon hij zonder gêne de procedure van voren af aan, met vragen als: 
‘wanneer bent u geboren?’ Toen hij ijskoud vroeg hoeveel kinderen hij had, brak mijn cliënt.’

Fysieke en geestelijke druk
‘Nederland vraagt aan deze mensen, die een trauma zijn ontvlucht en een nieuw trauma 
oplopen door zulke lange procedures, om onmiddellijk te integreren. Maar dat kun je 
moeilijk van hen verwachten. Je kunt niet een taal leren, werken en meedoen wanneer je 
vrouw en kinderen aan de andere kant van de wereld gevaar lopen. Een gezin is ontzettend 
belangrijk. Ik zie cliënten die zo zijn verzonken in de bureaucratische puree dat zij hun 
vrouw niet langer uit kunnen leggen dat ze weer langer moet wachten. Zo’n vrouw wordt dan 
achterdochtig en vraagt zich af of hij in Nederland een ander heeft gevonden. 
De meeste cliënten sturen het kleine beetje geld van hun bijstandsuitkering naar hun 
thuisland. Zelf hebben ze nauwelijks geld voor boodschappen. Ze staan onder druk, fysiek 
en geestelijk.’

geen prioriteit voor gezinshereniging
‘Vechten tegen de bureaucratie, dat is wat ik vooral doe in dit werk. Ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken dat deze minister bewust geen prioriteit geeft aan gezinshereniging 
en de bureaucratie opstookt. Hoe kan het anders dat aanvragen voor gezinshereniging 
de eerste maanden niet in behandeling worden genomen? Dat vrouwen en kinderen de 
illegaliteit worden ingejaagd in buurlanden omdat ze maanden op verdere stappen in de 
procedure moeten wachten? Als een vluchteling vroeger de vereiste documenten had om 
aan te tonen dat er een biologische band was met zijn familie, was dat voldoende reden 
voor hereniging. Nu moet hij aantonen dat hij daadwerkelijk met zijn kinderen heeft 
samengewoond.’ 

900 vragen aan 1 gezin
‘Een cliënt van mij is de biologische vader van vier kinderen bij dezelfde vrouw, maar de 
IND gelooft niet dat zij een gezin vormden. Kleine kinderen worden ondervraagd over de 
kleur van de muren van hun ouderlijk huis. Zeggen ze groen in plaats van blauw, dan kan de 
conclusie zijn dat het kind geen deel uitmaakt van het gezin. Ik ken een geval waarin een 
gezin in totaal 900 vragen moest beantwoorden. 
Als directeur van een grote zorginstelling riep ik altijd dat het goed was om na vijf jaar 
iets anders te gaan doen. Vijf jaar geleden zegde ik mijn betaalde baan op en meldde ik 
me aan als vrijwilliger. Maar stoppen doe ik voorlopig niet. omdat dit werk mijn wereld 
verbreedt. Ik geniet van de goede relatie met sommige cliënten en van de successen die 
we gelukkig af en toe nog hebben. Met mijn collega’s heb ik een goede band. Ik maak veel 
narigheid mee, maar ga er niet aan onderdoor. Het sterkt me juist in mijn overtuiging dat 
er een tegenkracht nodig is in het huidige politieke klimaat. Tegen het gemak waarmee er 
over mensen gesproken wordt van wie men geen idee heeft wat ze mee hebben gemaakt. 
‘Mensen van ver moeten maar ver blijven’. Dat idee, daar vecht ik tegen.’ n

‘Vechten tegen de 
bureaucratie, dat is wat ik 
vooral doe in dit werk.’ 
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hun ‘fake’ gezinsleden naar Nederland te halen. Alle zaken die ik in mijn kast heb betreffen 
echte gezinnen. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.’

onzorgvuldig en onredelijk
‘Bij de rechtbank win ik bijna alles. omdat daar blijkt hoe onredelijk en onzorgvuldig de 
besluitvorming is. Bij de IND won ik vorig jaar slechts twee zaken in een bezwaarprocedure. 
Neem die van een 25-jarige vrouw. Ze heeft haar kind verloren door zware mishandelingen 
toen ze hoogzwanger was en vluchtte in haar eentje. Ze heeft vervolgens twee jaar 
gevochten voor hereniging met haar echtgenoot en drie jonge broertjes, die illegaal nabij 
de ambassade in Kenia verbleven. Na een bezwaarprocedure vond zelfs de IND dat zij 
herenigd zouden moeten worden. Maar de ambassade weigerde een visum af te geven, 
omdat ze toch twijfelde of het wel echt een gezin was. Nu komt er aanvullend onderzoek, 
waar ik me tegen verzet. Dat kost weer maanden. Inmiddels zijn de man en kinderen in 
Nairobi in elkaar geslagen door de Keniaanse politie. Dat was de druppel die de emmer 
deed overlopen. De man is na bijna drie jaar illegaliteit in Kenia het vertrouwen in zijn 
echtgenote in Nederland verloren. Hij heeft een scheiding aangevraagd. Dat gezin is uit 
elkaar gevallen, door toedoen van de Nederlandse overheid. Dat is heel triest.’

Bescherming van de burger
‘Gelukkig zijn er ook successen, die heb ik wel nodig om te kunnen blijven vechten.  
De hereniging van een gezin uit Birma is het grootste tot nu toe. onlangs reisde de moeder 
met haar kinderen naar Nederland waar de vader achttien jaar op ze heeft gewacht. Ik kreeg 
een foto van de herenigde familie. Dat was een heel mooi moment in mijn carrière, omdat 
het zo tastbaar was. Als we met z’n allen niet zó hard hadden gevochten, dan was dit nooit 

‘Alle zaken die ik in mijn 
kast heb betreffen 
echte gezinnen.  
Daar steek ik mijn hand 
voor in het vuur.’ 

‘BIj de rechtBanK wIn IK BIjna aLLes.’ 

Corrien Ullersma is advocaat vreemdelingenrecht in Amsterdam en specialist 
in gezinshereniging. ‘Mensen hebben snel een mening over gezinshereniging 
maar weten vaak niet hoe het zit.’

‘Ik begeleid een cliënte uit een bedreigde minderheidsgroep in Somalië. Ze woont hier met 
twee kinderen, haar drie andere kinderen leven alleen op straat in Khartoem, Soedan. Zij 
hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt.  
Haar aanvraag voor gezinshereniging is afgewezen omdat de verklaringen van de kinderen 
niet overeenkomen. Daarom wordt niet geloofd dat zij een gezin vormen met mijn cliënte. 
Er wordt in de besluitvorming helemaal geen rekening gehouden met het feit dat het 
kinderen zijn, die getraumatiseerd zijn omdat hun ouders voor hun ogen verkracht en 
vermoord zijn. En dat ze al maandenlang op straat leven. Vertel je dat op een feestje, dan 
heeft niemand meer een grote mond.’

Betonnen muur
‘Zo’n zeventig procent van mijn cliënten is Somalië ontvlucht en wil herenigd worden met 
man, vrouw, kinderen en/of pleegkinderen. In die zaken beuk ik tegen een betonnen muur. 
Er is een hetze aan de gang tegen Somaliërs. Het leeuwendeel van de aanvragen wordt 

afgewezen, omdat Somaliërs in het 
verleden gefraudeerd zouden hebben 
met gezinshereniging. Er werden visa 
aangevraagd voor kinderen die niet 
echt onder de zorg van de toegelaten 
vluchtelingen vielen. 
Het betreft specifiek Somaliërs, 
omdat zij geen functionerende 

overheid hebben, en dus ook geen documenten als geboorte -en huwelijksaktes kunnen 
overleggen. Een DNA-onderzoek om de gezinsband aan te tonen, is niet meer genoeg.  
Er worden nu eerst langdurige interviews met alle gezinsleden gehouden waaruit zou 
moeten blijken dat de familie ook echt heeft samengewoond. In die verklaringen moet alles 
precies kloppen, tot aan het exacte tijdstip waarop vader altijd thuis kwam van werk toe.  
Elk verschil in detail wordt tegengeworpen, want dan zou de gezinsband niet zijn 
aangetoond, ook al gaat het om een biologisch kind.’ 

drogreden
‘De overheid heeft in de eerste helft van 2011 negentig procent van de 
herenigingsaanvragen van Somaliërs afgewezen. De minister was daarover zeer tevreden. 
‘De maatregelen tegen frauderende Somaliërs werken dus’, was zijn conclusie. Die fraude 
zal vast eens zijn voorgekomen, ook al zijn er geen concrete cijfers. Maar de vaststelling dat 
bij nagenoeg alle aanvragen dus wordt gefraudeerd, is een drogreden. Er zijn maar weinig 
mensen die tot hier hebben weten te komen en vervolgens zoveel moeite gaan doen om 

er zijn maar weinig mensen die 
tot hier weten te komen en dan 
zoveel moeite doen om hun ‘fake’ 
familieden naar nederland te halen.’ 
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gezinshereniging 

HooFDSTUK 6  gezIn aLs stevIge BasIs 
voor IntegratIe

Ariane den Uyl

Hoe bewijs je dat je kinderen je eigen kinderen zijn? Vluchtelingen die naar 
Nederland komen op zoek naar veiligheid, worden geconfronteerd met strenge 
voorwaarden en lange procedures als zij hun gezin willen over laten komen. 
Als een vluchteling geen documenten kan overleggen, moet hij op een andere 
manier de gezinsband aan weten te tonen. Het recht op gezinsleven is een 
mensenrecht, vastgelegd in verschillende internationale verdragen. Maar het 
is ook een wezenlijke voorwaarde: samenleven met het eigen gezin is voor 
vluchtelingen de stevigste basis voor integratie. 

complex traject
Een vader vlucht na lange omzwervingen naar Nederland. De moeder is met de jongste 
kinderen in een vluchtelingenkamp terecht gekomen, de oudere zoon werd al eerder 
naar een tante in veiliger gebied gestuurd. Door een oorlog, een gewapend conflict, 
constante bedreiging door milities of vervolging door autoriteiten kunnen gezinnen uit 
elkaar vallen. Anders dan bij ‘gewone’ migranten, waarbij vader of moeder besluit een 
tijdje in het buitenland te werken, raken vluchtelingen onvrijwillig van elkaar gescheiden. 
Deze scheiding is vaak langdurig – door de vlucht, door de asielprocedure en door de 
procedure voor gezinshereniging die meer dan een jaar in beslag kan nemen. Als het tot een 
rechtszaak komt, wachten een vluchteling en zijn gezin nog langer op hereniging. Het land 
van toevlucht is vaak de enige plek voor een vluchteling om met zijn gezin samen te zijn, het 

land van herkomst is immers te 
onveilig. 
Maar voordat een gezinsleven 
mogelijk is, eist het Nederlands 
beleid zekerheid en bewijs. In 
de ervaring van de vluchteling 
is onzekerheid juist de rode 

draad. Eerst over de verblijfsvergunning, dan over de veiligheid en welzijn van kinderen 
en partner die achtergebleven zijn. Soms zelfs over de vraag of ze nog wel in leven zijn. 
Vervolgens moet de vluchteling een zwaar en complex traject volgen, met zware eisen 
aan de bewijslast. Nederland stelt strenge voorwaarden aan gezinshereniging – de 
motor daarachter is de politieke druk om de gezinsvorming van ‘gewone’ migranten 
te ontmoedigen. Terwijl de slotakte bij het Vluchtelingenverdrag er juist op wijst dat 

gelukt. Bestuursrecht, waar vreemdelingenrecht onder valt, is juist bedoeld om de burger 
te beschermen, zodat hij een zorgvuldige, eerlijke en goede behandeling van de overheid 
krijgt. Daar schort het aan. Procedures rond gezinshereniging worden nu uit politieke 
motieven moedwillig onredelijk ingevuld. Ze zijn in strijd met internationale verdragen 
die Nederland heeft getekend om juist dit soort kwetsbare vluchtelingengezinnen te 
beschermen. Terwijl het wel om iets heel fundamenteels gaat: om mensen hun lijf en leden, 
hun toekomst en gezinsleven. Dat gezin is iets heel wezenlijks. Het is mooi om je daarvoor 
sterk te maken. 
De manier waarop een samenleving met vreemdelingen omgaat, is tekenend voor diens 
beschaving. Ik denk dat het beleid dat nu wordt gevoerd, zo hard en zo streng, niet zal 
standhouden. Niet bij de rechters en uiteindelijk ook niet in Europa.  
Er komen nog weer nieuwe aanscherpingen aan. In de toekomst mogen bijvoorbeeld alleen 
nog gehuwde of geregistreerde partners naar Nederland komen. We gaan daarmee qua 
gezinsconcept terug naar de jaren vijftig. Het is de vraag of dat houdbaar is gezien de EU-
richtlijnen waar Nederland zich aan dient te houden.’ 

nooit opgeven
‘Vluchtelingen die in afwachting zijn van gezinshereniging, integreren moeizaam. omdat 
ze met hun hoofd bij hun gezin zijn dat ver weg van hen in moeilijkheden zit. In de Europese 
Gezinsherenigingrichtlijn, die ook Nederland heeft ingevoerd, staat dat vluchtelingen snel 
herenigd moeten worden, mede omdat dit een snelle integratie bevordert. 
Mensen die hier de hele dag zitten te huilen om hun gezinsleden daar, hebben geen ruimte 
in hun hoofd om de taal te leren of werk te zoeken. onze overheid belemmert dus hun 
integratie. Heel vaak zitten mijn collega’s en ik onze cliënten op te peppen, opdat ze de 
moed niet verliezen. Dat ze nog even moeten volhouden, omdat de besluitvorming niet 
deugt. Uiteindelijk moet je dat kunnen uitvechten voor de rechter. opgeven betekent dat 
het gezin nooit meer samen zal zijn.’ n 

het land van toevlucht is vaak de enige 
plek voor een vluchteling om met 
zijn gezin samen te zijn, het land van 
herkomst is immers te onveilig.
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overheden zich moeten inspannen om vluchtelingengezinnen bij elkaar te brengen.  
ook de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn schrijft voor dat voor de hereniging van 
vluchtelingen gunstiger voorwaarden moeten gelden gezien de bijzondere situatie waarin 
vluchtelingen en hun gezinsleden verkeren.

Bewijs van de gezinsband
Een van de grootste drempels is het bewijs van de feitelijke gezinsband. Vluchtelingen met 
een asielvergunning moeten niet alleen de gezinsband aantonen. Er geldt als bijkomende 
voorwaarde dat zij op het moment van vertrek uit het land van herkomst feitelijk een gezin 
vormden, de zogeheten feitelijke gezinsband. om de gezinsband aan te tonen vraagt de IND, 
die de gezinsherenigers beoordeelt, om documenten zoals huwelijks- of geboorteakten. 
Voor veel vluchtelingen is dit een groot obstakel. Zo kan in het land van herkomst de 
bevolkingsadministratie grotendeels verwoest zijn door oorlog en gewapende conflicten. 
of zijn de kinderen simpelweg bij hun geboorte niet officieel geregistreerd, zoals volgens 
de gegevens van Unicef nog altijd voor miljoenen kinderen in de wereld geldt. Als de 

vluchteling wel documenten heeft, worden ze 
aan een nauwkeurig en langdurig onderzoek 
onderworpen. Hiervan is de uitkomst maar 
al te vaak dat de IND niet wil vertrouwen op 
de gegevens van een Irakese of Congolese 
burgelijke stand. 
Tot een aantal jaar geleden werd bij kinderen 
DNA-onderzoek aangeboden. Als de uitkomst 

positief was, werd de gezinshereniging toegestaan. Tegenwoordig moet echter eerst die 
feitelijke gezinsband worden vastgesteld. Dit houdt in dat gezinsleden uitgebreid worden 
geïnterviewd op de Nederlandse ambassade in het herkomstland of in een buurland. Partner 
en kinderen, ook onder de 12 jaar, krijgen honderden gedetailleerde vragen als ‘waar stond 
je bed, wie waren de buren?’ 
Dat is een zeer discutabele methode. Herinneringen en details raken altijd vervormd: 
ondervraag vijf getuigen van hetzelfde ongeluk en je krijgt vijf verschillende verhalen. 
Bovendien zijn de omstandigheden op een ambassade zacht uitgedrukt niet ideaal. Er zijn 
geen beëdigde Nederlandse tolken, er is geen voorbereiding en geen correctiemogelijkheid. 
Als de IND de verhalen te tegenstrijdig vindt, of als details te veel afwijken, volgt er 
standaard een afwijzing. En dat gebeurt heel vaak: tachtig procent van de gezinsherenigers 
krijgt in eerste instantie nul op het rekest. En hoe groter het gezin, hoe meer details de 
gezinsleden moeten vertellen. Dat betekent meer kans op tegenstrijdigheden en dus een 
grote kans op een afwijzing. De reden voor de afwijzingen is niet dat er geen feitelijke 
gezinsband bestaat, maar alleen dat de IND vindt dat deze onvoldoende is aangetoond. 
Zo blijven grote aantallen vluchtelinggezinnen ten onrechte van elkaar gescheiden. Voor 
pleegkinderen geldt bovendien dat de IND al heel snel aanneemt dat ze niet meer tot het 
gezin behoren. Stel, een weduwe heeft drie eigen kinderen en zorgt al jarenlang voor de 
twee kinderen van haar zus en zwager die net als haar man door gewapende milities zijn 
vermoord. Voor haar vlucht brengt zij ze tijdelijk onder bij oma. Eenmaal in Nederland mogen 
alleen haar eigen kinderen overkomen. De pleegkinderen worden geacht nu bij het gezin van 
oma te horen, zelfs als zij eigenlijk niet goed voor de kinderen kan zorgen. 

Lange procedures
Elke gezinshereniging begint met een aanvraagformulier van twaalf pagina’s met negen 
bijlagen. Veel Nederlanders zouden hier al moeite mee hebben, laat staan een vluchteling 

die de taal mondjesmaat beheerst. Binnen 
drie maanden nadat een vluchteling zijn 
asielvergunning heeft, moet of hij of 
zijn gezin de aanvraag indienen, dit is 
de zogeheten nareistermijn (zie kader). 
Deze termijn is ingesteld met het oog op 

‘snelle integratie’; een bijzondere opmerking gezien de lange tijd dat de asiel- en de 
gezinsherenigingsprocedure in beslag neemt. 

hoe komt een gezin bij elkaar? 
Het Nederlandse vreemdelingenbeleid maakt onderscheid tussen gezinsvorming 
en gezinshereniging. Bij gezinsvorming komt een man of vrouw uit het land van 
herkomst naar Nederland om te trouwen of een gezin te stichten, de ‘importbruiden 
en -bruidegoms’.  
Bij gezinshereniging wil een bestaand gezin dat door hun vlucht van elkaar 
gescheiden is, weer bij elkaar komen. Een vluchteling met een asielvergunning 
die zijn gezinsleden wil laten overkomen valt onder gezinshereniging asiel. Hier 
geldt een zogeheten nareistermijn van drie maanden: een vluchteling moet binnen 
drie maanden nadat hij zijn verblijfsvergunning heeft gekregen, de aanvraag voor 
gezinshereniging indienen. 
De procedure begint met het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf 
(mvv). Een mvv is een visum om langer dan drie maanden in Nederland te kunnen 
blijven. De vluchteling in Nederland kan dit visum aanvragen bij de IND en vervolgens 
moeten de gezinsleden zich bij de Nederlandse ambassade of het consulaat melden 
voor onderzoek. Gezinsleden kunnen ook zelf de procedure starten door direct 
een mvv bij een Nederlandse vertegenwoordiging aan te vragen. Deze stuurt de 
aanvraag dan door naar de IND in Nederland. Vervolgens gaat de IND toetsen of aan 
de voorwaarden wordt voldaan. Deze onderzoeksperiode neemt meestal een aantal 
maanden, maar soms zelfs meer dan een jaar in beslag. 
Als de IND toestemt, mogen de gezinsleden naar Nederland komen. Eenmaal in 
Nederland komt het nareizend gezin in aanmerking voor een zogenaamde afgeleide 
asielstatus: ze moeten zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en de 
algemene asielprocedure doorlopen. In die tijd beoordeelt de IND of gezinsleden 
mogen blijven op basis van gezinshereniging of dat zij zelf voor een asielstatus 
in aanmerking komen. In sommige gevallen beslist de IND dat er een verlengde 
asielprocedure nodig is, of is er nog geen geschikt huis beschikbaar. In dat geval 
moeten de gezinsleden nog maanden in de centrale opvang blijven.

elke gezinshereniging begint  
met een aanvraagformulier 
van twaalf pagina’s. 

zo blijven grote aantallen 
vluchtelinggezinnen 
ten onrechte van elkaar 
gescheiden.
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Niet elke vluchteling lukt het om binnen drie maanden de aanvraag in te dienen: 
hij weet niet waar zijn gezinsleden zijn, ze zijn vermist of moesten naar een ander 
vluchtelingenkamp, of hij wist niet op tijd van het bestaan van de nareistermijn. Als 
vluchtelingen de nareistermijn van drie maanden niet halen, of als ze een reguliere 
vergunning hebben (zoals de vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen) geldt 
de procedure voor reguliere gezinshereniging. En dan wordt het problematisch. Bij 
deze procedure neemt de IND ruim de tijd voor nieuw onderzoek. ook ligt er meteen een 
inkomenseis op tafel. Dit betekent dat een vluchteling minstens één jaar een inkomen op 
100 procent van het minimumloonniveau moet hebben verdiend. Voor vluchtelingen is dit 
een hoge drempel, omdat ze vaak tijdelijk werk hebben of uitzendwerk doen. De kansen 
op de arbeidsmarkt zijn voor vluchtelingen niet erg groot. Het kan dus jaren duren voordat 
een vluchteling een aaneengesloten jaar een inkomen op dat niveau bij elkaar heeft. Jaren 
waarin ouders, kinderen en partners elkaar moeten missen. 
Bovendien is reguliere gezinshereniging duur. Legeskosten lopen op van 250 tot 1.250 euro. 
Eenmaal in Nederland komt daar nog 300 euro per gezinslid bovenop voor een aanvraag voor 
een verblijfsvergunning. Dat is een te hoge drempel en daardoor strijdig met de Richtlijn 
Gezinshereniging van de Europese Unie. Veel vluchtelingen hebben het financieel al krap en 
kunnen deze kosten maar moeilijk opbrengen.

Lang, duur en gevaarlijk
Daarnaast geldt voor gezinsleden van vluchtelingen met een reguliere vergunning de Wet 
inburgering buitenland (Wib, zie hoofdstuk 5). Gezinsherenigers en gezinsvormers moeten 
een basisexamen op taalniveau A1 halen, inclusief begrijpend lezen, voordat ze naar 
Nederland mogen komen. Voor een Wib-examen is een reis naar de Nederlandse ambassade 
nodig. Dit geldt ook voor de mvv die gezinsleden aanvragen, voor het onderzoek naar de 
feitelijke gezinsband en voor de legalisatie van geboorteakten en huwelijkspapieren. 

De meeste vluchtelingen komen 
uit landen waar geen Nederlandse 
ambassade of consulaat is. Daarom 
zullen gezinsleden naar een buurland of 
nog verder moeten reizen. Reizen die 
lang duren, veel geld kosten en soms 
ronduit gevaarlijk zijn. Ter illustratie: 

Irakezen moeten naar Syrië of Jordanië reizen, Sierra Leoners naar Senegal en Somaliërs 
naar Ethiopië. Hemelsbreed is de afstand tussen Bagdad en Damascus of Amman ruim 800 
kilometer, tussen Freetown en Dakar 820 kilometer en tussen Mogadishu en Addis Abeba 
1060 kilometer. 
Geld is een groot probleem, want als de man is vertrokken, is meestal ook het 
gezinsinkomen weggevallen. Voor kinderen die zonder familie achtergebleven zijn, is zo’n 
reis helemaal moeilijk. Zij zijn extra kwetsbaar en kunnen pas op weg als er begeleiding 
vanuit Nederland is geregeld voor hun reis. Soms gaat het afschuwelijk mis en overlijdt een 
kind door gebrek aan medische zorg of wordt een familielid doodgeschoten bij een illegale 
oversteek. 
ook blijkt één reis naar de ambassade vaak niet voldoende en is de ene ambassade de 
andere niet. Zo is het in Addis Abeba, Nairobi en Islamabad een drukte van belang, met 

lange wachttijden tot gevolg. In andere ambassades kennen medewerkers de speciale 
procedures voor vluchtelingen onvoldoende of is er onduidelijkheid welke documenten 
nodig zijn. Bovendien verloopt de communicatie tussen de IND in Nederland en de 
ambassades in veel gevallen behoorlijk moeizaam.

wezenlijk en onmisbaar
Een vluchteling die hier zonder partner en kinderen woont, heeft geen keuze. Hij kan 
simpelweg niet terug om zijn gezin op te halen. Dit leidt tot gevoelens van machteloosheid 
en natuurlijk tot grote zorgen. Zorgen over de achtergebleven familie die moet zien te 

overleven in moeilijke, soms gevaarlijke, 
omstandigheden met weinig geld. 
ook kan de vlucht aanleiding zijn voor 
de autoriteiten om achtergebleven 
gezinsleden lastig te vallen en hun 
leven op deze manier onveilig te 

maken. Allemaal factoren waardoor een vluchteling in Nederland zich maar nauwelijks 
kan richten op het opbouwen van een nieuw bestaan. Vluchtelingen in een procedure voor 
gezinshereniging vallen dan ook eerder uit bij de inburgeringscursussen. Pas als hun gezin 
bij elkaar is, voelen vluchtelingen de rust om echt deel te gaan nemen aan de samenleving. 
Dan kunnen ze naar buiten treden en contacten leggen. Dit loopt ook vaak via hun kinderen. 
Kortom, een herenigd gezin is wezenlijk en onmisbaar voor de integratie van vluchtelingen. 

nieuwe start 
overigens kunnen de gezinsherenigers niet meteen op volle kracht aan de slag. Wanneer 
de echtgeno(o)te en de kinderen op Nederlandse bodem staan, moeten ze eerst nog 
gescheiden naar het  azc om op passende huisvesting te wachten. De partner mag daar op 
bezoek komen, maar logeren is verboden. 
Daarna heeft het gezin nog talloze kleine en grote zaken te regelen in onze ‘papieren’ 
samenleving. Huisvesting, inrichting, kinderbijslag, een school voor de kinderen, 
inschrijven in de gemeente, energiemaatschappij, verzekeringen en bankrekeningen, een 
uitkering, inburgeringscursussen. Het moet allemaal geregeld worden. Maar stapsgewijs 
wordt hun deelname aan de Nederlandse samenleving sterker en steviger.  
ondertussen moet een herenigd gezin na zo’n lange scheiding zichzelf meestal ‘opnieuw 
uitvinden’. Vaak zijn er nog schulden. Bijvoorbeeld door het krediet dat de vluchteling al 
eerder heeft gekregen of het geld dat hij heeft opgestuurd naar het achtergebleven gezin. 
De vrouw heeft zich, in Nederland of in het land waar ze is achtergebleven, meestal in hoog 
tempo geëmancipeerd. Voor haar was dat een overlevingsstrategie, maar het kan ook een 
aanleiding zijn tot onderlinge wrijving als ze weer samen is met haar man. Als de kinderen 
eenmaal naar school gaan, leren zij razendsnel de taal, gewoontes en de culturele codes. 
Bij hun ouders gaat dat meestal langzamer. En dan blijven er ook nog de trauma’s, pijnlijke 
herinneringen en het gemis van (gestorven) familieleden die zwaar kunnen drukken op 
het gezinsleven. Vluchtelingen moeten vaak tot het uiterste gaan om zich met hun gezin 
te kunnen herenigen. Maar als het zover is, dan is het gezin een veilige, vertrouwde en 
krachtige basis voor herstel, burgerschap en voor de uiteindelijke keuze om zich aan het 
nieuwe land te verbinden. n

pas als hun gezin weer bij elkaar 
is, kunnen vluchtelingen echt  
deelnemen aan de samenleving.

de reizen naar consulaten en 
ambassades in buurlanden kosten 
veel geld, duren lang en zijn soms 
ronduit gevaarlijk.
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‘Laat zIen wIe je Bent.’

Marjon zuilhof is vrijwillig adviseur en coach bij VluchtelingenWerk/Emplooi.  
ze begeleidt ingenieur Wegdan Jawdat, die vijf jaar geleden uit Irak vluchtte, 
naar werk.

De twee vrouwen zouden vriendinnen kunnen zijn: ze hebben veel gemeen, lachen 
vaak samen, hebben allebei een goede carrière achter de rug. Hun klik ontstond bij de 
Rotterdamse vestiging van VluchtelingenWerk/Emplooi.

slechte tijd voor werk
op het eerste gezicht heeft Wegdan veel waar een werkgever voor kan vallen: een warme 
uitstraling, grote motivatie, flink wat levenservaring en een chique cv: als ingenieur 
chemische technologie werkte ze in Irak vijftien jaar bij de ministeries van Gezondheid en 
van oliezaken. In 2006 vluchtte ze uit haar onveilig geworden vaderland. Samen met haar 
man, die als medisch specialist in een ziekenhuis werkte, en hun drie dochters. 
Vijf jaar later kan ze zich aardig verstaanbaar maken in het Nederlands. Ze leest 
Nederlandse boeken en kijkt naar Nederlandse televisieprogramma’s. Maar ze voelt 
zich soms geïsoleerd, vertelt ze, omdat ze nauwelijks contact heeft met Nederlanders. 
‘Daarom ben ik zo blij met Marjon.’ Wegdan kan het niet vaak genoeg zeggen: werk is heel 
belangrijk. ‘Ik wil de taal leren, meedoen, zelf een salaris verdienen. Alleen met een baan 
ben ik echt gelukkig.’ Met behulp van Emplooi vond ze voor drie maanden vrijwilligerswerk 
als receptioniste. Daarnaast solliciteerde ze veel, vroeg een bedrijf om een opfriscursus 
als laborante, had een gesprek bij een detacheringbedrijf. Maar het is een slechte tijd 

om werk te vinden, vertelt ze. Al haar sollicitaties strandden. Niet alleen vanwege haar 
taalachterstand en buitenlandse diploma’s, die in Nederland op een lager niveau worden 
gewaardeerd. ’Door de recessie zijn er weinig banen, vooral voor mensen van mijn leeftijd. 
Mijn man mocht zes maanden stage lopen bij de GGD, door bemiddeling van een Emplooi-
adviseur. Maar daarna hield het op. Nu zitten we allebei weer thuis . Dat is niets voor ons. 
Daar worden we somber van.’

Lokettenland
Marjon ziet regelmatig vluchtelingen als Wegdan. ‘Mensen met een goed stel hersens waar 
ze gebruik van willen maken, die zich willen ontwikkelen. Ze zijn heel gemotiveerd om te 
werken, dat vergroot hun eigenwaarde. Ze zijn ook niet anders gewend. In hun land van 
herkomst was werk vaak snel geregeld, via hun netwerk of familie. Hier worden ze gek van 
alle loketjes.’ 
Marjon Zuilhof, die jarenlang als personeels- en organisatieadviseur werkte en later het 
basisonderwijs in ging, maakt haar cliënten wegwijs in ‘lokettenland’. Maar ze adviseert 
haar cliënten ook over hun presentatie en hun sollicitatietechnieken. ‘Toen ik samen met 
Wegdan bij een uitzendbureau zat, fluisterde ik haar in: doe dat jasje uit, laat zien wie je 
bent.’ Voor Wegdan is dat nieuw, nadenken over haar uitstraling. ‘Iedereen in Irak ging na 
de universiteit meteen aan het werk. Een baan kreeg je gewoon aangeboden, dat was voor 
ons normaal.’ 
Nu wordt het tijd voor een succesje. ‘Want zoveel afwijzingen zijn funest voor je motivatie’, 
vindt Marjon. De pijlen zijn opnieuw gericht op vrijwilligerswerk. ‘En dat gaat ze vinden, dat 
weet ik zeker.’ Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening weet Marjon uit eigen ervaring.  
‘We hebben veel plezier samen. Dat ik op deze manier kan bijdragen aan Wegdans leven is 
voor mij heel waardevol.’ n

‘Ik wil de taal leren, 
meedoen, zelf een 
salaris verdienen.’
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Als veertiger zat ik in een klas met jongens tussen de 18 en 25 jaar. Ze noemden me opa. Ik 
zal laten zien hoe slim deze opa is, grapte ik. En het gekke was: ik was de beste van de klas.’

computers
‘Na acht jaar asielprocedure was ik officieel uitgeprocedeerd. Mijn opleiding kon ik 
daarom niet afmaken. Vijf jaar heb ik als illegaal geleefd, ik logeerde bij vrienden en mijn 
Nederlandse vriendin. Het was een moeilijke tijd. Maar ik kon niet terug naar Congo. En ik 
wist: ik blijf hier, net zo lang tot ik een vergunning krijg. Die vergunning kreeg ik in 2009, 
dankzij het generaal pardon. 
Nu doe ik mee aan een project van de gemeente Arnhem, de sociale dienst en het 
ziekenhuis. Ik heb een baan voor drie jaar op de sterilisatieafdeling van het ziekenhuis. 
We maken de instrumenten schoon, pakken ze in en zorgen dat ze op de juiste afdeling 
terechtkomen. Eén dag in de week ga ik weer naar school, om mijn ICT-opleiding af te 
maken. Want dat is wat ik graag wil: werken in de ICT. Daarnaast heb ik een taalmaatje via 
VluchtelingenWerk om de taal te oefenen.’

motivatie en optimisme
‘Sinds ik weer werk voel ik me niet langer vluchteling maar burger. Een collega had een 
slecht beeld van buitenlanders. Maar toen ik mijn geschiedenis aan hem vertelde zei hij: jij 
bent anders. Jij bent een goede. Dat was het moment waarop ik tegen mezelf zei: Ik heb veel 
stappen gezet, ik doe nu echt mee, hier is mijn thuis. Nu moet ik een burger worden. 
In de Nederlandse maatschappij moet je jezelf voorstellen. Niemand doet dat voor jou. Je 
moet voor jezelf opkomen, zelf op mensen afstappen. Dat past bij mij. Ik heb niets, maar 
krijg alles wat ik wil. Door mijn hoop, geloof, motivatie en optimisme.
Mijn kinderen heb ik nooit meer gezien, alleen via de computer. Ik heb altijd contact 
gehouden en stuur ze geld. Hun moeder is vijf jaar geleden overleden, ik ben de enige die 
ze financieel ondersteunt. Ik hoop straks een Nederlands paspoort te krijgen, zodat ik ze 
een keer kan bezoeken in Congo. of ik ooit voorgoed terug zou willen? Misschien voor mijn 
kinderen, maar dan na mijn pensioen. Want ik weet zeker: een baan in de ICT, die ga ik hier 
vinden.‘ n

‘sInds IK werK, voeL IK me een Burger.’

Leon Nsimba vluchtte 16 jaar geleden uit Congo. Hij werkt in het ziekenhuis in 
Velp en volgt daarnaast een ICT-opleiding.

‘Toen ik nog maar een paar weken in het opvangcentrum in Eindhoven was, begon ik al de 
Nederlandse taal te leren. Landgenoten zeiden tegen me: ‘Leon, waarom doe je dat? Je weet 
niet eens of je hier mag blijven.’ Maar ik ben nooit iemand geweest die stil zit. Het leven 
gaat door. Ik wilde iets doen.’

Beste van de klas
‘Ik vluchtte uit Congo omdat ik sympathisant was van een oppositiepartij. Ik werd 
gearresteerd en zat acht maanden in de gevangenis. op een nacht heeft een vriend, die 
militair was, mij geholpen te vluchten. Mijn drie kinderen en hun moeder liet ik achter. 
Ik had geen idee waar ik terecht zou komen. Als ik zelf had mogen kiezen, dan was ik naar 
België of Frankrijk gegaan, vanwege de Franse taal. Maar het werd Nederland. 
In het asielzoekerscentrum in Arnhem hielp ik kinderen met hun huiswerk en volwassenen 
met computerles. Later deed ik vrijwilligerswerk op het regiokantoor van het Centraal 
orgaan opvang asielzoekers (CoA). Daar vroeg de directeur mij op een dag: Leon, wat zou je 
willen studeren? Ik was verbaasd want ik mocht helemaal geen opleiding doen. 
Maar ik antwoordde zonder na te denken: iets met computers. Toen mocht ik een mbo-
opleiding ICT gaan doen. Ik weet nog steeds niet wie dit voor me heeft betaald. 

‘In de Nederlandse maatschappij 
moet je jezelf voorstellen. 
Niemand doet dat voor jou.’
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werk en inkomen

HooFDSTUK 7   een Baan vInden Kost 
tIjd

Henk Nijhuis

Werk maakt een mens. Vriendschappen, gezin, passies en levensovertuiging 
doen dat misschien nog veel meer, maar werk is een grote betekenisgever. 
Door je beroep te kunnen uitoefenen, betaald te krijgen voor je inspan-
ningen,vakmanschap en deel te zijn van een team. Voor vluchtelingen is werk 
van nog groter belang, het is een sterke integratiemotor om een plek in de 
samenleving te veroveren. Een aantal vluchtelingen lukt het vlot om werk op 
niveau te vinden, een groot deel slaagt daar moeizaam of niet in. Met veel 
tijdelijke baantjes, vaak onder hun niveau, hoge werkloosheidscijfers en veel 
afwijzingen is de verhouding die vluchtelingen hebben met de arbeidsmarkt 
moeizaam. Duidelijk is wel: bemiddeling helpt.

tegenwerkende tijd 
Tijd is een van de belangrijkste factoren die niet alleen de kans op werk bepaalt, maar ook 
op werk dat aansluit bij de opleiding en capaciteiten van de vluchteling. Tussen vlucht en 
werk zitten jaren waarin een vluchteling niets aan zijn vaardigheden heeft kunnen doen, 
niets heeft kunnen laten zien.  
Na maanden of zelfs langer onderweg te zijn geweest op zoek naar een veilige plek, wacht 
hem in Nederland een asielprocedure – die nu minder lang duurt, maar tot voor kort voor 
veel vluchtelingen wel twee tot vier jaar duurde. Waar de vlucht nog een beroep doet 
op het organisatievermogen en zelfbewustzijn van de vluchteling, en zo nu en dan werk 

tegen betaling, volgt in Nederland 
een gehospitaliseerd leven in het  azc 
met veel wachten. Na zes maanden 
in de procedure mag een vluchteling 
kortdurend werk doen en zijn ook 
vrijwilligerswerk en basale taallessen 

toegestaan. Maar zonder netwerk en kennis van de Nederlandse samenleving lukt dat maar 
mondjesmaat. Met een verblijfsvergunning op zak breekt de tijd aan van huisvesting, 
inschrijvingen, aanmeldingen en een inburgeringstraject. 
Voordat de vluchteling na zijn aankomst in Nederland daadwerkelijk een baan kan gaan 
zoeken, laat staan vinden, is hij tussen de twee en vier jaar verder. Eenmaal op de 
arbeidsmarkt ontdekt hij dat hij de taal toch matig beheerst, dat zijn diploma’s minder 

voordat een vluchteling een baan 
kan zoeken is hij tussen de twee 
en vier jaar verder. 
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waard zijn – als hij die al heeft kunnen meenemen op de vlucht – en dat de sociale codes 
moeilijk zijn te doorgronden. Veel vluchtelingen komen terecht in een reeks van tijdelijke 
baantjes, korte contracten en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt 
vooral uit noodzaak om snel geld te sparen voor gezinshereniging of om familie in het land 
van herkomst of elders te ondersteunen. Bovendien zijn veel vluchtelingen relatief oud, 
tussen de 30 en 40 jaar, als ze aan hun eerste baan in Nederland beginnen. Een werknemer 
die in Nederland is opgeleid heeft al snel een voorsprong. 

Tot zover het slechte nieuws. Er is ook goed nieuws. Zo slaagt een redelijk constante groep 
vluchtelingen er na aankomst snel in om werk op niveau te vinden. Dit zijn hoger opgeleide 
vluchtelingen, relatief jong en ambitieus, die opgegroeid of bekend zijn met de westerse 

stijl van leven. Dit werkt allemaal in hun 
voordeel. Het zijn vluchtelingen uit voormalig 
Joegoslavië en Turkije en hogeropgeleiden uit 
metropolen als Teheran, Bagdad en Mogadishu. 
Voor anderen geldt: hoe langer in Nederland, hoe 
meer kans op werk. Een vluchteling heeft tijd (en 

moed) nodig om de taal beter te leren beheersen, om een Nederlandse opleiding te volgen 
en een groter netwerk op te bouwen. 

de weg naar werk
Vluchtelingen zijn erg gemotiveerd om snel aan het werk te gaan en uit de bijstand of 
andere uitkeringen te komen. Hun afhankelijkheid heeft immers lang genoeg geduurd en 
velen hebben gewerkt in hun land van herkomst. In zijn zoektocht ontdekt een vluchteling 
dat het soort werk in Nederland behoorlijk verschilt van dat in zijn land van herkomst. In 
landen als Irak, Iran, Somalië of Afghanistan is de informele economie, de maakindustrie of 
agrarische sector sterk ontwikkeld. 
Nederland kent daarentegen juist een grote dienstensector, waarvoor een goede 
taalbeheersing onontbeerlijk is. Datzelfde geldt voor scholing: Nederland is relatief 
formalistisch, zonder diploma’s of certificaten komt iemand moeilijk aan de slag. Dit 
benadeelt vluchtelingen die wel de vereiste talenten en vaardigheden hebben, maar geen 
Nederlands diploma.
Er bestaat een systeem van diplomawaardering: het NUFFIC en de Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs beoordelen volgens internationaal erkende standaarden welk niveau een 
diploma vertegenwoordigt. Afgezien van een enkele natuurkundige die een vergelijkbare 
academische erkenning krijgt, valt een ‘vluchtelingendiploma’ vrijwel altijd lager uit.  
Zo wordt een Afghaanse hbo-opleiding hier bijvoorbeeld vastgesteld op mbo- of mbo+-
niveau, een universitair diploma krijgt hbo-niveau of soms nog lager.  
In sommige gevallen kan een vluchteling een EVC-traject krijgen (Erkenning Verworven 
Competenties). Een duur traject, waarvoor de vluchteling zijn gemeente bereid moet 
vinden om de kosten te dragen. Na inburgering, hulp bij huisvesting en meestal nog een 
vervolgtraining of hulp van een jobcoach, zijn veel gemeentes hier terughoudend in. In 
andere gevallen moet een vluchteling weer naar school om de opleiding die hij in het land 
van herkomst achter de rug heeft over te doen of aan te vullen. ook al is hij kok geweest, 
ingenieur, drukker of verpleegkundige. Naast taalbeheersing en diploma’s is een sociaal 

netwerk van wezenlijk belang. Veel banen, kennismakingsgesprekken en berichten over 
openvallende functies lopen via informele contacten, vrienden, voormalig collega’s. En 
vluchtelingen missen die contacten als ze net aan hun zoektocht in Nederland beginnen. 

ook zal er altijd een groep ‘moeilijk 
bemiddelbaren’ blijven bestaan. Van 
wie de schrijfvaardigheid in eigen 
taal en in het Nederlands onder 
de maat is, die moeizaam leert, 
nauwelijks relevante werkervaring 

heeft. Zij hebben baat bij leerwerktrajecten, gesubsidieerd en begeleid werk om goed te 
starten – een aanbod dat door bezuinigingen minder en minder wordt.

Facts of life
Vluchtelingen zitten in omstandigheden die ze niet zelf geschapen hebben. Met kleine 
stappen moeten zij zich in een kansrijke positie zien te manoeuvreren. Daarbij zijn er facts	
of	life. Een vluchteling zal moeten aanvaarden dat hij moeilijk werk op zijn niveau vindt, ook 
niet als hij hoog opgeleid is. Daarnaast zijn motivatie en doorzettingsvermogen cruciale 
factoren in de zoektocht naar werk. 
Het meest kansrijk is een relatief jonge vluchteling tot een jaar of 30 met een opleiding 
en eerdere werkervaring in een duidelijk geprofileerd vak zoals arts, laborant of 
kraanmachinist. Moeilijker wordt het als iemand een beroep had waar in Nederland geen of 
nauwelijks vraag naar is – denk aan kuiper, herder of socioloog. Hogeropgeleiden zijn wel 
in het voordeel, omdat ze meer vaardigheden hebben in zoeken, kanalen vinden en kansen 
benutten. Dan is er nog een reeks eigenschappen die een vluchteling vrijwel constant 
paraat moet hebben: gemotiveerd blijven, zelfs na de zoveelste afwijzing niet ontmoedigd 
raken, aanvaarden dat hij op een lager niveau start, nieuwsgierig zijn, kunnen reflecteren 
op eigen gedrag, sociaal slim zijn. Zelfreflectie, sociale codes en verhoudingen zijn sterk 
cultureel bepaald – in veel landen van herkomst bestaan daar andere opvattingen over. 
Kenmerkend is het verhaal van een Iraanse landmeter die een goede baan had met 
tevreden collega’s, opdrachtgevers en leidinggevende. Toch ging het mis. De belangrijkste 
aanleiding was dat hij zonder overleg handelde, hij interpreteerde opdrachten steevast 
anders, in zijn ogen beter, dan hem was gevraagd. ook nam hij zonder te melden vrij en 
gebruikte de auto en telefoon van de zaak te vaak privé. De oorzaak lag dieper, in zijn 
culturele wortels – het lukte hem niet zich de Nederlandse werkverhoudingen eigen te 
maken. In die verhoudingen bestaat een subtiel spel van je plaats kennen en eigen initiatief 
ontplooien, van begrijpen wat een ander nodig heeft en tussen de regels door kunnen 
luisteren. 

nederland is relatief formalistisch, 
zonder diploma’s of certificaten komt 
iemand moeilijk aan de slag.

hoe langer in nederland, 
hoe meer kans op werk. een 
vluchteling heeft tijd nodig.
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Veel werkgevers die ervaring met vluchtelingen hebben zijn positief gestemd en willen 
meer vluchtelingen aannemen. Het helpt als een werkgever open, maatschappelijk 
betrokken en nieuwsgierig is, als hij begrijpt dat verschil in communicatie soms wrijving 
oproept, en dat hij oog houdt voor de relatie tot de andere medewerkers.
overheden zouden een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. opmerkelijk is dan ook de 
uitspraak van oud-SER-voorzitter Rinnooy Kan, dat het voor werkgevers van strategisch 
belang is om een diverser personeelsbestand te hebben. Tijdens een bijeenkomst 
over vluchtelingenparticipatie in 2011 benadrukte hij dat werkgevers zich niet kunnen 
permitteren het aanwezige talent te laten liggen (NICIS, 2011).

ondernemen in oost-groningen
Is zelfstandig ondernemerschap een betere weg? De Vietnamese loempiaverkopers zijn 
een markant voorbeeld van een nieuwe markt die vluchtelingen wisten te aan te boren. Veel 
vluchtelingen willen graag ondernemen, gewend als zij waren aan de garage van hun oom of 
het winkeltje dat hun familie dreef. Velen willen laten zien wat ze kunnen, maar beginnen 
eigenlijk te vroeg aan het ondernemerschap. Ze beheersen de taal nog niet goed, kennen 
de markt slecht en moeten daarom afhaken. ook het spreidingsbeleid werkt wellicht tegen. 
Vluchtelingen worden gespreid over Nederland gehuisvest – en woont iemand in oost-
Groningen, dan is dat niet de handigste plek om een stoffenimport te beginnen. Maar net 

als bij loonarbeid geldt ook hier: 
hoe langer in Nederland, hoe meer 
gewend en hoe groter de kans. 
ondernemerschap is in ieder geval 
een goede weg naar een sterker 
zelfbewustzijn en waardering uit de 
omgeving. 
En waarom zouden bijvoorbeeld 

Somaliërs niet hetzelfde doen waar Polen en Roemenen wel in slagen, namelijk zichzelf als 
een groep werkzoekenden organiseren? Ten eerste zijn oost-Europeanen al bekend met 
West-Europese arbeidsverhoudingen, en Somaliërs een stuk minder. Bovendien komen 
Polen vaak georganiseerd naar Nederland op zoek naar werk. Een vluchteling komt hier 
meestal alleen of met zijn gezin naar toe. Hij komt niet voor werk maar uit lijfsbehoud. ook 
hier werkt het spreidingsbeleid eigenlijk niet mee. Weliswaar zijn daardoor vluchtelingen 
in het hele land aanwezig, maar een Somalische vrouw in een Zeeuws dorpje met beperkt 
openbaar vervoer kan zich moeilijk organiseren met Somalische vrouwen elders in het land.

Bemiddeling 
Wat zeker effectief is en een vluchteling uitzicht biedt op loonarbeid of ondernemerschap, 
is praktische en doelgerichte begeleiding. Zoals Emplooi, het arbeidsbemiddelings- 
en coachingsbureau van VluchtelingenWerk, dat doet met voormalig ondernemers 
of leidinggevenden die vrijwillig adviseur zijn. Zij effenen de weg, plegen een 
telefoontje naar een mogelijke werkgever en maken vooral de vluchteling wegwijs. In 
sollicitatievaardigheden, het opstellen van een CV, sociale codes en werkverhoudingen, in 
de manier waarop je een vacature moet lezen en hoe je een werkgever benadert. Eigenlijk 
wat elke werkzoekende nodig heeft die vanuit ‘achterstand’ begint. Die werkwijze werpt 
vruchten af, want jaarlijks bemiddelt Emplooi vier- tot zeshonderd keer tussen werkgevers 
en vluchtelingen.
Tot slot zou het voor alle vluchtelingen ideaal zijn om, naar Zweeds model, na zes maanden 
in het  azc te kunnen beginnen met een toekomstperspectief en werkwensen en -kansen te 
benutten. De Nederlandse overheid is daar huiverig voor, omdat zo’n aanpak binding met 
Nederland zou betekenen en het beleid vooral op ontmoediging gericht is. Maar ook iemand 
die teruggestuurd wordt naar zijn land van herkomst, heeft meer aan werkervaring dan aan 
verplicht niets doen. n 

met en zonder werk: de cijfers
op basis van opleiding, werkervaring, motivatie en doorzettingsvermogen 
waarmee veel vluchtelingen zich op de arbeidsmarkt presenteren, is de 
werkloosheid veel hoger dan je zou verwachten. 
De belangrijkste cijfers in het kort:

•  Van de vluchtelingen in Nederland is 15 tot 20 procent hoger opgeleid, 20 tot 25 
procent lager opgeleid en de rest heeft een opleiding op middelbaar niveau.

• Bijna 40 procent van de mannen en een kwart van de vrouwen heeft een baan. 
•  Het grootste deel van de vluchtelingen, 84 procent, werkt in het bedrijfsleven, 

vooral in de handel, horeca en industrie. Slechts 2 procent van de vluchtelingen 
werkt bij de overheid.

•  Bijna twee derde van de werkende vluchtelingen heeft een tijdelijk contract. 
Een kwart van de vluchtelingen werkt als uitzendkracht.

•  Vluchtelingen uit vier Afrikaanse landen (Angola, Sierra Leone, Soedan, 
Somalië) werken vaker in de uitzendbranche. Chinezen en in mindere mate 
Syriërs en Afghanen zijn hierin juist ondervertegenwoordigd. 

• Tussen de 25 en 30 procent van de vluchtelingen is op zoek naar een baan. 
•  Van de vluchtelingen zonder baan volgt 10 procent middelbaar of hoger 

onderwijs.
•  Bijna 40 procent tussen de 15 en 64 jaar is afhankelijk van een 

bijstandsuitkering. 
•  Vluchtelingen hebben het financieel moeilijk. Slechts 10 procent van de 

vluchtelinggezinnen heeft meer te besteden dan 30.000 euro per jaar. 
ongeveer een derde valt met een besteedbaar huishoudinkomen van minder 
dan 10.000 euro per jaar onder het sociaal minimum. 

•  Hoe langer in Nederland, hoe minder uitkeringen. Van de vluchtelingen die zich 
in 2006-2007 in Nederland hebben gevestigd, is 61 procent afhankelijk van een 
uitkering. Dat percentage daalt naar 40 procent voor de groep die zich zes jaar 
eerder in Nederland vestigde. 

een somalische vrouw in een zeeuws 
dorpje met beperkt ov kan zich 
moeilijk organiseren met somalische 
vrouwen elders in het land.
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‘IK wIL de veILIgheId van een IdentIteIt.’

Eyob Adonay is in afwachting van zijn naturalisatie. Tien jaar geleden kwam hij 
als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland.

Eyob Adonay is ‘niets’. Hij heeft geen identiteit. Geen paspoort, geboorteakte of 
identiteitskaart. Maar hij hoopt zich binnenkort ‘Nederlander’ te mogen noemen. En na 26 
levensjaren eindelijk ergens te mogen aarden. Zorgeloze, liefdevolle kinderjaren zijn Eyob 
ontnomen. In Ethiopië stierf zijn moeder tijdens de bevalling van haar tweede kind. ook 
zijn babyzusje overleefde het niet. Hij groeide op bij zijn oma. Na haar dood woonde hij in 
een weeshuis. Van daaruit vluchtte hij in zijn eentje, zonder papieren en kwam in Nederland 
terecht. Nog steeds wacht Eyob, tien jaar later, in het Groningse Tolbert op een nieuwe 
start. Zijn toekomst begint wat hem betreft met het verkrijgen van dat ene document: een 
Nederlands paspoort. Jaren heeft hij er voor gestreden. Dit jaar nog zal de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) een besluit nemen.

emotionele chaos
Eyob vertelt het met droge ogen maar met voelbare pijn. Zijn appartement in het Groningse 
Tolbert ziet er verzorgd uit. Hij schenkt thee in kopjes met een gouden randje. Van de 
emotionele chaos waarin hij jaren leefde, is hier geen spoor te vinden. Een tijd lang 
verbleef de jonge Ethiopiër, die kampte met zware psychische problemen, illegaal in 
Nederland. Toen hij 18 jaar werd, moest hij namelijk terug naar Ethiopië. ‘Maar dat kon echt 
niet. Ik had niemand en was ziek.’ Hij zwierf op straat in Utrecht, woonde in opvangcentra, 

logeerde bij kennissen. Met behulp van VluchtelingenWerk werd hij uiteindelijk door  de 
gemeente Leek, waar Tolbert onder valt, opgenomen. 
Na een ingewikkelde en lange asielprocedure kreeg Eyob in 2006 een vaste verblijfs-
vergunning. Sindsdien heeft hij langzaam een leven op kunnen bouwen: hij zwemt, voetbalt 
en doet aan fitness. Vier dagen per week werkt hij in een verzorgingstehuis, de vijfde dag 
zit hij voor zijn opleiding tot verzorgende in de schoolbanken. Hij zet zich in als vrijwilliger 
en gaat naar de kerk. 
ondanks zijn traumatische ervaringen heeft hij een groot netwerk opgebouwd in het 
Groningse dorp. ‘Ik ben zo’n beetje de enige donkere man in de plaatselijke voetbalclub.  
Ik kom regelmatig bij Nederlandse families over de vloer. Iedereen kent me en helpt me.  
Ik voel me hier hartstikke thuis.’

Identiteit
Toch is hij nog steeds bang dat alles hem opnieuw ontnomen wordt. Aan de angst en 
onzekerheid komt alleen een einde wanneer hij zich Nederlander kan noemen, vertelt 
Eyob. Het afgelopen jaar heeft hij er veel tijd en geld in gestoken. ‘Ik had helemaal geen 
documenten uit Ethiopië. Dus ging ik brieven schrijven naar mijn oude school, naar de kerk 
waar mijn oma naar toe ging en naar de provincie. om aan te tonen dat ik er geboren ben.’ 
Die brieven moesten vertaald worden. Dat betekende een dure tolk, aangetekende post naar 
Ethiopië en terug en reisjes naar de Ethiopische ambassade in Brussel. 
Het heeft Eyob duizenden euro’s gekost. En dan zijn er nog de leges die hij moest betalen. 
‘Ik heb er geld voor moeten lenen. Met veel moeite lukte dat uiteindelijk. Maar ik heb zoveel 
problemen gehad, ik wil de veiligheid van een identiteit.’
Met het papiertje waarop staat dat hij Nederlander is, hoopt Eyob vertrouwen te winnen. 
Vertrouwen in zichzelf en in Nederland. ‘Dat papiertje betekent veel voor mij. Boven 
alles betekent het dat ik echt kan genieten van een leven in vrijheid. Nu durf ik niet altijd 
te zeggen wat ik wil en vind, tijdens discussies op school bijvoorbeeld. omdat ik geen 
Nederlander ben, ook al heb ik een verblijfsvergunning. Stel je voor dat de regels veranderen 
en ik alsnog het land uit moet. Ik ben toe aan rust, een nieuw leven. Hier, in Tolbert.’ n

‘Ik ben toe aan een nieuw 
leven, hier in Tolbert.’
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Hoe langer iemand in Nederland is, hoe sterker de wens blijkt te zijn, zeker bij degenen die 
in het land van herkomst door de overheid vervolgd werden. 

verzwaring van de eisen
Is naturalisatie een bekroning en beloning van je integratie? of moedigt het 
staatsburgerschap juist het integratieproces aan? Sinds een jaar of tien heeft de eerste 
opvatting in Nederland voet aan de grond gekregen. De tweede visie spreekt uit het VN-
Vluchtelingenverdrag en is enkele jaren geleden door de UNHCR nog weer benadrukt. 
om onder andere de naturalisatie-eisen in de gemeenten op één lijn te krijgen, kwamen in 
1993 voorstellen op tafel om de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) te wijzigen.  

De centrale gedachte was dat een 
sterke rechtspositie de migrant, en 
dus ook de vluchteling, helpt in zijn 
integratie, en dat naturalisatie hierbij 
een belangrijke stap is. 
Tot tien jaar geleden, tot 1 april 

2003, toetste een gemeenteambtenaar in een informeel gesprek de taalkennis van de 
naturalisandus. Vervolgens mocht de aanvraag worden ingediend. 
Deze visie verschoof in het politieke debat dat volgde tussen 1993 en 2000. De voorwaarden 
voor naturalisatie werden als te gemakkelijk beschouwd. Het staatsburgerschap moest juist 
aan het einde van de rit staan. Het diende als een juridische en emotionele voltooiing van 
de integratie. 

naturalisatie

HooFDSTUK 8   de Band met het  
nIeuwe Land

Ariane den Uyl

‘Als ik de Nederlandse nationaliteit heb, is dit mijn huis.’ Vier op de vijf 
vluchtelingen wil Nederlands staatsburger worden. Een Nederlands paspoort 
maakt iemand tot honderd procent landgenoot met alle democratische rechten 
die erbij horen. Daarnaast lost het allerlei praktische problemen op. 
Wat betekent het Nederlanderschap voor vluchtelingen? Is het een beloning 
voor gebleken inzet? Of juist een steun in de rug in het integratieproces?

symbool van bescherming
Een Nederlands paspoort geeft rechten die je anders ontbeert: stemrecht, het recht om zelf 
politiek actief te worden, het recht om in andere EU-landen te wonen en te werken en het 
recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland. De waarde van een paspoort 
is zowel voor vluchtelingen als voor de samenleving echter groter dan de bijbehorende 
rechten. Vluchtelingen leven bij uitstek in diaspora, in gebroken families verspreid over de 
wereld. Als een Somalische of Irakese vluchteling vanuit Nederland zijn familie in de VS wil 
bezoeken, komt hij er zonder het donkerrode boekje niet in. Met een Nederlands paspoort 
krijgt hij wel een visum. Daarmee is een paspoort voor vluchtelingen ook letterlijk een 
document van toegang. 
Daarnaast is naturalisatie een sterk symbool van bescherming. Het neemt bij vluchtelingen 
de angst weg om teruggestuurd te worden. Maar het neemt ook de onzekerheid weg over 

wie ze zijn in hun nieuwe land en helpt 
om niet telkens weer verantwoording af 
te moeten afleggen. 
Met andere woorden: een paspoort 
bevestigt de band die een vluchteling 
met het nieuwe land is aangegaan, ook 
al verdwijnt daarmee niet de heimwee. 
Andersom geeft de samenleving door 

naturalisatie een vluchteling het signaal hem niet meer als passant te beschouwen. Sterker 
nog, hij is nu voor honderd procent een landgenoot en heeft alle democratische rechten die 
daarbij horen.
Vergeleken met andere vreemdelingen in Nederland hebben vluchtelingen de sterkste 
naturalisatiewens: ruim vier op de vijf vluchtelingen zegt graag staatsburger te willen 
worden (VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2006).  

hoe word ik nederlander?
• 18 jaar of ouder zijn;
•  getrouwd zijn met, of geregistreerd partner zijn van, een Nederlandse 

man of vrouw. Een stel moet tot aan de beslissing onafgebroken hebben 
samengewoond;

•  een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben of een andere 
verblijfsvergunning die niet als tijdelijk wordt beschouwd;

• minimaal vijf jaar onafgebroken een verblijfsvergunning hebben;
• het inburgeringsexamen hebben gehaald;
•  de laatste vier jaar, in of buiten Nederland, geen gevangenisstraf, leer- of 

werkstraf of hoge geldboete hebben gekregen voor een misdrijf. ook een 
openstaande strafzaak vanwege een misdrijf mag niet;

• de verklaring	van	verbondenheid afleggen tijdens de naturalisatieceremonie;
•  afstand doen van huidige nationaliteit. Dit geldt niet voor vluchtelingen met 

een asielvergunning. Alle andere vluchtelingen, bijvoorbeeld de mensen die 
onder de pardonregeling een vergunning kregen, moeten dit wel. Als iemand 
geen afstand kan doen van zijn nationaliteit – omdat het land van herkomst dat 
bijvoorbeeld niet toestaat – moet hij dat aantonen.

was eerst een gesprekje genoeg, 
nu moet een naturalisandus voor 
elk onderdeel van de toets slagen. 

het staatsburgerschap is een sterk 
symbool van bescherming. het 
neemt bij vluchtelingen de angst 
weg om teruggestuurd te worden.
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In 2003 trad de herziene RWN en het besluit naturalisatietoets in werking: wie staatsburger 
wil worden, moet slagen voor de naturalisatietoets. Sinds de Wet inburgering uit 2007 is 
die toets vervangen door het inburgeringsexamen. Deze slaagplicht betekende een flinke 
verzwaring. 
Was eerst één gesprekje genoeg, nu moet een naturalisandus voor elk onderdeel van 
de toets slagen. In feite zijn het vier examens. Ten eerste een praktijkexamen met een 
portfolio of na te spelen praktijksituaties. In een portfolio moet de aanvrager bewijzen 
verzamelen dat hij in verschillende situaties Nederlands spreekt – zoals werk, onderwijs, 
gezondheid en opvoeding, maatschappelijke participatie en ondernemerschap. Daarnaast 
moet hij 27 van de 43 vragen in de toets Kennis Nederlandse Samenleving goed hebben 
beantwoord. Vervolgens is er een Toets Gesproken Nederlands, en een mondeling examen 
op A2-niveau. En dan is er nog het Elektronisch Praktijkexamen, deels op A1- en deels op 
A2-niveau. Zonder diploma of vergelijkbare certificaten, geen Nederlands paspoort.

niet voor analfabeten
Het inburgeringsexamen is al verplicht voor iedere vluchteling die een permanente 
verblijfsvergunning wil krijgen. Maar gemeenten hebben bij de toekenning hiervan 
nog enige vrijheid. Als iemand keer op keer zakt voor het inburgeringsexamen, kan 

een gemeente besluiten het 
examen te laten voor wat het 
is. Dit komt niet vaak voor, 
maar die flexibiliteit bestaat. 
ook vluchtelingen ouder dan 
65 jaar zijn vrijgesteld van het 

inburgeringsexamen. 
Bij naturalisatie is de diploma-eis wel glashard voor elke migrant; een vluchteling, 
nieuwkomer of oudkomer, ongeacht de leeftijd. Dit betekent dat een laaggeletterde of 
analfabete vluchteling eigenlijk niet kan naturaliseren. Voor iemand die niet kan lezen en 
schrijven is een A2-niveau bereiken in een andere taal nauwelijks haalbaar. Zeker als je 
ouder bent en nooit naar school bent geweest. Bovendien is het met een slechte fysieke en 
geestelijke gezondheid slecht leren. En veel vluchtelingen hebben, als gevolg van trauma’s 
en geweldservaringen, vaak een slechte gezondheid. 

‘verblijfsgat’
Voor een naturalisatieverzoek moet je vijf jaar achter elkaar een verblijfsvergunning 
hebben gehad. Dat gaat in de praktijk wel eens mis waardoor mensen een 
‘verblijfsgat’ hebben. Bij een reguliere vergunning, zoals gezinsherenigers 
bijvoorbeeld kunnen hebben, moeten hoge leges voor de verlenging worden betaald. 
Als het geld er niet snel genoeg is, gaat een vervolgvergunning later in. Met als 
gevolg dat de teller pas weer gaat lopen vanaf de datum dat de verblijfsvergunning 
opnieuw ingaat. De eerder opgebouwde jaren in Nederland tellen dan niet meer mee. 

Er zijn vrijstellingen en er is een ingewikkelde hardheidsclausule, maar deze worden zeer 
terughoudend toegepast. Alleen iemand die er psychisch of fysiek zeer slecht aan toe is, 
kan ontheffing krijgen. Analfabeten kunnen met een aparte, en vooral dure, toets bewijzen 
dat ze echt niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Bovendien moeten ze aantonen dat 
ze zich enorm voor dat examen hebben ingespannen.
Kortom, een kwetsbare groep zal dat staatsburgerschap dus vrijwel nooit bereiken, voor 
hen is de toets een demotivatietoets. 
ondanks de goedbedoelde integratiegedachte achter de diploma-eis is de bijklank schril: 
het Nederlanderschap is niet voor iedereen weggelegd. De groep die in aanmerking 
komt voor het Nederlanderschap zal mogelijk alleen nog maar kleiner worden. In het 
Regeerakkoord van het kabinet Rutte staat dat er zelfs opleidings- en inkomenseisen voor 
naturalisatie gaan gelden. Vluchtelingen worden daar niet van uitgezonderd.

traject van aanvraag
Elke vluchteling van 18 jaar en ouder kan bij de gemeente waar hij woont een verzoek 
indienen om Nederlander te worden. op het moment van aanvraag moet hij een 
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben, minimaal vijf jaar achter elkaar in 
Nederland hebben gewoond en al die vijf jaar een verblijfsvergunning hebben gehad 
(zie ook kader ‘Verblijfsgat’). Andere eisen zijn: geslaagd voor het inburgeringsexamen, 
geen polygaam huwelijk en geen ernstige vermoedens dat je een gevaar oplevert voor de 
openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van Nederland (zie kader ‘Hoe word ik 
Nederlander?’).
Voor het beoogde Nederlanderschap moet ook stevig worden betaald. Een naturalisatie-
verzoek kost 798 euro, voor een vluchteling 593 euro. Per kind komt daar 117 euro bij.  
Het naturalisatieverzoek gaat met een advies van de gemeente door naar de IND. De dienst 
mag een jaar doen over de beslissing. Bij de beoordeling bekijkt de IND altijd weer het 
dossier van de aanvrager. Bij eventuele verdenkingen van mensenrechtenschendingen of 
bij twijfel over nationaliteit of identiteit, wordt opnieuw onderzoek gedaan. In het slechtste 
scenario kan iemand zijn verblijfsvergunning zelfs kwijtraken. 
Als de IND alles goedkeurt volgt een naturalisatiebesluit. Een besluit dat de staatsburger-
in-spé te horen krijgt tijdens een naturalisatieceremonie. op deze ceremonie moet hij 
eerst een zogeheten verklaring van verbondenheid uitspreken. Deze verklaring is niet 
vrijblijvend en moet worden uitgesproken. Zonder deze woorden, geen paspoort: 
‘Ik	zweer	(verklaar)	dat	ik	de	grondwettelijke	orde	van	het	Koninkrijk	der	Nederlanden,	haar	
vrijheden	en	rechten	respecteer	en	zweer	(beloof)	de	plichten	die	het	staatsburgerschap	
met	zich	meebrengt	getrouw	te	vervullen.	‘Zo	waarlijk	helpe	mij	God	almachtig.’	Of	‘Dat	
verklaar	en	beloof	ik.’ n

een kwetsbare groep zal dat 
staatsburgerschap dus nooit bereiken, 
voor hen is het een demotivatietoets. 
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‘dIt werK Is ooK voor mIj waardevoL.’ 

Loes Bosscher is vrijwillig taalcoach. Iedere zondagochtend ziet ze haar 
taalmaatje Baldev Matharou uit India.

‘In zijn eentje vluchtte Baldev uit India. Hij was analfabeet. Sinds twee jaar volgt hij een 
inburgeringscursus. Voor die tijd sprak hij geen woord Nederlands. Hij begrijpt bijna alles, 
maar praten blijft lastig voor hem. Het is nu vooral een kwestie van lef, je mond open doen, 
fouten durven maken. We hebben inmiddels zo’n verhouding dat ik tegen hem kan zeggen: 
Baldev, kijk me aan en zeg hardop wat je bedoelt.’

gepaste afstand
‘We zien elkaar elke zondagmorgen om negen uur. Na vijf kwartier gaat hij naar zijn werk. 
Hij werkt elke dag, in een wasserij. Nog nooit heeft hij een afspraak met mij afgezegd. 
Daaruit kan ik opmaken dat hij het belangrijk vindt. We praten over van alles. We oefenen 
met opdrachten die hij voor zijn inburgerinsgcursus moet doen: naar de gemeente gaan 
bijvoorbeeld of een autoverzekering afsluiten. We lezen kinderboeken. Bij mooi weer 
maken we soms een wandeling en praten we over wat we tegenkomen onderweg.
Baldev is heel open. Ik vraag hem alles en hij geeft overal antwoord op, al gaat het soms 
met handen en voeten. Zo was ik nieuwsgierig naar zijn geloof. Dus nam hij me een keer 
mee naar de Sikh-tempel in Amsterdam waar hij altijd naar toe gaat. Ik ontmoette daar zijn 
vrienden, het gezin waar hij bij inwoont en maakte kennis met zijn manier van leven. Maar 
er is ook gepaste afstand. Hij noemt me mevrouw Loes.’

In de kou je weg vinden 
‘Ik doe dit werk niet alleen voor hem maar ook voor mezelf. Ik ben alleen en had behoefte 
aan meer structuur nadat ik met pensioen ging. Ik vind het normaal om mensen te helpen 
om hier, in de kou, hun weg te vinden. Dat doe je gewoon. Ik heb vijf jaar in Afrika gewoond. 
Ik probeerde er de taal te leren, maar dat was veel te ingewikkeld. Dus trok ik algauw naar 
mensen die dezelfde taal spraken, net zoals vluchtelingen dat hier vaak doen. 
Door die ervaring denk ik me voor te kunnen stellen hoe moeilijk het is om als vluchteling 
je weg te vinden in een andere cultuur. ook heb ik gewerkt als docent geschiedenis en re-
integratiecoach. Ik kreeg veel buitenlandse mensen aan mijn bureau. Ik vond het leuk ze op 
weg te helpen. Begeleiden, lesgeven, mijn liefde voor de taal en mijn interesse in andere 
culturen komen allemaal samen in het werk als taalcoach. Het past goed bij mij.’

een moeilijke taal
‘Baldev laat me zien dat er andere manieren zijn waarop je in het leven kunt staan. Ik vind 
het bijzonder hoe hij met zo weinig genoegen neemt. Hij woont in een klein kamertje bij een 
gezin, werkt keihard maar klaagt nooit, is heel bescheiden en tevreden. Hij onderhoudt zijn 
moeder en het gezin van zijn overleden broer in India. Hij is heel gemotiveerd om de taal te 
leren en hoopt een paspoort te krijgen, zodat hij zijn moeder kan bezoeken. 
Door dit werk ervaar ik ook dat Nederlands echt een moeilijke taal is. Het valt niet altijd mee 
om de betekenis van woorden die voor ons vanzelfsprekend zijn uit te leggen. Sommige 
klanken zijn nauwelijks uit te spreken voor iemand uit India. Maar Baldev gaat goed vooruit.  
Hij wordt heel blij wanneer hij uit zichzelf iets kan zeggen, dat ik meteen begrijp. Dan 
straalt hij echt. Dat is mooi om te zien.’ n

‘Baldev laat me zien dat er 
andere manieren zijn waarop 
je in het leven kunt staan.’
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‘na decennIa oorLog heBBen somaLIërs nu andere 
BegeLeIdIng nodIg.’

zahra Naleie is medeoprichtster en programma-manager van de Federatie van 
Somalische Associaties in Nederland (FSAN).

‘onlangs sprak ik op een voorlichtingsbijeenkomst voor Somalische nieuwkomers. Ik 
vroeg de aanwezigen om hun mobiele telefoons uit te schakelen. Maar tot mijn verbazing 
luisterden ze helemaal niet. De manier waarop ze praatten was anders dan wij gewend zijn. 
Toen realiseerde ik me: deze mensen hebben twintig jaar burgeroorlog meegemaakt. Ze 
weten niet beter. Zij hebben een andere benadering nodig dan Somaliërs die twintig jaar 
geleden naar Nederland vluchtten.’

totaal andere structuur
‘Kleine problemen die vandaag onopgelost blijven, kunnen morgen enorm groot zijn. Daarom 
is onze kennis over de Somalische gemeenschap, het land en de cultuur zo waardevol. Nog 
steeds vluchten veel Somaliërs naar Nederland. Hier vinden ze een totaal andere structuur 
dan in Somalië, dat een land is zonder sterke regering en gebukt gaat onder radicale 
groepen. Het is belangrijk dat ze vanaf het begin geïnformeerd worden over de Nederlandse 
samenleving. Dat ze voorlichting krijgen over opvoeding en onderwijs. Zodat radicalisme 

en criminaliteit onder de jongeren kunnen worden voorkomen. Toen ik twintig jaar geleden 
naar Nederland kwam om te studeren, brak de burgeroorlog uit in Somalië. Hoe graag ik 
ook wilde, ik kon niet terug. Mijn twee oudste dochters en mijn man zijn later hier naartoe 
gekomen. In die jaren kwamen veel Somaliërs naar Nederland. Ze richtten verschillende 
zelforganisaties op. De overheid kon ze onmogelijk allemaal subsidiëren. Maar deze mensen 
waren een burgeroorlog ontvlucht, het wantrouwen onderling was groot.’ 

Bundelen van expertise
‘Toch is het ons in 1994 gelukt om ondanks de verschillen al die organisaties samen te 
brengen in één platform: de FSAN. Daar ben ik heel trots op. op dit moment zijn er 56 
Somalische zelforganisaties aangesloten bij FSAN. We bundelen alle krachten en expertise 
en zijn daarmee een spreekbuis van de Somalische gemeenschap in Nederland en het 
aanspreekpunt voor de Nederlandse regering. 
Vanaf het begin heb ik me ingezet voor het bestrijden van meisjesbesnijdenis. Het is gelukt 
om dit taboe bespreekbaar te maken binnen de Afrikaanse gemeenschap. Maar ook om de 
Nederlandse artsen goed voor te lichten. Mijn dochters hebben het gelukkig niet hoeven 
mee maken en ik hoop dat de generatie van mijn kleinkinderen straks helemaal geen 
meisjesbesnijdenis meer kent.’

Financiering en samenwerking
‘In de zeventien jaar van haar bestaan heeft FSAN veel betekend. We hebben projecten 
om de vrouwen emancipatie te vergroten en zetten ons in voor jongeren. ook zijn er 
lokale afdelingen die zich bezig houden met ontwikkelingshulp in Somalië. Ze zijn goed 
georganiseerd en geïntegreerd, en weten hoe ze moeten onderhandelen. Zo slaan ze een 
brug tussen Nederland en Somalië. Dat is mooi. Maar losse projecten hier en daar zijn niet 
genoeg voor optimale integratie en participatie. We missen structurele financiering van de 
overheid en samenwerking met Nederlandse organisaties. 
De meeste vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen komen uit Somalië. Er zijn grote 
groepen die hier illegaal verblijven. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten. Wij kennen 
hun	roots, weten wat nodig is om ze mee te laten doen. Maar in onze pogingen om dit te 
bereiken, botsen we tegen bureaucratische muren op. Dat is zonde van de kostbare tijd.’ n

‘We bundelen alle krachten 
en expertise van de 
Somalische gemeenschap.’
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gevLucht oF nIet, aLLe vrIjwILLIgers zIjn geLIjK

Marloes de Graaf en Nuradin Mahamed Abdi zijn vrijwilligers van project 
Wereldblik in Nijmegen.

Zij kent de oorlog van de televisie. Als kind zag ze vreselijke beelden die haar sterke 
weerzin tegen geweld voedden. Als ik later groot ben, dacht ze toen, dan is die ellende vast 
over. Als beginnende puber bracht ze folders rond in de buurt van een asielzoekerscentrum. 
Ze raakte geïntrigeerd door de bewoners achter die deuren. Wie zouden zij zijn? Wat 
hebben ze meegemaakt? Wat zouden ze doen? 
Hij woonde toen in Somalië. Zijn vader overleed, wanneer weet hij niet precies meer. Zijn 
moeder ging ook dood, toen hij twaalf jaar was. Zijn oudere broer zorgde voor hem, maar ze 
moesten vluchten. Zijn broer ging hem voor, samen met vrouw en kinderen. Ze kwamen in 
Nederland terecht, waar ze in 2009 werden herenigd. Hier kon hij op adem komen van het 
geweld dat hij aan den lijve ondervond. 

project wereldblik
Marloes en Nuradin zijn nu volwassen, maar mensen die voor geweld vluchten zijn er nog 
steeds. Elke vrijdagavond ontmoeten ze elkaar, in het gebouw van VluchtelingenWerk 
in Nijmegen. Van daaruit werken ze met zeven andere jonge vrijwilligers aan het project 
Wereldblik. Jonge vluchtelingen en Nederlanders geven samen gastlessen en presentaties 
op middelbare scholen en tijdens evenementen in de stad. Ze vertellen persoonlijke 
vluchtverhalen. Ze leggen uit hoe het is te moeten integreren in een nieuw land. 

Maar de jongeren geven ook informatie over een asielprocedure. Ze laten leerlingen een 
cultuurshock ervaren, ze confronteren hen met vooroordelen, gaan met hen in gesprek. 
Van welk geld leven asielzoekers in Nederland, vroegen ze laatst aan een klas. Hoe voelt het 
als je als asielzoeker wordt bestempeld of als mensen ineens in een vreemde taal tegen je 
praten? En wat is eigenlijk belangrijker: vrijheid van meningsuiting of gelijkheid? 

Ludieke gastlessen
Gevlucht of niet, tijdens die bijeenkomsten op vrijdag - brainstormend op de sofa, wat 
lekkers binnen handbereik - zijn de jonge vrijwilligers heel gelijkwaardig, vertelt Marloes. 
Ze hebben vooral veel lol samen. Al die verschillende achtergronden, normen en waarden, 
natuurlijk botst dat wel eens. En dan is er nog een taalbarrière voor de gevluchte collega’s. 
Maar ze zijn open naar elkaar, hebben geduld. Juist die verschillen zorgen ervoor dat ze 
elkaar aanvullen en verrassen, waardoor ze de meest ludieke en creatieve gastlessen 
bedenken.

niet alleen van de televisie
Marloes krijgt daar veel energie van. Het sterkt haar overtuiging dat alle kleine beetjes 
helpen. Al zou ze via Wereldblik maar een handjevol mensen na laten denken over hun eigen 
plaats in de wereld, hun blik vergroten, milder laten zijn naar vluchtelingen, dan is zij heel 
gelukkig. Een vluchteling die zoveel ellende heeft meegemaakt heeft recht op een veilige 
plaats waar hij welkom is. 
Nuradin voelt zich vooral gewaardeerd, vindt het fijn dat zijn ideeën en mening er toe doen 
in de groep. Van de Nederlandse leerlingen op scholen waar Wereldblik te gast is, krijgt hij 
veel vragen over Somalië en over zijn vlucht. Daarover praten, in een moeilijke taal, valt 
hem soms zwaar. Maar hij vindt het belangrijk, zegt hij, dat de leerlingen weten hoe het 
écht is in Somalië. Dat ze weten wat geweld doet met een mens, het geweld dat zij alleen 
kennen van de televisie. n

Hoe voelt het als je 
als asielzoeker wordt 
bestempeld?
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de praktijk in drie projecten

HooFDSTUK 9   ontmoeten, praten, 
netwerKen

Sylvia van de Graaf

Lokale vrijwilligers zijn een belangrijke schakel tussen vluchtelingen en de 
Nederlandse samenleving. Contact met Nederlanders helpt bij het eigen 
maken van de taal, het vinden van werk maar ook bij het ontdekken van de 
Nederlandse omgangsvormen en ongeschreven regels. 

op sociaal vlak lijkt de integratie van vluchtelingen positief te verlopen. Hoewel veel 
vluchtelingen niet actief zijn op de arbeidsmarkt en te maken hebben met structurele 
armoede, voelt het grootste deel zich geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 
(VluchtelingenWerk IntegratieBarometer, 2006).
Veel vluchtelingen geven aan betrokken te zijn bij de samenleving via de school van hun 
kinderen of via vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is populair omdat het vluchtelingen 
helpt om de taal beter te leren en zich nuttig te voelen. 
Vluchtelingen hebben contact met Nederlanders en met landgenoten en het merendeel 
voelt zich hier vrij en geaccepteerd. Vluchtelingen die jong, goed opgeleid of langer in 
Nederland zijn hebben de meeste contacten met Nederlanders, al zijn deze contacten vaak 
vluchtig van aard. Vrouwen leggen makkelijker contact dan mannen.  
Dit loopt vaak via de kinderen. 
Dat veel vluchtelingen zich desondanks eenzaam voelen, komt vooral door wat ze hebben 
achtergelaten: hun familie en de vertrouwde manier van leven. Veel vluchtelingen blijven 
zich betrokken voelen bij, en staan loyaal tegenover, hun land van herkomst. Sterke relaties 
met landgenoten geven steun en maken het gemakkelijker om zich in Nederland thuis te 
voelen.

Integratieprojecten
Vluchtelingen geven aan dat zij behoefte hebben aan diepgaander contact. Via allerlei 
lokale ontmoetingsactiviteiten stimuleert VluchtelingenWerk dergelijke contacten.  
Ze zijn van groot belang om het sociale netwerk te vergroten, het isolement te doorbreken 
en integratie in de dagelijkse omgeving in de praktijk te brengen. De organisatie initieert 
hiervoor projecten waarbij naast enthousiaste vrijwilligers ook vluchtelingenorganisaties, 
lokale instellingen en werkgevers zijn betrokken. 
De lokale projecten zijn vooral gericht op het bevorderen van persoonlijke contacten, maar 
ook op het vergroten van de persoonlijke vaardigheden om jezelf staande te kunnen houden 
in de nieuwe samenleving (‘empowerment’). Het kan ook gaan om het delen en verbeelden 
van ervaringen, zoals tussen oudere vluchtelingen en Nederlanders of om aan de slag te 
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gaan met gemeenschappelijke interesses. 
Hieronder staan drie projecten waarmee VluchtelingenWerk de integratie van vluchtelingen 
stimuleert en de contacten tussen Nederlanders en vluchtelingen vergroot. 

taalcoaches
Samen leven begint met taal. Een burenpraatje begint met taal. Een school voor de kinderen 
uitkiezen begint met taal. Een vluchteling die deel wil uitmaken van onze samenleving, 
wordt voortdurend geconfronteerd met die lastige Nederlandse taal. Als aanvulling op 
de inburgeringscursus kan een nieuwkomer Nederlands oefenen met een taalcoach. 
Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburgeraars één-op-één op sleeptouw nemen.  
Een paar uur per week oefenen ze samen het Nederlands in verschillende situaties. Dat kan 
bijvoorbeeld met een spelletje Scrabble, door te praten over familiefoto’s, samen te koken, 
naar een museum te gaan of een boek te zoeken in de bibliotheek. En passant biedt de 
taalcoach een vluchteling ook gezelschap en een introductie in de samenleving. 
In het Convenant Taalcoaches hebben vijf vrijwilligersorganisaties de handen ineen 
geslagen om taalcoaching van de grond te krijgen: Gilde SamenSpraak, Landelijk Netwerk 
Thuislesorganisaties, Humanitas, Het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk 
Nederland. De vijf organisaties hebben een groot netwerk van lokale afdelingen en 
beschikken over veel expertise om vluchtelingen en andere anderstaligen op te vangen en 
te begeleiden. Ze werven vrijwilligers, geven trainingen en begeleiding en ondersteunen 
gemeenten om steeds opnieuw een goede match te maken tussen nieuwkomers en 
vrijwilligers. 
De taalcoaches zijn een succes, sinds de start in 2009 zijn er door het hele land zo’n 8.000 
taalkoppels van VluchtelingenWerk aan de slag. Het ministerie van VRoM (nu BZK) heeft 
voor de periode 2009 tot 2011 met de vijf organisaties het Convenant afgesloten.  
De gemeenten hebben de regie in de organisatie van de taalcoachtrajecten. 

schulden voorkomen
Een vluchteling start in Nederland een weliswaar veilig, maar vaak berooid bestaan.  
Tussen vlucht en werk zitten jaren waarin hij geen geld heeft kunnen verdienen. Eenmaal op 
de arbeidsmarkt vindt hij maar mondjesmaat werk of heeft merendeels tijdelijke baantjes.  
Het inkomen is laag. Bovendien zijn vluchtelingen vaak onbekend met hoe zaken in 
Nederland geregeld zijn. Ze maken onvoldoende gebruik van voorzieningen waar ze wel 
recht op hebben. Schulden liggen op de loer. 
om deze schulden te voorkomen helpen getrainde vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
vluchtelingen ‘grip op geld’ te krijgen en financieel zelfredzaam te worden. Dit houdt in een 
bankrekening openen, een DigiD aanvragen of samen in het Nederlands geschreven brieven 
lezen. Deze budgetcoaches geven ook voorlichting over omgaan met geld, zetten samen een 
persoonlijke administratie op, helpen budgetteren en voorzieningen aanvragen. ook zoeken 
ze naar oplossingen voor kleine schulden. op deze wijze zijn sinds 2010 in meer dan veertig 
gemeenten ruim 3.000 vluchtelingen geholpen. 
Veel gemeenten vragen VluchtelingenWerk met de schuldhulpverlening door te gaan.  
In de toekomst wil VluchtelingenWerk met meer getrainde vrijwilligers ook voorlichting 
en budgetcoaching geven in de opvangcentra aan vluchtelingen die mogen blijven. Zo zijn 
deze vluchtelingen financieel eerder zelfredzaam en zijn zij in staat beter en sneller gebruik 

te maken van inkomensondersteunende voorzieningen. ook geven vluchtelingen zelf, als 
getrainde vrijwilliger, budgetcoaching aan andere vluchtelingen. 
Er zijn in veertig gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt over armoedebestrijding 
bij, en schuldhulpverlening aan vluchtelingen. Immers, armoede en schulden voorkómen 
betekent ook het tegenaan van een sociaal isolement. En dat is weer gunstig voor de 
integratie.

van taal naar werk
Vluchtelingen (en andere nieuwkomers) zijn gemotiveerde werknemers. Toch komen 
ze maar moeizaam aan werk. Hun beheersing van de Nederlandse taal en het eventuele 
vakjargon is vaak matig. ook sluiten hun werkervaring en opleiding in de regel slecht aan 
bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Als vluchtelingen wel aan het werk zijn, loopt het ook vaak 
spaak tussen de werkgever of collega’s en de vluchteling-werknemer. Kortom, de taal leren 
en tegelijkertijd werkervaring opdoen maakt een vluchteling kansrijker. 
Hierin hebben de Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Nederlands Tweede Taal (VU NT2) 
en VluchtelingenWerk Nederland/ Emplooi elkaar gevonden. Het project Van Taal naar Werk 
voorziet in een stage met een taalcoach op de werkvloer. Deelnemers zijn vluchtelingen 
die al enige tijd in Nederland zijn. Ze beheersen het Nederlands op ongeveer op A2-
niveau, maar zijn nog niet taalvaardig genoeg. Daardoor hebben ze een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dertig weken lang lopen ze stage en krijgen tegelijkertijd les om hun 
algemene taalvaardigheid te vergroten en hun specifieke vaktaal te verbeteren.  
Het einddoel is een baan waarbij VluchtelingenWerk/Emplooi als bemiddelaar optreedt. 
Meer vluchtelingen op de werkvloer is goed voor de arbeidsmarkt, maar ook voor 
de vluchteling en de maatschappij. Na een lange periode zonder werk krijgt een 
vluchteling door een zelfstandig verdiend inkomen een positiever zelfbeeld en een 
groter zelfbewustzijn. Dat heeft weer een positieve weerslag op zijn naaste omgeving, 
bijvoorbeeld zijn gezin. Bovendien dragen werkende vluchtelingen bij aan een groter 
draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. n
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Ik zou liever zien dat daarmee in het werkgelegenheidsbeleid en huisvestingsbeleid 
rekening wordt gehouden. Regels die het vluchtelingen dikwijls onbedoeld extra lastig 
maken - en die zijn er meer dan voldoende - moeten aangepast worden. 
Vluchtelingen hebben een bijzondere levensloop en -ervaring. ook daar moet rekening mee 
worden gehouden, vanuit de gedachte dat niet iedereen gelijk is maar wel gelijkwaardig. 
Ik kan me voorstellen dat vluchtelingen ervaren dat de overheid hun integratie bemoeilijkt. 
omdat ze steeds aan ongelofelijk veel regeltjes moeten voldoen die niet bepaald op hun 
specifieke situatie zijn toegesneden. 
Daarnaast is het beleid onmiskenbaar strenger geworden. De budgetten voor 
maatschappelijke begeleiding krimpen. Daar ben ik bezorgd om. Ik denk dat we de 
problemen vijf keer groter op andere plekken terugkrijgen. Denk aan een steeds 
groter beroep op sociale voorzieningen, meer problemen in het onderwijs en in de 
gezondheidszorg. Meer spanningen tussen vluchtelingen en de rest van de bevolking. 
Minder begrip, juist omdat ze aan de kant blijven staan. 
Het is de taak van organisaties als VluchtelingenWerk om er voortdurend op te blijven 
hameren: er zijn mensen die een ander verleden hebben en dat met zich mee dragen, en 
daardoor anders tegen dingen aankijken en anders reageren. Wees daar wat gevoeliger voor 
en houdt daar rekening mee. Maar we moeten niet een speciale afdeling voor vluchtelingen 
willen maken. Want dan blijven ze in een hoek zitten. Dan blijven ze altijd ‘die ander’.’ n

‘geen apart IntegratIeBeLeId voor vLuchteLIngen, 
weL BIjzondere aandacht.‘

Professor Han Entzinger is hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de 
Erasmus Universteit Rotterdam. Ook is hij voorzitter van de Commissie Opvang & 
Integratie van VluchtelingenWerk Nederland.

‘Integratieproblemen worden in Nederland overschat. Ik ben geen voorstander van een 
specifiek integratiebeleid voor migranten. Dat Turkse kinderen bovengemiddeld te dik zijn, 
is geen Turks probleem maar een volksgezondheidsprobleem. Dat moet binnen bestaande 
voorzieningen en regels worden aangepakt. Maar we moeten niet het kind met het badwater 
weggooien. 
De integratieproblematiek bij vluchtelingen is aanzienlijk lastiger dan bij de ‘gemiddel-
de  migrant’. Door lange asielprocedures, traumatische ervaringen, moeilijke 
gezinsherenigingprocedures, juridische problemen en het feit dat vluchtelingen niet 
primair op zoek zijn naar werk maar naar veiligheid, hebben zij vaak meer moeite te 
integreren. Ze hebben bovengemiddeld meer psychische problemen, de werkloosheid 
in deze groep is hoog. Ze vormen een aparte categorie. Dat rechtvaardigt voor mij het 
standpunt dat er altijd aparte aandacht voor hen zou moeten blijven, maar dan toch vooral 
binnen bestaande beleidsterreinen.’

Ideaaltypische nederlander
‘Van nieuwkomers, of het nu vluchtelingen zijn of niet, wordt veel meer aanpassing 
geëist dan we van autochtone Nederlanders ooit zouden kunnen verwachten. Zie de 
vragen die worden gesteld bij het inburgeringsexamen. Ik ben ervan overtuigd dat een 
meerderheid van de autochtone Nederlanders de antwoorden niet weet. Nieuwkomers 
moeten Nederlandser dan de Nederlander zijn, een ideaaltypische Nederlander. Dat is een 
onrechtvaardige verwachting. 
Het idee is nu: als je niet bent zoals wij, dan mag je niet volwaardig meedoen. Ik vind dat 
een volkomen verkeerd uitgangspunt. Want ook autochtone burgers verschillen onderling. 
Een gemeentelijke instantie treedt iemand met alleen basisonderwijs echt anders tegemoet 
dan een hoogopgeleide inwoner. In Rotterdam gaan ze anders met mensen om dan in 
Veendam. Een goede dienstverlener zou zich als vanzelf moeten aanpassen aan wie hij 
tegenover zich treft.’

Lastige regels
‘In de benadering van vluchtelingen is die aanpassing er lang niet altijd en ook niet goed 
genoeg. Maar speciaal beleid voor vluchtelingen helpt niet. Werkloosheid bijvoorbeeld is 
onder vluchtelingen een veel groter probleem dan bij andere migrantengroepen. Ze kampen 
met gebrek aan relevante werkervaring, erkende diploma’s en opleiding. Bovendien wonen 
ze vaak in regio’s waar geen werk is, ver weg van landgenoten. 

‘Nieuwkomers moeten 
Nederlandser dan de 
Nederlander zijn.’ 
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BIJLAGE 1  FeIten en cIjFers
 
David Engelhard

Integratie gaat over mensen, hun verhalen en ervaringen. Maar integratie kun je ook 
proberen in cijfers weer te geven. Meestal gaat het dan om de demografische en sociaal-
maatschappelijke positie van vluchtelingen in Nederland. VluchtelingenWerk brengt zelf 
regelmatig een cijferoverzicht uit onder de titel VluchtelingenWerk IntegratieBarometer.  
Alle IntegratieBarometers zijn te vinden op de website www.vluchtelingenwerk.nl. 
Het onderzoek is gebaseerd op de databestanden van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Het CBS heeft voor VluchtelingenWerk een cohort samengesteld van circa 
zeventigduizend vluchtelingen die zich het afgelopen decennium in Nederland hebben 
gevestigd. Vanzelfsprekend is de groep vluchtelingen in Nederland veel groter. Zo zijn er 
veel vluchtelingen die zich voor 2002 hebben gevestigd. 
Van het cohort zijn cijfers over arbeidsparticipatie en inkomen vergeleken met autochtone 
Nederlanders en andere immigranten die zich in dezelfde periode in Nederland hebben 
gevestigd. Eerdere IntegratieBarometers (2005 en 2006) bevatten ook kwalitatieve 
gegevens over de mate waarin vluchtelingen zich thuis voelen in Nederland. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) bracht in 2011 een onderzoeksrapport uit gebaseerd op een 
grootschalig onderzoek onder vluchtelingengroepen, getiteld ‘Vluchtelingengroepen in 
Nederland: over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten’. 
Het onderzoek is uitgevoerd in 2009. 

In deze bijlage staan enkele cijfers uit de IntegratieBarometer 2012, aangevuld met een 
paragraaf over gezondheid en onderwijs uit het onderzoek van het SCP. Gezondheid en 
onderwijs zijn bijzonder belangrijk voor een goede integratie in Nederland. Het zijn echter 
onderwerpen die minder aandacht krijgen bij VluchtelingenWerk. Dat komt onder meer 
omdat partnerorganisaties hierin gespecialiseerd zijn. De Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij studie en werk. Pharos is het 
kennis- en adviescentrum voor migranten, vluchtelingen en gezondheid en zet zich in voor 
de gezondheid van vluchtelingen. Gegevens over zowel gezondheid als opleiding zijn niet 
of zeer summier af te leiden uit de databestanden van het CBS. Daarom zijn er ook weinig 
gegevens over opgenomen in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer. 
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Landen van herkomst
Circa de helft van alle vluchtelingen die zich het afgelopen decennium in Nederland hebben 
gevestigd, komt uit Irak, de voormalige Sovjet-Unie, Afghanistan en Somalië. De categorie 
‘overige landen’ is goed voor 20 procent: Burundi, Colombia, Democratische Republiek 
Congo, Eritrea, Ethiopië, Ivoorkust, Myanmar, Nepal, Nigeria, Rwanda, Sri Lanka en Togo. 

Vluchtelingen in Nederland naar nationaliteit (1 januari 2010)

bron: CBS

verspreid over nederland 
Door het spreidingsbeleid wonen vluchtelingen verspreid over heel Nederland.  
De geografische spreiding van vluchtelingen komt sterk overeen met de algemene 
spreiding van de Nederlandse bevolking – bijna de helft woont in het westen van Nederland. 
Bijna een vijfde (18 procent) van de vluchtelingen woont in één van de vier grote steden. 
Dat is veel minder dan de vergelijkingsgroep migranten, van wie bijna veertig procent in 
de vier grote steden woont. Ruim één op de tien (12 procent) van de vluchtelingen woont in 
een ‘aandachtswijk’. 

mannen en vrouwen
Mannen zijn met 64 procent in de meerderheid onder vluchtelingen. Bij de totale bevolking 
is de verhouding mannen en vrouwen 50-50, bij niet-westerse allochtonen zijn er juist meer 
vrouwen dan mannen (53 procent is vrouw). 
Veel vaker dan autochtonen zijn vluchtelingen alleenstaand: 37 procent tegen 16 procent. 

Vluchtelingen, autochtonen en niet-westerse allochtonen naar geslacht (1 januari 2010)
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Leeftijd 
Vluchtelingen zijn relatief jong. Ruim zeventig procent is jonger dan 40 jaar, bij 
autochtonen is dat 46 procent. Jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar zijn overigens 
ondervertegenwoordigd onder vluchtelingen (slechts 1 procent tegen 11 procent bij 
autochtone Nederlanders). 

Vluchtelingen in Nederland naar leeftijdsverdeling en land van herkomst (1 januari 2010)

werk en inkomen
Circa een derde van de vluchtelingen heeft betaald werk. Dat is minder dan enkele jaren 
geleden. De economische crisis lijkt de grootste oorzaak van de gestegen werkloosheid. Van 
de autochtone bevolking heeft tweederde betaald werk, bij de niet-westerse allochtonen 
is dat 45 procent. Vluchtelingen die werken hebben vaak een tijdelijk contract of werken 

via een uitzendbureau. Relatief veel vluchtelingen staan ingeschreven als werkzoekende 
bij het UWV (22 procent). Wanneer iemand geen baan heeft, betekent dat niet dat hij of zij 
werkloos is. In de statistieken telt een gezin waarvan de vader kostwinner is, de moeder het 
huishouden doet en de drie schoolgaande kinderen ouder zijn dan vijftien, als één persoon 
met baan en vier zonder. 
Vluchtelingen hebben vaak een laag inkomen. Veel van hen zijn aangewezen op de bijstand 
(44 procent) of inkomen uit laagbetaald werk. Hoe hoog het sociaal minimum ligt, wordt 
bepaald per huishouden. Als we de lat heel laag leggen – op € 10.000,- per jaar – dan 
leeft één op de drie vluchtelingenhuishoudens op dat minimum. Slechts 10 procent van 
de vluchtelingen heeft meer te besteden dan een modaal inkomen van € 30.000,-. Voor 
autochtonen geldt dat voor bijna de helft van de mensen. 

gezondheid
Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert dat vluchtelingen minder 
gezond zijn dan de autochtone bevolking. over het algemeen heeft migreren al een nadelig 
effect op de gezondheid, bij een gedwongen migratie is dat nog sterker. 
Vluchtelingen hebben in vergelijking met andere migranten te maken met extra 
stressoren, zoals het meemaken van schokkende en traumatische gebeurtenissen. 
De gezondheidsachterstand geldt zowel voor de fysieke gezondheid, als voor de 
psychische gezondheid en de ervaren gezondheid. Hierdoor is ook het gebruik van 
gezondheidsvoorzieningen iets hoger. Somalische vluchtelingen hebben overigens een 
betere gezondheid dan de overige groepen. 
Als de partner en/of kinderen nog in het land van herkomst verblijven, heeft dat een 
negatieve uitwerking op de gezondheid. ook de duur van de opvang heeft een negatieve 
uitwerking. 
Dat pleit allemaal voor een snelle en zorgvuldige asielprocedure,maar ook voor een goed 
gezinsherenigingsbeleid. Het spreekt voor zich dat een goede gezondheid een belangrijke 
voorwaarde is voor een goede integratie.  
Zo blijkt evenzeer dat een slechte gezondheid een risico vormt voor het afronden van de 
inburgering. ook is de slechte gezondheid vaak een van de oorzaken van werkloosheid. 

opleiding
Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de groep vluchtelingen 
zowel veel hoogopgeleiden als laagopgeleiden telt. De eerste groepen die een land 
ontvluchten behoren meestal tot de hoger opgeleide elite. Vluchtelingen uit met name 
Iran zijn relatief hoog opgeleid, voor sommige leeftijdscategorieën zelfs hoger dan de 
autochtone bevolking in Nederland. Voor Somaliërs geldt dat ruim de helft van hen geen of 
alleen basisonderwijs genoten heeft. 
Mannen zijn over het algemeen hoger opgeleid dan vrouwen. Relatief veel vrouwen hebben 
geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor niet-schoolgaande 
vluchtelingen tussen 20 en 34 jaar. De voortijdige schooluitval onder vluchtelingenjongeren 
is relatief hoog. Positief is dat het opleidingsniveau van de vier onderzochte 
vluchtelingengroepen de afgelopen jaren is gestegen. n

n 0-19 jaar  n 20-39 jaar  n 40-59 jaar  n 60+ bron: CBS
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Kader voor de integratie van onderdanen van  
derde landen in de europese unie 2005:  
een gemeen schappelijke agenda voor integratie 

BIJLAGE 2   gemeenschappeLIjKe 
BasIsprIncIpes voor 
IntegratIeBeLeId   

Gemeenschappelijke Basisbeginselen voor het integratiebeleid van onderdanen van derde 
landen in de Europese Unie:
 
1.    Integratie is een dynamisch tweerichtingsproces van wederzijdse aanpassing 

door alle immigranten en ingezetenen van de lidstaten 

2.  Integratie impliceert eerbied voor de fundamentele waarden van de Europese 
Unie

3.   Werkgelegenheid is een cruciaal onderdeel van het integratieproces en het is 
van essentieel belang voor de participatie van immigranten, voor de bijdrage 
van immigranten aan de samenleving in het gastland, en voor het zichtbaar 
maken van deze bijdragen

4.   Basiskennis van de taal, de geschiedenis en de instellingen van de 
gastsamenleving is onontbeerlijk voor integratie; immigranten in staat stellen 
deze basiskennis te verwerven, is essentieel voor een succesvolle integratie

5.  Inspanningen op onderwijsgebied zijn van essentieel belang om immigranten, 
en met name hun nakomelingen, voor te bereiden om succesvollere en actievere 
deelnemers aan de samenleving te worden 

6.    Niet-discriminerende toegang van immigranten tot de instellingen, alsook tot 
openbare en particuliere goederen en diensten, op voet van gelijkheid met 
nationale onderdanen is een essentiële grondslag voor een betere integratie 
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