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In 2015 grote instroom Syrische asielzoekers

Bron:  CBS, 2019
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Arbeidsparticipatie (>8 uur per week), migratiemotief en 
verblijfsduur, cohort 1995-1999 

Bron:  SSB/WRR Policy Brief 2015 
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Streven naar combinaties van participatie

› “Een andere manier om het 
integratieproces op tempo te 
houden is om aanpakken te 
bedenken waarin het leren 
van de taal, het volgen van 
een opleiding en (het vinden 
van) werk niet  na elkaar, 
maar op hetzelfde moment 
plaatsvinden. Een parallelle 
aanpak heeft nadrukkelijk de 
voorkeur boven een 
sequentiële aanpak”  (2015, p.40)

› Beeld Guus Dubbelman, de Volkskrant



Cohortstudie asielzoekers en statushouders  (2015-2020)

› in kaart brengen van positie van 

asielzoekers en statushouders 

›het volgen van ontwikkelingen

›verklaren van positie en ontwikkelingen 

›aanreiken van aandachtspunten voor beleid 



• Vier ministeries: SZW, J&V, OCW en VWS  

• Vier onderzoeksorganisaties: 
CBS, WODC, RIVM en SCP

• CBS: opbouw en rapportage registergegevens

• SCP, WODC, RIVM en CBS: kwalitatief 
onderzoek en survey:

- Survey naar structurele integratie (werk, 
inkomen, opleiding) maar ook sociaal-culturele
integratie (identificatie,  participatie, vertrouwen, 
sociale contacten,  opvattingen en waardenorientaties
(2017 en 2019)

Betrokken partijen



Overzicht onderzoeksopzet (1/4)

cohort voor survey: 
Syriërs van 15 jaar en ouder die tussen 1 
januari 2014 en 1 juli 2016 een 
verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd 
hebben gekregen. Ook hun kinderen en 
partner maken deel uit van het cohort



Overzicht onderzoeksopzet (2/4)



Veel aandacht in media

• Grote behoefte aan cijfers over 
de Syriërs 

• Sommige kranten optimistisch 
over integratie, andere 
pessimistisch



Overzicht onderzoeksopzet (3/4)



Overzicht onderzoeksopzet (4/4)



Participatieverklaring

› “In Nederland vragen we alle burgers 
bij te dragen aan een prettige en 
veilige samenleving, bijvoorbeeld 
door te werken, naar school te gaan 
of door vrijwilligerswerk te doen. 
Dat kan in de wijk, op school of 
in een vereniging. Het spreken 
van de Nederlandse taal is 
hierbij heel belangrijk.”

Beeld: Guus Dubbelman, de Volkskrant



Verschillende vormen van participatie onderzocht

Economische participatie

arbeidsmarkt

niet werkzaam en niet werkzoekend 67

werkzoekend 22

werkzaam 11

doet een stage 28

Onderwijsparticipatie

volgt regulier onderwijs 15

volgt een taalcursus 80

Maatschappelijke participatie

doet geen vrijwilligerswerk 62

maandelijks/paar keer per jaar vrijwilligerswerk 10

dagelijks/wekelijks vrijwilligerswerk 27
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15-75 jaar 



Een top 10 van participatiecombinaties 

1 volgt alleen een taalcursus 25

2 volgt een taalcursus en doet vrijwilligerswerk 12

3 volgt een taalcursus en doet een stage 8

4 volgt een taalcursus, doet een stage en vrijwilligerswerk 6

5 doet aan geen enkele participatievorm 6

6 volgt een taalcursus en zoekt naar werk 5

7
volgt een taalcursus, zoekt naar werk en doet 

vrijwilligerswerk
5

8
volgt een taalcursus, zoekt naar werk, doet 

vrijwilligerswerk en een stage
3

9 volgt een taalcursus en is werkzaam 3

10 volgt een taalcursus, zoekt naar werkt en doet een stage 2



›De grootste groep is 
getiteld taal  (66%) 

› voorzichtige start (17%)

› actieve zoekers (11%)

› leergierigen (6%) 
Beeld: Marcel van den Bergh, de Volkskrant

Vier participatieprofielen: twee actieve
en twee minder actieve groepen



Geschatte kansen voor participatievormen per profiel 



Concluderend…

› Grote verschillen
tussen Syrische statushouders

› Premigratiekapitaal van belang 
voor mate van participatie

› Hulpbronnen en activiteiten in 
Nederland doen ertoe

› Faciliteren van combineren



Bedankt voor 
uw aandacht!
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