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Geachte mevrouw Schippers,

Vluchtelingen moeten in Nederland niet alleen kunnen rekenen op een veilige plek, maar     
ook snel kunnen integreren om zo een toekomst op te bouwen en een bijdrage te leveren   
aan onze samenleving. VluchtelingenWerk Nederland gaat ervan uit dat vluchtelingenbeleid, 
zowel wat betreft integratie als asiel, in het komende regeerakkoord aan de orde komt. Veel 
politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s en tijdens de campagne hiervoor 
terecht aandacht gevraagd. Blijvende inzet op integratie is urgenter dan ooit. Dit wordt 
bevestigd door het recente pleidooi van vijf adviescolleges voor een zo vroeg en zo intensief 
mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving1. 
Dagelijks zetten 14.000 vrijwilligers van VluchtelingenWerk, gesteund door 60.000 donateurs, 
zich in voor vluchtelingen in ons land. Zij worden hierbij dagelijks geconfronteerd met de 
(on)mogelijkheden van ‘Haags’ beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk. 
Vanuit deze kennis en expertise wil VluchtelingenWerk Nederland een aantal aanbevelingen 
doen: 

Investeer in arbeidsparticipatie  
Het hebben van betaald werk is een effectieve manier om deel te nemen én bij te dragen    
aan de samenleving. Toch blijkt keer op keer uit onderzoek dat de arbeidsparticipatie van 
vluchtelingen laag is, ook na meerdere jaren verblijf in Nederland.2 Het is daarom van groot 

1 Signalering van voorzitters adviescolleges ‘Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie’, 

CRM, SER, WRR, ACVZ, ROB, 27 maart 2017 

2 Zie onder andere Policy brief WRR/SCP/WODC ‘Geen tijd verliezen; van opvang naar 

integratie van asielmigranten’, 16 december 2015
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belang dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen actief wordt bevorderd, met ruimte voor 
maatwerk én voor scholing en training gericht op het vergroten van de kans op een baan. 
Gemeenten moeten hiertoe wél in de gelegenheid worden gesteld, bijvoorbeeld door te 
beschikken over bruikbare informatie uit de screening- en matchingsgesprekken die in de 
opvang plaatsvinden. Met deze informatie kunnen gemeenten samen met de vluchteling een 
individueel plan van aanpak opstellen. Bovendien pleit VluchtelingenWerk ervoor dat het voor 
werkgevers gemakkelijker wordt om vluchtelingen goede kansen te bieden op de 
arbeidsmarkt. Het begint ermee dat werkgevers deze potentiële werknemers beter kunnen 
vinden. Dat betekent dat gemeenten en werkgeversservicepunten bij een vraag naar arbeid  
snel profielen moeten kunnen aanleveren én dat werkgevers en vluchtelingen elkaar online 
goed kunnen vinden. Ook het bieden van (werkervarings)banen in combinatie met extra 
taalles blijkt effectief te zijn, maar dit wordt nog te weinig ingezet. Werkgevers willen hierover 
goede informatie ontvangen, ondersteund worden bij het aanbieden van deze trajecten en 
achteraf niet onnodig veel verantwoordingsinformatie moeten aanleveren. Tot slot pleit 
VluchtelingenWerk ervoor dat werkgevers ontzorgd worden door gemakkelijk gebruik te 
maken van jobcoaching/begeleiding op de werkvloer. Alle werkende vergunninghouders 
zouden daarom in de eerste werkzame jaren recht moeten hebben op jobcoaching.  

Versnel het integratieproces  
Meedoen begint met het leren van de taal en het maken van contact. Vluchtelingen die 
Nederlands spreken, kunnen zich sneller zelfstandig redden. Daarom pleit VluchtelingenWerk 
ervoor dat de overheid zorgt dat vluchtelingen vanaf dag één professionele taalles volgen. 
Ook is het belangrijk dat vluchtelingen ondersteuning krijgen om vanaf dag één volwaardig 
mee te doen via vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk. Het integratieproces wordt 
effectiever door het koppelen van huisvesting, taal/inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding. 
Samenwerking tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke partners is daarbij van 
cruciaal belang. In het afgelopen jaar hebben alle partners constructief samengewerkt in de 
Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen. VluchtelingenWerk hecht waarde aan het 
voortzetten van deze samenwerking om de versnellende maatregelen te implementeren,       
te borgen en de ervaringen en effecten te monitoren, zodat gericht verder wordt gewerkt aan 
een betere participatie. VluchtelingenWerk adviseert om een Vluchtelingen Integratie Akkoord 
te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties met als doel de 
arbeidsparticipatie van vluchtelingen drastisch te verhogen. De recente signalering van de 
SER3 en de ervaringen tot nu toe bieden relevante aanknopingspunten. 

3 Sociaal Economische Raad, Signalering “Nieuwe wegen naar een meer succesvolle 

arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’, 8 december 2016
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Maak inburgering echt mogelijk 
De overheid vindt het belangrijk dat vluchtelingen binnen de gestelde termijn het 
inburgeringsexamen halen. Dat moet voor hen dan ook echt mogelijk zijn. Daarom bepleit 
VluchtelingenWerk dat de (uitvoering van de) huidige Wet Inburgering waar nodig en mogelijk 
wordt verbeterd. Op basis van de wetsevaluatie in het voorjaar van 2018 wordt dan 
beoordeeld of substantiële wijzigingen in de inburgering nodig zijn. Nu al grote wijzigingen 
doorvoeren, is niet in het belang van de huidige nieuwkomers en leidt de aandacht af van 
noodzakelijke verbeteringen in de uitvoering van de huidige wet. Wij pleiten er concreet voor 
dat haast wordt gemaakt met de aangekondigde verbeteringen in de (uitvoering van de) 
huidige wet, zoals het instellen van extern toezicht op de kwaliteit van het cursusaanbod.       
En daarnaast de huidige wet- en regelgeving te vereenvoudigen, belemmerende en 
bureaucratische regels te verminderen en hierover in gesprek te gaan met deskundigen uit het
veld. Het is cruciaal om te leren van het verleden: maak een analyse op basis van de 
ervaringen met de diverse inburgeringsstelsels (vanaf 1998) en betrek deze bij de conclusies 
en aanbevelingen voor de officiële wetsevaluatie van de huidige Wet Inburgering 2013 (begin 
2018). Hiermee kan inzicht worden verkregen in elementen uit deze stelsels die de inburgering
hebben bevorderd dan wel hebben belemmerd. Verder adviseren wij om de nieuwkomers te 
benaderen vanuit vertrouwen dat zij graag willen inburgeren en te realiseren dat dit voor velen 
geen eenvoudige opdracht is. 

Bied snelle zekerheid van verblijf en spoedige naturalisatie 
Voor de integratie van vluchtelingen is het essentieel dat zij snel zekerheid krijgen over een 
duurzaam verblijf zodat zij hun toekomst in Nederland kunnen opbouwen. Uit onderzoek blijkt 
dat vluchtelingen zonder Nederlandse nationaliteit en met een tijdelijke status veel moeilijker 
aan het werk komen. Ook op grond van internationaal recht moet de mogelijkheid tot 
naturalisatie voor vluchtelingen worden vergemakkelijkt. Gelijktrekking met de 
naturalisatietermijn voor staatlozen (drie jaar) ligt het meest voor de hand.  

Verhoog het quotum van uitgenodigde vluchtelingen
Hervestiging is een beproefd instrument om de meest kwetsbare vluchtelingen, die in de   
regio verblijven, naar Nederland te halen om hen hier de noodzakelijke bescherming te 
bieden. Voor 2017 zijn volgens de UNHCR wereldwijd 1,2 miljoen plaatsen nodig, terwijl 
slechts 100.000 plaatsen zijn aangeboden door andere landen. Daarom zijn er veel grotere 
aantallen voor hervestiging nodig. Ook op grond van de VN New York Declaration for 
Refugees and Migrants van 19 september 2016 is Nederland gehouden aan het verhogen van
het hervestigingsquotum en het introduceren van veilige routes voor vluchtelingen. Nederland 
heeft al sinds 1987 een quotum van 500 uitgenodigde vluchtelingen per jaar. Wij dringen aan 
op het substantieel verhogen van dit quotum door Nederland.  
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Onderzoek de mogelijkheden van een private sponsorship programma 
Bij een private sponsorship programma zeggen private partijen – bijvoorbeeld een groep 
particulieren, NGO's, kerkgemeenschappen of bedrijven – voor een bepaalde periode toe    
om geselecteerde vluchtelingen financiële, sociale en emotionele steun te bieden. Canada 
kent sinds 1978 een dergelijk programma en andere landen, zoals Australië, Duitsland en 
Groot Brittannië doen hiermee ook ervaring op. Voordeel van dit programma is het creëren 
van draagvlak binnen de samenleving én een snellere integratie van vluchtelingen. 
VluchtelingenWerk adviseert dat Nederland deze mogelijkheid onderzoekt. 

Graag zijn wij bereid om de bovenstaande aanbevelingen toe te lichten. 
Wij blijven ons ook in de komende tijd inzetten voor de belangen van vluchtelingen in 
Nederland. Hierbij werken we nauw samen met de betrokken overheden en maatschappelijke 
organisaties. We waarderen deze samenwerking en stellen onze kennis en expertise ook in de
komende kabinetsperiode graag gevraagd en ongevraagd ter beschikking. Op deze wijze 
willen wij een bijdrage leveren aan een humaan en duurzaam vluchtelingenbeleid en het 
behoud van draagvlak hiervoor in de samenleving. 

Hoogachtend, 

Dorine Manson
Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland

Bijlage: Actiepunten voor een humaan en duurzaam vluchtelingenbeleid
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