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Van opvang naar integratie van
asielmigranten
Integratiebeleid voor statushouders op de arbeidsmarkt is
amper onderwerp van politiek debat. Het recente verleden
leert dat er geen tijd te verliezen is om de integratie van
statushouders te realiseren, omdat anders een grote mate van
bijstandsafhankelijkheid dreigt. Er zijn belangrijke lessen
te trekken uit lokale praktijken. Zo kan de opvangperiode
benut worden om vroegtijdig het opleidingsniveau en de
werkervaring in kaart te brengen. Ook kan bij de spreiding
van statushouders beter rekening gehouden worden met
de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij ligt een
grotere regierol van de gemeente voor de hand.
door Godfried Engbersen, Jaco Dagevos &
Meike Bokhorst
Engbersen is hoogleraar sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid
van de wrr; Dagevos is bijzonder hoogleraar integratie en migratie van de Eras
mus Universiteit en hoofd van de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie
van het scp; Bokhorst is senior stafmedewerker van de wrr.

Het jaar 2015 is in diverse media uitgeroepen tot het jaar van de
vluchteling. De eindeloze rijen van vluchtelingen die soms te voet – vaak
na een risicovolle reis per boot – door Europa trokken, hebben maanden
lang de media beheerst. Het is niet denkbeeldig dat ook het jaar 2016 zal
worden uitgeroepen tot het jaar van de vluchteling. Het is te verwachten
dat de aantallen asielaanvragers op de korte termijn op een hoog niveau
blijven. In Syrië, het land waaruit de meeste asielzoekers komen, woedt de
oorlog nog voort. Ook hebben de spanningen in de rest van de Arabische
wereld en in delen van Afrika en Centraal-Azië een structureel karakter,
waardoor migratiestromen ontstaan en voortduren. Ook naar Europa en
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Nederland. In Nederland hebben in 2015 bijna zestigduizend personen
(inclusief nareizigers) asiel aangevraagd. Ongeveer driekwart van de aan
vragen wordt ingewilligd.
Kenmerkend voor de huidige asielinstroom is dus dat velen een voor
lopige verblijfsvergunning krijgen en dat zij voor langere tijd in Neder
land blijven. Daarom is het van belang om snel werk te maken van de
integratie van deze statushouders. Daar is ook alle reden toe als we naar het
recente verleden kijken. Een analyse van een unieke cohortstudie naar de
positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten1 die tussen
1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Ne
derland verbleven, liet sombere resultaten zien over hun arbeidspositie.2
Na een verblijf van twee jaar in Nederland heeft slechts een kwart van de
asielmigranten een betaalde baan van meer dan acht uur per week. En na
vijf jaar heeft nog niet de helft van de asielmigranten een baan van meer
dan acht uur per week (zie figuur 1). Ook ander onderzoek wijst op een
ongunstige arbeidsmarktpositie. Het aandeel werkenden is laag, de bij
standsafhankelijkheid groot.3 De grote mate van bijstandsafhankelijk
heid van statushouders ondergraaft het maatschappelijk draagvlak van
asielmigratie.
Van opvang naar integratie
Het is opvallend dat het vluchtelingenvraagstuk sterk in het teken is blij
ven staan van de toestroom en opvang van asielmigranten. Dat komt tot
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Figuur 1. Werkzaam (meer dan acht uur per week) per migratiemotief, cohort 19951999 in %, naar verblijfsjaren in Nederland (bron: Stelsel van Sociaal-statistische
Bestanden; SSB4).
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uitdrukking in het volgende overzicht van moties en Kamerbrieven in het
kader van het overleg van de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Jus
titie met staatssecretaris Dijkhoff over Vreemdelingenbeleid (Kamerstuk
nummer 19 637). In die Kamercommissie is er ook aandacht voor terugkeer
en vertrek en voor de incidenten en omgang met asielzoekers in vreemde
lingendetentie. Onder dit Kamerstuknummer worden ook brieven uitge
bracht van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over huisvesting en van
minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de integratie
van statushouders. Maar het aantal moties en Kamerbrieven over huisves
ting (respectievelijk 1 en 2) en integratie (7 en 2) is beperkt. Pas op 3 maart
van dit jaar is de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegen
heid voor het eerst met minister Asscher in gesprek gegaan over de integra
tie van statushouders. Aanleiding was onder meer de kritiek van oud-mi
nisters voor Integratie in een uitzending van Nieuwsuur over het
ontbreken van integratiebeleid in relatie tot de vluchtelingencrisis. Die
kritiek deed overigens onvoldoende recht aan de beleidsvoornemens van
de minister, zoals verwoord in de Kamerbrief Integratie en participatie van
vergunninghouders van 27 november 2015.5 Maar wat vooral typerend is, is
dat het integratiebeleid voor statushouders amper onderwerp is van poli
tiek debat.
Tabel 1. Aantallen moties en Kamerbrieven in de Kamerstukken over
Vreemdelingenbeleid (19 637) van 1 september 2015 tot en met 4 maart 2016
Document

Toe
stroom

Opvang

Huis
vesting

Integratie

Vertrek

Moties

37

13

1

7

4

Kamerbrieven

33

9

2

2

10

Het is begrijpelijk dat de eerste aandacht uitgaat naar vraagstukken van
toestroom en opvang. Tegelijkertijd leert het recente verleden dat er geen
tijd te verliezen is om de integratie van statushouders te bespoedigen.
Gemeenten zijn zich daarvan bewust. Op lokaal niveau worden op dit
moment talloze initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd op het ge
bied van het realiseren van (tijdelijke) huisvestingsvormen, inburgering,
opleiding, werk en de inzet van vrijwilligers.6 Deze praktijken van inte
gratie zijn het waard om in Den Haag onderwerp van debat te zijn. Een
vruchtbare interactie tussen lokale en nationale beleidsniveaus is van be
lang voor een effectief integratiebeleid. Er is ook behoefte aan het benoe
men en bundelen van initiatieven die veelbelovend, of, beter nog, bewezen
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effectief zijn. Uitwisseling daarvan zou eveneens onderdeel van de discus
sie tussen lokale en nationale beleidsniveaus kunnen zijn.
Aanbevelingen voor het bespoedigen van de integratie van
statushouders
In de vorig jaar verschenen ‘wrr-Policy Brief ’ Geen tijd verliezen zijn diverse
aanbevelingen geformuleerd die onderwerp zouden moeten zijn van nader
debat en beleid op zowel nationaal als lokaal niveau.7 Die aanbevelingen
vloeien voort uit de analyse van het recente verleden, maar ook uit nader
onderzoek in elf gemeenten in Nederland. Het betreft Alkmaar, Amers
foort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Goes, Heerenveen,
Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.8 We stippen de belangrijkste aanbevelin
gen hierna kort aan.
Geen tijd verliezen
Er is weinig inzicht in het opleidingsniveau en de beroepservaring van de
huidige statushouders. In de media circuleren al enige tijd berichten
over het hoge opleidingsniveau van de Syriërs, maar onduidelijk is wat
hiervan de bron is. Het is veiliger om niet uit te gaan van al te veel opti
misme over de hoogte van het opleidingsniveau van Syriërs en Eritreërs
en snelle inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.9 Veel asielmigranten zullen
gemiddeld gesproken een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
vanwege onder andere een kwetsbare mentale gezondheid, het niet be
heersen van het Nederlands, buitenlandse diploma’s en het ontbreken
van functionele netwerken. Extra inspanningen zijn dus nodig om er
voor te zorgen dat zij het beter zullen doen dan de eerdere groepen
statushouders.10
Betere benutting van de periode in de opvang
Het overgrote deel van de huidige asielaanvragen wordt ingewilligd,
wat vroegtijdige investeringen rechtvaardigt. Er zijn dus goede redenen
om de mogelijkheden te verruimen om al tijdens de asielprocedure de
taal te leren en te mogen werken. Dit bevordert ook het aangaan van
sociale contacten met de bevolking. Die periode zou tevens benut kunnen
worden om vroegtijdig het opleidingsniveau, de mentale gezondheid
en de werkervaring en -aspiraties in kaart te brengen. Dergelijke infor
matie is voor gemeenten relevant om vast te stellen welk traject (bijvoor
beeld directe bemiddeling, scholing en/of investeringen in taal) het pas
sendst is.
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Aansluiting kenmerken statushouders en regionale arbeidsmarkt
Statushouders worden in principe over Nederland gespreid, zonder reke
ning te houden met de mate waarin er lokaal al dan niet werk beschikbaar
is en de aard van de gevraagde kwalificaties (bijvoorbeeld veel vacatures in
de techniek). Het is het overwegen waard om een betere koppeling tot
stand te brengen tussen de arbeidskwalificaties van statushouders – zoals
vastgesteld in de opvang – en regionale arbeidsmarkten.
Snelle uitplaatsing
Integratie begint met huisvesting. Op dit moment verblijven vijftiendui
zend statushouders nog in de opvang. Als statushouders een eigen woning
hebben kunnen zij zich beter concentreren op onderwijs, werk en inburge
ring. De opgave is dan ook om de woningvoorraad zo snel mogelijk te ver
groten. Hiervoor is het nodig dat innovatieve oplossingen worden bedacht.
Naast vormen van zelfstandige huisvesting gaat het om allerlei vormen van
tijdelijke en niet-zelfstandige bewoning. Voor een goede integratie in de
buurt zijn beginselen van kleinschaligheid, spreiding en een goede mix
van bewoners van belang.
Parallel, niet sequentieel
Een andere manier om het integratieproces op tempo te houden is om aan
pakken te bedenken waarin het leren van de taal, het volgen van een oplei
ding en (het vinden van) werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment
plaatsvinden. Een parallelle aanpak heeft nadrukkelijk de voorkeur boven
een sequentiële. Er zijn gemeenten die het mogelijk maken inburgering en
het opdoen van arbeidservaring te combineren. Het tegelijkertijd studeren
en inburgeren past ook in deze gedachte. Het mes snijdt aan twee kanten:
de taal wordt sneller geleerd en het integratieproces wordt versneld. On
derwijsinstellingen hebben initiatieven genomen om de aansluiting tus
sen het onderwijs en de achtergrond van de statushouder te verbeteren.
Dit neemt de vorm aan van een voorbereidend jaar waarin aandacht wordt
besteed aan verbetering van de kennis van de Nederlandse taal en aan de
voorbereiding op de opleiding die de student in het jaar erna gaat volgen.
Gemeentelijke rol versterken
Met het nieuwe inburgeringsbeleid (vanaf 1 januari 2013) is de gemeente
lijke regierol verdwenen. Gemeenten hebben hun integratiebeleid omge
vormd tot algemeen beleid en integratiebudgetten voor specifieke groepen
zijn verdwenen.11 Gemeenten constateren dat statushouders pas laat be
ginnen met hun inburgering en dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd
in duale of gecombineerde trajecten van leren en werken. Om te komen tot
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een effectievere en efficiëntere integratie is het gewenst dat de rol van de
gemeenten wordt versterkt.
Die grotere rol zal op een aantal manieren gestalte moeten krijgen. Ten
eerste: een belangrijke stap is dat gemeenten inzicht krijgen in de ken
merken en aspiraties van statushouders. Dat inzicht zouden gemeenten
kunnen benutten om statushouders gericht advies te geven over inburge
ring en over het te volgen taaltraject. De gemeente monitort vervolgens
periodiek de voortgang. Ten tweede: het participatieverklaringstraject gaat
verplicht deel uitmaken van het inburgeringsexamen in de Wet inburge
ring. Dit biedt aanknopingspunten om in contact te komen met status
houders die in de gemeente zijn komen wonen. Ten derde: voor gemeenten
worden de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor maat
schappelijke begeleiding van statushouders. Ook dit kan bijdragen aan de
versterking van de gemeentelijke rol. Ten vierde kunnen gemeenten een
rol spelen bij de vormgeving van duale trajecten van leren en werken door
inschakeling van werkgevers in hun gemeente. En ten slotte kunnen ge
meenten een actievere rol vervullen als het gaat om de arbeidstoeleiding
van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Een actievere rol van de gemeenten past in de tendens tot decentralisa
tie en onderkent dat het de gemeenten zijn waar de gevolgen van het hui
dige asielvraagstuk het indringendst tot uiting komen. Een grotere regie
rol ligt daarom voor de hand. Dat betekent niet dat de eigen
verantwoordelijkheid van statushouders wordt gereduceerd. Zij hebben
dezelfde plichten als andere burgers om te pogen in hun eigen onderhoud
te voorzien.
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