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“ Als ik ’s morgens wakker word, echt iedere ochtend, heb 

ik heimwee. Dan denk ik: oh, ik moet weer naar m’n werk, 

met collega’s die flauwe grappen maken over seks. Ik zou 

zo graag een dag met m’n eigen Iraanse collega’s willen 

praten, kritische mensen die verstand hebben van politiek. 

Dat mis ik op m’n werk. Dan krijg ik heimwee. Ik luister 

iedere dag naar het nieuws, naar wat ze zeggen over Iran 

of Irak. Ik leef met fantasieën: Misschien, ooit, zie ik een 

nieuwe, vrije lente. Maar dan komt de lente, de herfst, de 

zomer... soms worden de dagen lang. Ik heb zo’n heimwee 

dat ik altijd honger heb, wat ik ook eet. Ik mis iets, Iraans 

brood, al is het maar een heel klein stukje... het heeft een 

andere smaak, het is anders dan hier. Dat soort dingen 

vind ik moeilijk. Maar als de buurvouw vraagt hoe het met 

me gaat, zeg ik ’ja, goed.’ “

Bron: Geertje Mak, Sporen van verplaatsing. Honderd jaar 

nieuwkomers in Overijssel. Kampen, 2000. p.177.Ira
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Van Buiten naar Gewoon

Nederlanders hebben een beeld van vluchtelingen. Vluchtelingen die hun toekomst 

gaan voortzetten in Nederland hebben een beeld van hun carrière. Deze beelden 

komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Gemeentemedewerkers worden via 

deze publicatie geïnformeerd over verschillende aspecten van de inburgering van de 

vluchteling. In deze publicatie is aandacht voor de route van buiten naar gewoon. De 

weg die vluchtelingen moeten bewandelen is BuitenGewooN in vergelijking met die van 

autochtonen en biedt mogelijkheden en beperkingen van zowel de overheid als ook van 

de vluchtelingen. Meer inzicht kan er toe bijdragen dat de samenleving meer dan nu 

profiteert van het potentieel onder hoog opgeleide vluchtelingen en dat vluchtelingen 

de kans krijgen meer dan nu hun talenten in te zetten.
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Inleiding

In deze uitgave wordt informatie gegeven over het maatschappelijk en gemeentelijk kader 

waarbinnen vluchtelingen zich bevinden. In het maatschappelijk kader zijn kort de historische 

lijnen geschetst en wordt een beeld gegeven van het huidige toelatingsbeleid en de 

inburgeringswet. In het gemeentelijk kader is aandacht voor de Wet Werk en Bijstand en wat 

de gemeente kan doen om de participatie van hoog opgeleide vluchtelingen te bevorderen. 

Daarbij is in het bijzonder scholing voor vluchtelingen een belangrijk onderwerp en wordt 

de noodzaak aangegeven om lange termijn effecten zwaar te laten wegen. Er worden een 

aantal praktische beleidssuggesties gegeven om de integratieroute van hoog opgeleide 

vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
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MAATSCHAPPELIJK KADER

Historische lijnen bieden wisselende beelden

Er zijn (tenminste) twee lijnen die het vaderlandse vreemdelingenbeleid de afgelopen eeuwen 

hebben bepaald. Vreemdelingen waren welkom, maar altijd binnen bepaalde grenzen. Daarbij 

werd goed gekeken naar wat vreemdelingen ons te bieden hadden.

Zo namen de Staten van Friesland op 4 augustus 1683 een resolutie aan waaruit blijkt dat 

bij de opvang van vluchtelingen als belangrijkste criterium gold: “ het grote nut dat door 

het aanbrengen ...van een goedt getal vreemdelingen aan deze Provintie souden worden 

toegebragt”.
 

Aan het eind van de 18e eeuw  was het uitgangspunt : “Vreemdelingen, die een eerlijken 

handel drijven, kunsten en handwerken invoeren of aankweken, die weldaden der vrijheid 

vreedzaam wenschen te genieten, ontvangt de maatschappij in haaren schoot, en hunne 

persoonen, eer en bezittingen worden door haar wetten beveiligd en beschermd”.

(Leenders, Ongenode gasten. p.21-23)
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Misdadigers en ‘woelzieke’ vreemdelingen dienden geweerd te worden en verder mochten 

vluchtelingen vooral niet armlastig te zijn. Vluchtelingen dienden geen onrust te bevorderen en 

mochten ons niets kosten. Bovendien mochten vluchtelingen de Nederlandse neutraliteit niet 

in gevaar brengen of schade toebrengen aan diplomatieke of handelscontacten met andere 

landen.

In de 19e eeuw werd voor het eerst een vreemdelingenwet van kracht (1849) die langdurig 

beleidsbepalend zou zijn. Tot de gedenkwaardigste perioden van het Nederlandse 

vreemdelingenbeleid behoort de Eerste Wereldoorlog, toen een miljoen Belgische 

vluchtelingen in Nederland onderdak werd geboden. In de troonrede van 1914 werd gesteld: 

“Diep begaan met het lot van alle volken, die in de krijg zijn meegesleept, draagt Nederland 

de buitengewone lasten, die het worden opgelegd, gewillig en ontvangt met open armen alle 

ongelukkigen, die binnen zijn grenzen een toevlucht zoeken.” (Leenders, Ongenode gasten. p.137)

Twintig jaar later, in 1934, stelt minister Van Schaik van Justitie: “De positie der Joden in 

Duitsland moge betreurenswaardig zijn; om voor asylrecht in aanmerking te komen is meer 

nodig.” Toen de daarop volgende jaren de vervolging van joden nog dramatischer vormen 
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aannam werd de grens hermetisch gesloten.

De vaak verwoorde Nederlandse trots op een geschiedenis van tolerantie en 

ruimdenkendheid ten opzichte van vreemdelingen is dus betrekkelijk; het beleid werd en 

wordt doorgaans vooral bepaald door economische overwegingen en nationaal eigenbelang.
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“ Waar het uiteindelijk op aankomt is hoe de Nederlandse samenleving zal omgaan met 

loyaliteit. Wie wordt waarop aangesproken en hoe vrij zijn we in onze keuzes? Als er weer een 

zelfmoordaanslag in het Midden-Oosten wordt gepleegd, zijn er altijd mensen die Naeeda ter 

verantwoording roepen.(..) Zij is moslim, dus automatisch één van hen. Bij de oorlog in het 

voormalige Joegoslavië was er echter niemand die haar vroeg wat zij ervan vond dat in Bosnië 

massaal moslimvrouwen werden verkracht.(..) Geen mens die naar haar toekwam om haar verdriet 

te delen over wat er met haar geloofsgenoten in Midden Europa gebeurde.  Zolang Nederlanders 

alleen in staat zijn mee te leven met de slachtoffers van een aanslag in de Verenigde Staten en niet 

met vrouwen die verkracht worden omdat mannen willen dat zij ophouden moslims te baren, zal 

zij er nooit werkelijk bij horen. Want dat is waar integratie voor haar om draait: we mogen elkaar 

aanvallen, maar zijn we ook in staat elkaars verdriet te begrijpen? Pas als dat gebeurt komt de 

multiculturele samenleving een beslissende stap dichterbij”.

Wim Willems, Naeeda Aurangzeb: Pakistaanse moslima op zoek naar evenwicht.

In: Wim Willems e.a., De kunst van het overleven. Cultuur en migratie in Nederland. Deel 3. Den Haag: 

Sdu Uitgevers. 2004. p.309-310.
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Van minderhedenbeleid naar integratiebeleid

In 1971 introduceert de sociologe H. Verwey-Jonker de term allochtonen in Nederland. Het 

gaat over een bont gezelschap van ‘gerepatrieerden, Molukkers, Surinamers, Antillianen, 

buitenlandse werknemers, Chinezen, vluchtelingen en buitenlandse studenten’.

Begin jaren tachtig verschijnt de eerste regeringsnota waarin voor minderheden gestreefd 

wordt naar ‘integratie met behoud van identiteit’.

Eind jaren tachtig wordt de term minderheden vervangen door het begrip allochtonen. Niet 

langer staat de collectieve achterstand van minderheden centraal, maar de nadruk wordt 

gelegd op individuele verantwoordelijkheden en verplichtingen van allochtone burgers. In 

deze periode veranderde het debat: “van een optimistisch geloof in multiculturaliteit als 

slechts een andere vorm van verzuiling en pluriformiteit naar een meer doelgericht en zakelijk 

streven naar integratie met meer verplichtingen en minder ruimte voor vrijblijvendheid.” 

Minderhedenbeleid werd integratiebeleid. De nadruk op individuele verantwoordelijkheid 

werd verder uitgewerkt en leidde tot de Wet Inburgering Nieuwkomers (1998).
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 Het minderhedenbeleid maakt plaats voor een streven naar integratie.

“ Volgens de nota De kracht van een diverse stad richtte Amsterdam zich bijvoorbeeld 

niet langer op achterstanden, maar op de ‘rijkdom die een diversiteit aan culturen met zich 

meebrengt.’ Utrecht ontwikkelde een ‘interculturalisatiebeleid’, terwijl Rotterdam en Den 

Haag zichzelf presenteerden als respectievelijk ‘veelkleurige’ en ‘multiculturele’ stad”. 

Wie naar het beleid van de afgelopen decennia kijkt, ziet grote verschuivingen. In de jaren 

tachtig was het behoud van eigen cultuur en identiteit een centraal doel van het beleid, 

mede vanuit de verwachting dat migranten tijdelijk in ons land zouden blijven. In de jaren 

negentig verschoof het accent naar de volwaardige participatie in de samenleving. Rond 

de millenniumwisseling wordt steeds sterker accent gelegd op negatieve aspecten van het 

integratievraagstuk zoals geweld en criminaliteit door allochtone jongeren. De afgelopen 

jaren is sprake van een verharding van het debat waarbij de ruimte voor de eigen identiteit 

van migranten volledig dreigt te verdwijnen. 

Bron: Baukje Prins, Voorbij de onschuld, Amsterdam: Van Gennep. 2004



15

Vreemdelingenwet 2000

De laatste jaren zijn met enige regelmaat maatregelen genomen om de “instroom” van 

allochtonen te verminderen en de “uitstroom” te bevorderen. Aanvankelijk spitst het politieke 

debat zich toe op het toelatingsbeleid, daarna concentreert de asieldiscussie zich op het 

opvangbeleid en de laatste tijd staat vooral het uitzettingsbeleid centraal. 
 

De Vreemdelingenwet 2000, die op 1 april 2001 van kracht werd, heeft tot doel tot een 

kortere asielprocedure te komen. De asielzoeker die mag blijven krijgt een ‘vergunning voor 

bepaalde tijd’. Met deze vergunning mag betaalde arbeid worden verricht en de vreemdeling 

krijgt recht op huisvesting en studiefinanciering. Als zich binnen drie jaar geen ingrijpende 

veranderingen voordoen bij de vluchteling of in het land van herkomst, volgt na vijf jaar een 

vergunning voor onbepaalde tijd. 

De afgelopen jaren is er een politiek en maatschappelijk klimaat ontstaan waarin de nadruk 

meer wordt gelegd op verplichtingen en sancties ten aanzien van vreemdelingen:

regels zijn aangescherpt en de toepassing wordt strenger gecontroleerd

(lees verder op pag. 18)

•
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extra voorwaarden voor gezinsvorming en gezinshereniging voor vreemdelingen, zo is 

het verplicht om de Nederlandse taal in het land van herkomst te leren en kennis over de 

Nederlandse cultuur te verwerven

de overheid streeft naar beperking van de invloed van fundamentalistische moslims die 

als gevaar voor de staat worden gezien 

vreemdelingen worden sneller ongewenst verklaard, gedwongen uitzetting neemt toe en 

vrijwillige terugkeer wordt gestimuleerd.

Door de aanscherping van het beleid tonen internationale mensenrechtenorganisaties zich 

bezorgd. De Raad van Europa roept de Nederlandse regering op, om meer recht te doen 

aan asielzoekers en vluchtelingen. In Nederland maken betrokken juristen zich zorgen. 

“Hoewel nergens de belangen zo groot zijn en zelfs mensenlevens op het spel kunnen 

staan, zijn nergens de termijnen korter en de procedures van minder waarborgen voorzien”, 

concludeert de jurist en bestuurswetenschapper Frans Willem Verbaas in zijn in 2005 

gepubliceerde studie Er is thans geen grond...   

•

•

•
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‘’De multiculturele samenleving 

schuurt en knarst, zeker in de grote 

steden. Dat ligt niet in de eerste 

plaats aan de nieuwkomers maar 

aan de autochtone samenleving’’, 

stelt de Haagse wethouder Heijnen 

in een interview met Binnenlands 

Bestuur op 3 maart 2006. ‘’Blank 

Nederland heeft te lang niet willen 

accepteren dat de maatschappij 

verkleurt, en ik verwijt mijzelf ’’, 

zo zegt hij terugblikkend, ‘’dat ik 

daar als lokaal bestuurder te weinig 

mee aan de slag ben gegaan. (..) 

We zijn te soft geweest tegenover de 

autochtone samenleving”.

Opvang van asielzoekers

Het verscherpte toelatingsbeleid heeft gevolgen voor 

het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De 

daling van de ‘instroom’ leidde tot sluiting van veel 

asielzoekerscentra. Dit leidde tot veel (gedwongen) 

verhuizingen van asielzoekers. Op 1 januari 2006 

verbleven 28.732 personen in de centrale opvang. 

Sinds 2005 wordt die opvang langs nieuwe lijnen 

georganiseerd. 

In een Terugkeercentrum worden asielzoekers 

opgevangen vanaf het moment dat zij een eerste 

negatieve beschikking hebben ontvangen. In die centra 

gaat het om ‘de organisatie van de terugkeer’. 

In een AZC Oriëntatie en Inburgering worden 

asielzoekers ondergebracht die wachten op een eerste 
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beslissing op hun asielaanvraag en vergunninghouders die wachten op uitplaatsing naar een 

gemeente. 

Volgens minister Verdonk gaat het in de centra om ‘het ontwikkelen van zelfredzaamheid en 

de confrontatie met de realiteit van de onzekere toekomst’. 

De praktijk blijkt weerbarstig. Voor wie onder de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 Nederland 

binnengekomen is, verloopt de asielprocedure sneller, dit geldt niet voor wie nog onder de 

oude wet valt. Veel asielzoekers zijn de afgelopen jaren vaak diverse keren gedwongen 

te verhuizen. Het taalonderwijs in de asielzoekercentra is afgeschaft, studie wordt niet 

gestimuleerd. De gemeenten hebben in 2004 7267 vluchtelingen gehuisvest en in 2005 steeg 

dit aantal tot 7750. De gemeenten hebben moeite met de werkwijze van het ministerie en 

willen de huisvesting bij voorkeur regionaal regelen. Een wijziging van de huisvestingswet 

moet meer druk op de gemeenten mogelijk maken. Het COA experimenteert met een 

nieuw huisvestingsmodel (in Leidschendam-Voorburg) waarbij toewijzing van een woning 

gecombineerd wordt met stage, werk of taallessen. 
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Inburgering

Inburgering van vluchtelingen voltrekt zich op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers 

van 1998. Een nieuwe wet op de inburgering is in voorbereiding en zal mogelijk in 2007 

van kracht worden. Het wetsontwerp heeft zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten 

veel vragen opgeroepen. Doel van de nieuwe wet is te komen tot een meer verplichtend 

en resultaatgericht inburgeringsstelsel. De eigen verantwoordelijkheid van de 

inburgeringsplichtige speelt hierbij een grote rol. Het uiteindelijke doel van de verplichte 

inburgering is: als verantwoordelijke burgers ‘meedoen’ in de maatschappij. Gemeenten 

krijgen een spilfunctie bij de uitvoering. Zij kunnen aan bijzondere groepen een aanbod 

doen: “geestelijke bedienaren, personen zonder uitkering of inkomen, veelal vrouwen en 

uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen’. Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor 

de handhaving van de inburgeringsplicht.Ter voorbereiding op de nieuwe wet is in 2004-2005 

in zes gemeenten geëxperimenteerd met het combineren van inburgering en reïntegratie. De 

Frontoffice Inburgering heeft de ervaringen van deze projecten gebundeld in de brochure 

Inburgering en reïntegratie.
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Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Maatschappij 

van Weldadigheid en het Drents landschap zijn eigenaar 

van het 6.200 hectare Nationaal Park Drents Friese Wold. 

Van het bos- en natuurgebied in het park is 4.500 hectare 

bos, dat voor 80 procent bestaat uit `exoten’, uitheemse 

boomsoorten als de lariks, fijnspar en sitkaspar. Wat is een 

exoot? “Dat begrip wordt volstrekt willekeurig gehanteerd. 

Een exoot is een exoot als Staatsbosbeheer het zegt’’, smaalt 

Vogelzang, medewerker van de Stichting Woudreus. 

Zijn collega merkt op: “De Romeinen brachten 2000 jaar 

geleden de tamme kastanje naar ons land. Toch is die boom 

volgens Staatsbosbeheer nog een exoot.

Hoeveel jaar moet je hier groeien om inheems te mogen 

heten?“
 

Bron: www.voorvluchtelingen.nl
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HET GEMEENTELIJK KADER

Inleiding

De Wet Werk en Bijstand (WWB) werd op 1 januari 2004 van kracht en heeft als uitgangspunt: 

wie kan werken moet aan de slag. De term ‘passende arbeid’ heeft plaats gemaakt voor 

‘algemeen geaccepteerde arbeid’. De wet bedoelt maatwerk voor uitkeringsgerechtigden 

mogelijk te maken en biedt gemeenten daartoe aanzienlijk meer vrijheid dan de oude 

Algemene bijstandswet. De gemeente, in casu het college van Burgemeester en Wethouders 

bepaalt de reikwijdte van het begrip ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ en de toepassing van 

de criteria in individuele situaties.
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WWB-specialist Eiselin geeft in zijn lijvige toelichting op de wet aan dat ‘het werkloosheidsrisico’ 

een belangrijk criterium vormt. In dit opzicht wijkt de context van het begrip ‘algemeen 

geaccepteerde arbeid’ niet wezenlijk af van de term ‘passende arbeid’ zoals dat onder de Abw 

werd gehanteerd. Het is aan de gemeente om te beoordelen in hoeverre rekening moet worden 

gehouden met de persoonlijke situatie van de betrokkene. “De gemeente zal (..) steeds zelf moeten 

beoordelen in hoeverre van betrokkene mag worden gevraagd om tijdelijke arbeid, eventueel 

in deeltijd, te accepteren, of dat gelet op de risico’s op terugval in de bijstandsuitkering of 

arbeidsongeschiktheid, het meer voor de hand ligt om bijvoorbeeld eerst een (scholings-) traject af 

te laten ronden”.

Bron: Eiselin. WWB. Tekst en toelichting.( art.6) p. 92- 93
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Scholing is mogelijk

“In de WWB staan de gemeente in principe alle middelen ter beschikking om mensen aan 

de slag te helpen. Dat betekent dat als onderdeel van de arbeidsverplichting ook kan worden 

afgesproken dat eerst scholing noodzakelijk is. De gemeente kan daar – dit moet dan wel 

goed omschreven staan in de reïntegratieverordening – zelf beleid op ontwikkelen. Scholing 

is mogelijk, indien het de verwachting is dat dit leidt tot een betere inschakeling in het 

arbeidsproces”. (Handelingen EK, 7 oktober 2003. p.70). 

Bron: Eiselin, WWB.Tekst en toelichting.(art.10) p.115
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Christina Stepanian heeft sociaal juridische dienstverlening gestudeerd. 

“Als ik aan de sociale dienst denk, dan denk ik aan:

Controle.

Stress .

Je wordt niet serieus genomen. 

Er wordt niet echt naar je geluisterd. 

Woorden worden door medewerkers op hun eigen manier geïnterpreteerd en tegen je gebruikt. 

Je moet bij elke stap die je neemt uitleg geven. 

Het heeft mij veel moeite en energie gekost, en nu nog steeds, om mijn plek te vinden in 

Nederland. Het lijkt alsof de gemeente niet naar de belangen van mensen kijkt, maar naar hoe zij 

van vluchtelingen kunnen profiteren. Het maakt voor hen geen verschil waar talentvolle mensen 

belanden, het maakt hen niet uit wat je gestudeerd hebt, als je maar zo snel mogelijk werkt. Aan 

iemand die in het land van herkomst bijvoorbeeld een universitaire studie heeft gedaan en ook 

werkervaring heeft, wordt meestal niet de kans gegeven om ook in Nederland deze kennis te 

gebruiken. Hij wordt niet zo begeleid en geholpen dat hij verder kan met zijn vak in Nederland. 

Omdat vluchtelingen gedwongen worden om te werken, moet je wel anders zit je zonder eten. 

Iedereen moet weten dat vluchtelingen gewone mensen zijn en blijven, met talent!’’
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Personen met een hogere opleiding

Bij de behandeling van de Wet Werk en Bijstand in de Tweede Kamer kwam de vraag aan 

de orde op welk moment gemeenten bepalen dat mensen met een hoge opleiding lager 

gekwalificeerd werk moeten aanvaarden. De toenmalige staatssecretaris Rutte was duidelijk: 

“Nee, ik wil in deze wet niet meer voorschrijven wat daar precies onder moet worden 

verstaan. Ik wil dat de gemeentelijke uitvoering de ruimte krijgt om te kunnen beslissen om 

aan een groep academici aanvullende scholing te geven, zodat die op eigen niveau of net 

daaronder in staat zullen zijn om duurzame arbeid te krijgen. Dat is het beste middel. (...) De 

afweging moet uiteindelijk worden gemaakt in de dialoog tussen de individuele persoon en 

de uitvoering in de gemeente. Deze wet maakt het mogelijk dat zij daar samen vaststellen wat 

het beste is. Mede dankzij de prikkel die van het systeem uitgaat, ben ik ervan overtuigd dat 

de gemeente belang heeft bij duurzame uitstroom. De gemeente heeft er geen belang bij dat 

mensen constant terugkeren”. 

(Handelingen TK 28 augustus 2003 – 85-4954)      
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Uit het onderzoeksrapport “De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide vluchtelingen” uitgevoerd 

door Regioplan: 

Het is voor vluchtelingen essentieel om in Nederland een (aanvullende) opleiding te volgen 

om aan een baan te komen. Vrijwel alle vluchtelingen die een medische, technische of 

onderwijssector werkzaam zijn, hebben namelijk een (aanvullende) opleiding in Nederland 

gevolgd. 

Om hoger opgeleide vluchtelingen duurzaam te laten uitstromen uit een uitkering, verdient 

het aanbeveling dat gemeenten het volgen van een (verkorte) hbo- of wo-opleiding met behoud 

van uitkering mogelijk te maken. 

In Nederland zijn bijzonder veel beroepen gereglementeerd. Voor vluchtelingen betekent 

dit dat ze vaak een deel van de Nederlandse opleiding moeten volgen om over een bepaalde 

bevoegdheid te beschikken. 

Uit de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 19 april 2006.

•

•

•
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Zina Fejzic is kinderarts in opleiding
Zij is afkomstig uit Bosnië
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Inburgering

“Ook als de belanghebbende werk aanvaardt, blijft afronding van het inburgeringsprogramma 

verplicht.(art. 9 en 12 van de WIN). 

De gemeente dient zo veel mogelijk via individuele maatwerkafspraken met de 

belanghebbende te bewerkstelligen dat een combinatie van werk en inburgering mogelijk 

wordt. Overigens verdient het de voorkeur om zo veel mogelijk duale trajecten na te streven, 

gelet op het belang van een zo snel mogelijk verlopende reïntegratie en inburgering”.

Bron: Eiselin, WWB.Tekst en toelichting. (art.9) p.106

Reïntegratie

Gemeentelijke verantwoordelijkheid: “ Het is aan de gemeente om te beoordelen (..) of de 

betrokkene ondersteuning nodig heeft richting arbeidsinschakeling. Ondersteuning in de 

vorm van voorzieningen (..) kunnen bestaan uit onder meer scholing, loonkostensubsidie, 

gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages met behoud van 

uitkering.
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Aan de vormgeving en de mate waarin deze voorzieningen worden ingezet stelt de WWB 

geen eisen. Hierdoor kan de gemeente de ondersteuning optimaal afstemmen op andere 

gemeentelijke beleidsterreinen zoals zorg en onderwijs, en op de lokale arbeidsmarkt”.

Bron: Eiselin, WWB, Tekst en toelichting. p.29-30

Alle toelichtingen zijn ontleend aan: W.F.A. Eiselin, Wet werk en bijstand. Tekst en toelichting.  
Editie 2006/2007
Sdu uitgevers. Den Haag, 2006.

 

Ervaringen met de WWB

Gemeenten hebben de laatste jaren diverse taken van het rijk overgenomen. Tegelijk is 

ook de beleidsvrijheid voor de gemeenten toegenomen. Het aantal financiële regelingen 

is stevig gestroomlijnd: de 532 specifieke uitkeringen die in 1980 van kracht waren werden 

teruggebracht tot 155 uitkeringen in 2004. Op grond van deze regelingen ontvangen 

gemeenten en provincies in 2006 € 16,4 miljard naast de € 21 miljard die zij uit het Gemeente- 

en Provinciefonds krijgen.

De Rekenkamer stelde in maart 2006 vast dat de gemeenten en provincies er nog niet in 



33

slagen om de vrijheid die ze hebben bij het besteden van de specifieke uitkeringen goed 

te gebruiken. Een van de oorzaken is dat lokale overheden nog te weinig eigen prioriteiten 

stellen. De Rekenkamer onderzocht o.a. de Regeling Inburgering oudkomers. “ Waar 

maatwerk de bedoeling was, is er nogal eens sprake van ‘confectiebeleid.’ Deels heeft dit te 

maken met capaciteitsgebrek. Gemeenten en provincies kregen veelal geen extra middelen 

voor de uitvoering van nieuwe taken”.

Daarnaast, stelt de Rekenkamer, maken ze vaak te weinig werk van de analyse van de eigen 

lokale problemen. Ook betrekken ze relevante doelgroepen vaak niet bij de formulering van 

beleid. Ook houdt het Rijk de neiging om inhoudelijk sterk te (blijven) sturen.   

Bron: Algemene Rekenkamer: Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen. Maart 2006.
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Divosa publiceerde in 2005 de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van sociale 

diensten met de WWB. Voorzitter Tof Thissen beschrijft in zijn woord vooraf hoe groot de omslag 

voor de sociale diensten is: “Van de ene op de andere dag waren sociale diensten niet langer 

meer door het Rijk gestuurde en geïnstrueerde uitvoeringsorganen, maar werden ze min of meer 

zelfstandig ondernemende diensten voor werk en inkomen. Activering van mensen staat voorop in 

plaats van de uitkering of inkomens-voorziening. De WWB maakt het daardoor mogelijk te werken 

vanuit het adagium ‘ liever een geactiveerde cliënt dan een kloppend dossier. Het uitgangspunt is 

dat iedere burger iets kan, talenten heeft”.

In de studie wordt geconcludeerd dat gemeenten er goed in geslaagd zijn ‘het beroep op het 

bijstandsvolume laag te houden.’ Maar: ‘Groter succes voor alle bijstandsgerechtigden zal pas 

mogelijk zijn als sociale diensten hun scoop verbreden naar onderwijs, werkgevers, branches en zo 

werken aan het versterken van de concurrentiepositie van alle mensen in de bijstand”.

Bron: Divosa/CAB: WWB Monitor. 2005. p.11    

In veel beleidsdocumenten staat ‘werk boven inkomen’ centraal. Pieter Hilhorst schreef in 

opdracht van Divosa een helder essay waarin wordt dit motto krachtig gerelativeerd wordt: 

“Vandaag de dag geldt:‘Geen uitkering boven geen werk.’ Het schrappen van de uitkering lijkt 
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belangrijker dan de verzekering dat mensen deelnemen 

aan de samenleving. Dat een deel van de jongeren 

letterlijk door de bodem van het systeem zakt, wordt 

achteloos geaccepteerd.”

Wat moeten werklozen veranderen om een baan te 

krijgen en hoe kunnen sociale diensten die verandering 

bevorderen? Hilhorst onderscheidt drie aspecten: 

discipline, scholing en netwerk. Vooral scholing is 

essentieel. “Van de laaggeschoolden heeft maar 47,9 

procent een baan. Van de hooggeschoolden is dat 81, 

8 procent. (..) Het verwerven van kwalificaties is voor 

werklozen van het grootste belang. Vreemd genoeg is 

het geld dat aan scholing wordt uitgegeven de afgelopen 

jaren gedaald. De reïntegratie van werklozen wordt 

tegenwoordig grotendeels overgelaten aan private 

reïntegratiebedrijven. Zij worden beoordeeld op hun 

korte termijn resultaten. En een opleiding of een 
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arbeidskwalificatie geldt niet als een succes.

Dat is een begrijpelijke reactie op de praktijk van enkele jaren geleden, waar scholing werd 

gebruikt om cliënten te parkeren. Maar nu is het ongekeerde het geval. Alles is gericht op de 

korte termijn. (..) Het percentage trajecten dat eindigt in een baan is inmiddels gezakt tot rond 

een kwart. Toch blijft scholing gericht op de iets langere termijn taboe.” Hilhorst roept de 

sociale diensten op meer te doen dan klaplopers te straffen en de rest trajectjes aan te bieden. 

“Sociale diensten moeten afrekenen met de machteloosheid van eigen makelij. Het ook hun 

taak om te voorkomen dat de potentiële werklozen van morgen kansloos op de arbeidsmarkt 

verschijnen.(..)Voor een kleine sociale revolutie zijn drie omslagen nodig:

Focus niet alleen op de werkloze, maar ook op de werkgevers.

Maak gebruik van de netwerken, niet alleen van de werklozen maar ook van de gemeente. Focus 

niet alleen op de bijstandsgerechtigden, maar ook op de potentiële cliënten van morgen.

Hanteer het motto: voorzorg is belangrijker dan nazorg”.

Bron: Pieter Hilhorst, Machteloosheid van eigen makelij. Utrecht: Divosa, 2005. 
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Scholing

Vanuit uiteenlopende perspectieven wordt in toenemende mate onderkend dat meer nadruk 

op scholing gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen zeer wenselijk is.

Minister Brinkhorst stelde onlangs vast dat Nederland in internationaal verband achterop 

dreigt te raken: “In Nederland is 3 procent van de mensen tussen 30 en 39 student. In Finland, 

Nieuw Zeeland, Zweden, Australië en het Verengd Koninkrijk ligt dat tussen de 10 en 16 

procent”.

Bron: Minister L.J.Brinkhorst – EFV Leadership Panel lezing – februari 2006.

Maar ook in Nederland klinken steeds meer stemmen die scholing bepleiten.

Drs. Rens de Groot, voorzitter van de Raad van bestuur van het Centrum voor Werk en 

Inkomen – gaf in het dagblad Trouw aan dat de toenmalige arbeidsvoorziening in de jaren 

negentig ongeveer 100.000 werkzoekenden per jaar schoolde. Toen de werkgelegenheid 

tussen 1996 en 2001 aantrok konden daardoor 400.000 werkzoekenden weer aan de slag. 

Sinds 2002 zijn arbeidsbemiddeling en scholing gescheiden. De Groot signaleert dat 

scholing steeds minder deel uit maakt van reïntegratietrajecten omdat daarmee geen snelle 
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successen te behalen zijn.

“Voor de arbeidsmarkt van vandaag en nog meer voor die van morgen is dat funest”.

Bron: Rens de Groot, Zonder scholing gaat het niet lukken. Trouw. 28 december 2004. 

Ook de FNV bepleit dat gemeenten meer moeten investeren in scholing. Uit onderzoek blijkt 

dat in 2003 22,5 procent van degenen die werk vonden binnen een jaar weer aankloppen bij 

de sociale dienst. 

Bron: FNV: De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Een inventarisatie van praktijksignalen.

In de onlangs gepubliceerde FNV Lokale Monitor Werk en Inkomen 2006 concludeert de FNV 

dat de ‘work first’ aanpak uit de hand dreigt te lopen. “Landelijk is afgesproken dat 

uitkeringsgerechtigden maximaal zes maanden aan het werk gezet mogen worden met 

behulp van de uitkering, maar dan moet dit ook echt bijdragen aan hun kansen op de 

arbeidsmarkt”. Sommige gemeenten hanteren nu echter al termijnen van 12 of zelfs 32 

maanden. De FNV beveelt aan gemeenten meer zekerheid te geven over de WWB-

financieringssystematiek en geoormerkte budgetten voor scholing van werkzoekenden vast 

te stellen. De monitor is een krachtige oproep om ruimhartiger te investeren in scholing.
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WWB effecten 

Voor vluchtelingen heeft de invoering van de WWB een aantal consequenties.

De ruimte die de wet biedt voor gemeenten om eigen beleid te maken wordt in beperkte 

mate gebruikt. Voor vluchtelingen brengt de gemeentelijke vrijheid rechtsongelijkheid met 

zich mee. Studeren met behoud van uitkering mag in sommige gemeenten wel en in anderen 

niet of nauwelijks. Het is moeilijk uit te leggen waarom een gevluchte arts in Amsterdam wel 

mag studeren, maar in Zaanstad die kans per definitie niet krijgt.

Een tweede effect is de gemeentelijke voorkeur voor korte termijn uitstroom. Financieel 

voordeel voor de gemeente weegt zo zwaar dat effecten op lange termijn vaak buiten beeld 

blijven. Voor hoog opgeleide vluchtelingen pakt die afweging zeer nadelig uit. Wie verplicht 

wordt algemeen aanvaard werk te accepteren – waarbij geen rekening wordt gehouden 

voor vooropleiding en capaciteiten – zal als regel niet meer aan de slag komen op het eerder 

bereikte academisch niveau.
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“Een vluchteling die heel hoog is opgeleid 

kun je beter een opleiding geven zodat ie zijn 

eigen werk kan doen dan dat je zegt: ‘ga jij 

eerst maar eens drie maanden vakken vullen.’ 

(..) Tot 1 januari 2004 werd er soms gezegd: 

‘Je bent wel een hoogopgeleide vluchteling die 

geholpen zou zijn met een half jaar studeren, 

maar van de wet mag je geen universitaire 

studie doen.’ Dat kan nu niet meer”.

 

“Sociale zekerheid is voor 98 procent emotie”. 

Interview met Mark Rutte, staatssecretaris 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maart 

2004. In: Gevaarlijk & Talentvol. Zeventig jaar 

mensbeelden in armenzorg en bijstand. Divosa. 

Utrecht, 2004. 

Maatschappelijke kosten

Wanneer het niet lukt om hoogopgeleide 

vluchtelingen -  op hun niveau - te laten 

participeren in de maatschappij kan dat 

verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor 

de betrokkenen als voor de samenleving 

als geheel. Het Centraal Planbureau 

heeft onlangs een studie uitgebracht over 

voortijdig schoolverlaten. Een deel van 

deze analyse is van toepassing op hoog 

opgeleide vluchtelingen. De studie laat 

goed zien hoeveel baat ook vluchtelingen 

in hun hele loopbaan kunnen hebben van 

extra studiejaren en de maatschappelijke 

kosten van uitval zijn erg groot. Bij de private 

kosten wordt onderscheid gemaakt tussen Fo
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arbeidsmarktfactoren (lagere lonen, grotere kans op werkloosheid, gebrekkig ontwikkelingsp

erspectief) en ‘niet-economische’ factoren als een slechtere gezondheid en een lager gevoel 

van eigenwaarde. 

Uit de internationale literatuur blijkt dat het volgen van een jaar onderwijs in het algemeen 

leidt tot 5 tot 15 procent meer loon over de gehele beroepsloopbaan. Uit Amerikaanse 

onderzoeken blijkt ‘high school dropout’ te leiden tot inkomensverliezen van 300.000 dollar 

of meer over de gehele levensduur. Maar ook de maatschappelijke kosten zijn hoog. Daarbij 

gaat het vooral om lagere belastingopbrengsten, een groter beroep op sociale voorzieningen 

en kosten die gepaard gaan met een grotere mate van criminaliteit. Amerikaanse 

onderzoekers schatten dat de misgelopen belastingopbrengsten per ‘highschool dropout’ 

tussen de 30.000 en 200.000 dollar bedragen. 

Bron: Marc van der Steeg en Dinand Webbink, Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid 

en resultaten. Den Haag. CPB. 2006 

Vluchtelingen aan het werk helpen op hun niveau dient dus zowel hun belang als de 

maatschappij als geheel.
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Uitgeprocedeerden en illegalen

Veel gemeenten maken zich zorgen over de consequenties van het landelijk beleid met betrekking 

tot uitgeprocedeerden en illegalen. Wanneer besloten wordt noodopvang te organiseren gebeurt 

dit vanuit de gemeentelijke zorgplicht en de wens om gedwongen op straat zetten van illegalen 

te voorkomen. De landelijke overheid wil voorkomen dat het beleid op lokaal niveau ondergraven 

wordt.

Wie in Nederland geen verblijfsvergunning heeft kan op weinig rechten aanspraak maken. 

De koppelingswet heeft een einde gemaakt aan een tijdperk waarin mensen zonder 

documenten op papier veelal minder rechteloos waren dan in de praktijk vaak het geval bleek. 

Ongedocumenteerden zijn toch niet geheel rechteloos. Het Landelijk Ongedocumenteerden 

Steunpunt (LOS) heeft geïnventariseerd welke rechten voor illegalen van toepassing blijven. 

Het resultaat van de inventarisatie is gebundeld in twee bescheiden boekjes. Voor kinderen 

blijft Nederland gebonden aan het VN Verdrag inzake de Rechten van het kind. (1989). Dat 

betekent o.a. dat detentie van kinderen verboden is en het recht op (medische) zorg en onderwijs 

gegarandeerd dient te worden. Voor volwassenen zijn de rechten beperkter. Wel stelt prof. G.Vonk, 

hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit en afdelingshoofd Recht en Beleid van 
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de Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam: “Door te ontkennen dat er een rechtsbevoegdheid 

bestaat om in noodsituaties hulp van overheidswege te verstrekken, wordt de grens van absolute 

minimumgarantie die deze rechten geven, overschreden. De wetgeving is hier dus doorgeschoten”.
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Taal 

“ Kijk een Aziaat nooit recht in de ogen. Het is beleefder om ze neer te slaan”, citeerde het 

maandblad Onze Taal onlangs een instructiefolder. Taal vormt een belangrijk obstakel voor 

vluchtelingen Maar ook voor de overheid blijkt communiceren niet eenvoudig. Zo toonde de 

vluchteling die van haar contactpersoon bij de Sociale Dienst te horen kreeg dat zij gewerkt 

had als een paard zich zeer gekwetst. De vergelijking had haar gekrenkt; de oprechte 

waardering van de ambtenaar was haar volledig ontgaan. 

Een kleine bloemlezing aan voorbeeldzinnen uit recente door vluchtelingen ontvangen 

beschikkingen geeft een indruk van het communicatieprobleem:

“ Dit houdt in dat wanneer u zich niet houdt aan de verplichtingen uit het trajectplan, een 

maatregel tot de mogelijkheden behoort. Wij hebben geen aanleiding gevonden om van 

toepassing van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz af te wijken, noch zijn er hiervoor 

dringende omstandigheden gebleken. (artikel 18 lid 2 WWB)”.

(Leidschendam-Voorburg)
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“Aan u wordt, in verband met het volgen van een voor inschakeling in de arbeid noodzakelijk 

geachte scholing, tot aan het eerstvolgend doelonderzoek ontheffing verleend van de 

verplichtingen als vermeld in artikel 9, lid 1 sub a en b WWB, behoudens de verplichting 

om als werkzoekende ingeschreven te staan bij het CWI (artikel 9, lid 2 WWB). Bij het eerst 

volgend doelonderzoek zal de noodzaak met betrekking tot het verlenen van voornoemde 

ontheffing andermaal worden bezien”. (Valkenburg) 

“Hoewel u gehuwd bent, kan niet zondermeer de gehuwdennorm gehanteerd worden, omdat 

er sprake is van een bijzondere situatie”. (Laarbeek)

“U zou derhalve spoedig duurzaam in te schakelen moe-ten zijn in algemeen geaccepteerde 

arbeid”. (Drunen)

“In de geest van de Wwb, waar juist passend werk nog ruimer is gedefinieerd, kan alleen de 

stelling a overeenkomen met het begrip “ noodzakelijke kosten” in dit tijdsgewricht”.

(Alpen aan den Rijn)



47

“Daar aan u momenteel nog niet middels besluit de arbeidsverplichtingen ingevolge artikel 

113 Abw zijn opgelegd gelden voor u nog de arbeidsverplichtingen die verbonden zijn aan de 

verplichtingen op grond van de Algemene Bijstandswet (Abw). Onder de verplichtingen zoals 

genoemd onder de Abw bent u vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen indien u zorg draagt 

voor een kind jonger dan 5 jaar (art. 107 lid 1 Abw). Deze categoriale vrijstelling is vervangen 

binnen de WWB”. (Alkmaar)

“Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan door een partij in de hoofdzaak, 

onderscheidenlijk de indiener van het bezwaarschrift, onderscheidenlijk de indiener van het 

beroepschrift of de belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief 

beroep”. (Stede Broec) 
 

In veel beschikkingen staat dwingende verplichtingen zo centraal dat ruimte ontbreekt 

voor een afsluitende zin als: “ Wij wensen u veel succes en plezier met uw activiteiten”. 

(Rotterdam) 

Bij veel beschikkingen ontbreekt een heldere, toelichtende tekst en een telefoonnummer 

waar uitleg kan worden gegeven.
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Ambtenaren en immigranten 

In een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden de opvattingen van 

ambtenaren vergeleken met de totale Nederlandse bevolking. Op de vraag of men de 

vestiging van immigranten niet alleen als probleem maar ook als een verrijking van onze 

samenleving ervaart antwoordt 52% van alle Nederlanders positief. De ambtenaren reageren 

met nog meer instemming: 69 % ziet meer verrijking dan problemen. Voor hogere ambtenaren 

ligt het percentage zelfs op 80%.

Bron: SCP, Altijd een antwoord. Den Haag, 2006. p. 89.
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WAT KAN DE GEMEENTE DOEN VOOR DEZE 

BUITENGEWONE DOELGROEP 

Inleiding 

Voor gemeenten is er in het werken met hoog opgeleide vluchtelingen een aantal zaken van 

belang. Door aandacht te besteden aan onderstaande informatie en de beschreven adviezen 

op te volgen kan de participatie van hoog opgeleide vluchtelingen in de Nederlandse 

samenleving bevorderd worden. 

Beleid ontwikkelen voor hoog opgeleide vluchtelingen 

Zoals inburgeraars uit verschillende werelden zijn gekomen en gebaat zijn bij opvang die 

recht doet aan de verschillen in opleiding en cultuur, dienen ook uitkeringsgerechtigden niet 

over één kam geschoren te worden. Met specifiek beleid voor hoog opgeleide vluchtelingen 

wordt recht gedaan aan de capaciteiten, het opleidingsniveau en de motivatie van deze 

groep.
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 Inburgering en reïntegratie combineren

Veel asielzoekers stuiten op bureaucratische belemmeringen van uiteenlopende aard bij de 

veelheid aan instellingen waarmee zij geconfronteerd worden. Het stroomlijnen van de af te 

leggen inburger-, integratie- en reïntegratieroute is in het belang van alle betrokkenen. Het 

vastleggen van eerder en elders verworven competenties van vluchtelingen kan daarbij een 

belangrijk hulpmiddel zijn. De nieuwe inburgeringswetgeving biedt kansen om inburgering en 

reïntegratie te combineren en in een beschikking vast te leggen. 

Individualiseren

Met name voor hoog opgeleide vluchtelingen die in eigen land vaak verantwoordelijke 

functies vervuld hebben zal een individuele aanpak doorgaans het beste perspectief bieden 

op een snelle en duurzame integratie. Werken met persoonsgebonden budgetten (rugzakjes) 

doet daarbij recht aan hun mogelijkheden. 
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Gebruik maken van de ruimte die de WWB biedt

Gemeenten hebben in het kader van de WWB een grote mate van beleidsvrijheid om 

duurzaamheid in de reïntegratieverordening te verankeren. Hoge uitstroomcijfers op de korte 

termijn leiden veelal tot vormen van kapitaalvernietiging en draaideurclienten. De gemeente 

Groningen heeft in haar reïntegratienota vastgelegd dat hoger opgeleide vluchtelingen 

die gebruik maken van de voorzieningen van het UAF ruimte krijgen voor hun studie. In 

Amsterdam bepaalde de gemeenteraad dat gevluchte artsen hun co-schappen mogen lopen 

met behoud van uitkering.

Actief voorlichting geven over voorzieningen

Veel vluchtelingen blijken niet voldoende informatie te hebben over gemeentelijke 

voorzieningen zoals de bijzondere bijstand. Met behulp van digitale inburgeringsloketten kan 

(meer) informatie worden aangeboden, maar daarnaast kan de gemeente haar spilfunctie 

met betrekking tot inburgering ook gebruiken om gericht informatie aan te bieden over 

gemeentelijke voorzieningen, scholingsmogelijkheden en arbeidsmarktperspectieven. 



53

Communiceren in begrijpelijke taal

Veel gemeentelijke correspondentie staat bol van ambtelijk jargon dat veelal onbegrijpelijk is 

voor wie zich net elementair Nederlands eigen heeft gemaakt. 

Beschikkingen en andere formele teksten toegankelijk formuleren en/of voorzien van heldere 

samenvattingen zou de communicatie zeker ten goede komen. 

Samenwerken met particuliere instellingen

Gelet op de diversiteit van vluchtelingen heeft de gemeente baat bij samenwerking met 

particuliere organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van vluchtelingen. Veel 

lokale stichtingen VluchtelingenWerk verzorgen trajectbegeleiding. Het UAF biedt financiële 

steun en begeleiding bij studie van hoog opgeleide vluchtelingen en de afdeling Job Support 

helpt bij toetreding tot de arbeidsmarkt. Emplooi begeleidt werkzoekende vluchtelingen.

 



54

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, dat in een aantal gemeenten ook regionaal 

georganiseerd is, biedt mogelijkheden om afspraken te maken met lokale werkgevers over 

stageplaatsen voor vluchtelingen, faciliteiten voor werkgevers die vluchtelingen in dienst 

willen nemen en steun voor vluchtelingen die zich als zelfstandige ondernemer willen 

vestigen. In de door Divosa gepubliceerde evaluatie van de ervaringen met de WWB wordt 

vastgesteld dat beleidsthema’s die meer aan de vraagkant van de arbeidsmarkt liggen 

(afspraken over vacaturemeldingen, scholingsafspraken met bedrijven) minder in het vizier 

liggen bij gemeenten.

Gemeente als werkgever

Ook als werkgever heeft de gemeente uiteenlopende mogelijkheden om vluchtelingen 

te helpen bij hun integratie. In Utrecht besloot de gemeenteraad 50 taalstageplaatsen 

voor inburgeraars binnen de gemeentelijke organisatie te realiseren. Een onderzoek 

van de gemeente Nijmegen leidde tot de conclusie dat de aanstelling van allochtoon 
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personeel binnen de afdeling Werk & Inkomen 

veel problemen zou oplossen. Een gemeentelijk 

personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van 

de lokale bevolkingssamenstelling kan integratie zeer 

bevorderen. 
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‘Kijk, kijk’, prevelde Dorknoper, terwijl een mooie glimlach 

zijn gelaat verhelderde. ‘Een bestaansvergunning! In 

vijfvoud nog wel!’’. De heer Dorknoper liet intussen de 

papieren in de gleuf glijden die naar de ambtelijke molen 

voerde. 

“ Kent u de hoofdambtenaar Kreukniet van het 

rijksmagazijn voor spoedgevallen?” vroeg Tom Poes. “ 

Spoedgevallen? herhaalde Dorknoper bevreemd. “ Die 

kennen wij niet. Als het nu urgentie was...” 

Bron: Pim Oosterheert. Bommelcitaten, Soest: Uitgeverij Ton 

Paauw. 2005 
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Campagne BuitenGewooN

Staatssecretaris Van Hoof heeft in zijn rapportage aan de Kamer in april 2005 een aantal 

toezeggingen gedaan om de arbeidsmarktpositie van hoog opgeleide vluchtelingen te 

verbeteren. Er worden initiatieven genomen ten aanzien van dossiervorming, internationale 

diplomawaardering, erkenning van verworven competenties, maatwerktrajecten, een 

banenoffensief en voorlichting. 

Daarnaast heeft de staatssecretaris geld ter beschikking gesteld voor een campagne om 

betrokken partijen te informeren over de kansen en belemmeringen van hoog opgeleide 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt. In de brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris:” 

Verbeteren van de beeldvorming over vluchtelingen als potentiële hoog gekwalificeerde 

arbeidskrachten is voor hun kansen aan werk te komen van groot belang”.

De naam van de campagne is BuitenGewooN.

Hoog opgeleide vluchtelingen komen van buiten.

Hoog opgeleide vluchtelingen zijn gewone mensen.

Hoog opgeleide vluchtelingen zijn mensen met een aantal buitengewone capaciteiten.
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Werkgevers in Nederland moeten weten dat ze meer gebruik kunnen maken van deze 

gewone mensen met buitengewone vaardigheden.

Gemeentemedewerkers moeten zich een reëel beeld kunnen vormen van de buitengewone 

doelgroep en van de mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens de reïntegratie.

Vluchtelingen moeten zich, meer dan nu, inzicht verschaffen in de succesfactoren en de 

barrières op hun buitengewone weg naar maatschappelijke participatie.

Deze uitgave is een onderdeel van de diverse activiteiten die door de campagne 

BuitenGewooN worden uitgevoerd. Via www.buiten-gewoon.info is meer informatie 

beschikbaar, waaronder een aantal filmpjes, die de buitengewone weg die vluchtelingen 

bewandelen in beeld brengen. Op deze site kunt u tevens meer boekjes bestellen.
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Colofon:
Deze uitgave kwam tot stand in het kader van de campagne BuitenGewooN. 
Het doel van deze campagne is aandacht vragen voor vluchtelingen en de beeldvorming van hoog opgeleide 
vluchtelingen in positieve zin te beïnvloeden.

Tekst: Erik van den Bergh, medewerker gemeentelijk beleid bij de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
Vormgeving: Desiree Meulemans
Coördinatie: Wies Kalsbeek, Buro Uit de Verf
Druk: USP Utrecht
Met dank aan: Khalil Shalmasi, gemeente IJsselstein
Gefinancierd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(niet verantwoordelijk voor de inhoud)
Oplage: 3000
Mei 2006
ISBN: 90-76131-08-2
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Campagne BuitenGewooN
Wilhelminapark 38, 3581 NJ Utrecht

www.buiten-gewoon.info





Dit is deel 2 uit een serie van drie boekjes.

In de eerste uitgave staat de vluchteling centraal en de vraag waarom aandacht voor hoog 

opgeleide vluchtelingen wenselijk en gerechtvaardigd is.

In dit deel gaat het vooral over het Nederlandse beleid: hoe gaan wij met vluchtelingen om. 

Wat is het maatschappelijk en gemeentelijk kader.

In het derde deel gaat het om de praktijk. Wat wordt er voor, door en met vluchtelingen 

gedaan. Wat kan er nog meer ondernomen worden en waar is informatie te vinden.

www.buiten-gewoon.info
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