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Voorwoord 

 

Vorig jaar heb ik mij voor de masteropleiding Sociologie aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam  gestort op het schrijven van mijn masterthesis. Na wat vertraging te hebben 

opgelopen, heb ik inmiddels mijn onderzoek afgerond en is het aan u om te lezen waar ik mij 

al die tijd mee bezig heb gehouden.  

Afgaand op de titel, is er al veel duidelijk: mijn thesis gaat over de ervaringen van 

deelnemers en medewerkers van het Blauwe Huis met het Nederlandse inburgeringsbeleid, 

die van invloed zijn geweest op het (arbeids-)integratie proces van de statushouders. 

Wanneer er in deze thesis over deelnemers gesproken wordt, betreft het de statushouders 

die actief waren binnen het Blauwe Huis. Aangezien integratie en arbeidsparticipatie 

onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar zal dit in de rest van de thesis samengevat worden 

als (arbeids-)integratie. Ook hoop ik op voorhand wat onduidelijkheid weg te nemen wat 

betreft het Blauwe Huis. Zowel het pand (waar VluchtelingenWerk ook in gevestigd is) als de 

organisatie het Blauwe Huis, die zich voor statushouders inzet, vallen onder deze noemer. 

Wanneer het Blauwe Huis cursief geschreven is, betreft het de organisatie.   

Via deze weg wil ik graag van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal mensen te 

bedanken. Allereerst wil ik alle betrokkenen van Het Blauwe Huis bedanken, omdat zij niet 

alleen mijn aanwezigheid getolereerd hebben, maar mij ook altijd heel erg welkom hebben 

laten voelen. In mijn beleving, is het werkelijk een warm nest waar je in terecht komt. In het 

bijzonder wil ik de mensen bedanken die de tijd en energie hebben genomen om met mij een 

gesprek aan te gaan, aangezien ik weet hoe druk sommigen het hebben. Alle gesprekken, 

stuk voor stuk, heb ik als zeer prettig ervaren en ik zal deze ervaring voor altijd met mij mee 

nemen. Het heeft mij er opnieuw van bewust gemaakt dat er een heleboel krachtige mensen 

bestaan, die ondanks veel tegenslag heel positief in het leven kunnen staan. Daar kunnen 

anderen, mijzelf inclusief, soms nog iets van leren. Verder wil ik mijn begeleiders bedanken 

voor hun geduld en inzet tijdens het begeleiden van mij tijdens dit proces. Uiteraard hoop ik 

dat die inzet en geduld beloond zullen worden.  

Tenslotte wil ik u veel leesplezier toewensen. 

 

Nienke Janssen  
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Inleiding  

Vanaf 2014 heeft Nederland te maken met een toename van het aantal asielverzoeken 

doordat grote aantallen vluchtelingen (voornamelijk) uit Syrië en Eritrea in Nederland asiel 

hebben aangevraagd.  In 2015 werd ongeveer 70 procent van de asielverzoeken ingewilligd, 

wat betekent dat de meeste van deze mensen zich in Nederland zullen vestigen. Met de 

komst van de recente vluchtelingenstroom zijn er veel vragen ontstaan over hoe deze 

mensen opgevangen moeten worden en hoe hun (arbeids-)integratie in Nederland zal 

moeten verlopen. Er is nog weinig directe informatie beschikbaar die ons in staat stelt om 

uitspraken te doen over de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Wel is er indirecte 

informatie beschikbaar. Zo zou de mate van menselijke ontwikkeling van het herkomstland, 

gemeten aan de hand van de human development index (HDI), een indicatie kunnen geven 

wat betreft het vermogen van arbeidsparticipatie van de recente vluchtelingengroepen 

(Leerkes & Scholtens, 2016). Andere indirecte informatie is afkomstig uit wetenschappelijk 

onderzoek onder vorige vluchtelinggroepen. Uit survey onderzoeken, afgenomen onder 

duizenden personen van Afghaanse, Irakese, Iraanse, Somalische en voormalig 

Joegoslavische afkomst, is  bekend dat de positie op de arbeidsmarkt  sterk  achter blijft in 

verhouding tot die van autochtone Nederlanders en die van andere niet-westerse (arbeids-

)migrantengroepen zoals de Turks- en Marokkaanse groep (Dagevos & Dourleijn, 2011). Het 

beeld dat asielmigranten relatief hoog opgeleid zijn en daardoor een aanwinst zouden zijn 

voor de Nederlandse arbeidsmarkt, wordt door Leerkes en Scholten (2016) slechts 

gedeeltelijk bevestigd.  Alhoewel hoogopgeleide vluchtelingen een betere kans hebben op 

de arbeidsmarkt in vergelijking tot laagopgeleide vluchtelingen, is er ook onder hen nog veel 

werkloosheid. De achterblijvende arbeidsparticipatie van asielmigranten kan verschillende 

redenen hebben. Buitenlandse diploma’s worden vaak niet erkend, de lange asielprocedure 

heeft negatieve effecten op de psychische gezondheid van de asielmigranten, de beheersing 

van de Nederlandse taal is beperkt en asielmigranten zijn druk bezig om zich aan de 

inburgeringseis te voldoen. Ook wordt er volgens Leerkes en Scholten (2016) te weinig 

gekeken naar waar in Nederland vraag naar arbeid is. Als gevolg daarvan vestigen 

statushouders zich vaak in grote steden waar de werkloosheid vaak het hoogst is en er 

bovendien weinig vraag is naar laaggeschoolde arbeid. De kans op het vinden van betaald 

werk wordt hierdoor alleen maar kleiner. (Leerkes & Scholten, 2016; Dagevos & Dourleijn, 

2011; Warmerdam & van den Tillaart, 2002; Dagevos & Gijsberts, 2016).  

Dagevos en Gijsberts stelden in 2016 nog dat het huidige integratiebeleid tekort 

schoot en dat het noodzakelijk was om meer beleidsinspanning te maken om de 

arbeidsparticipatie van statushouders te vergroten. Zo zou er volgens hen gestreefd moeten 

worden naar een zo kort mogelijke asielprocedure en het zoeken naar mogelijkheden om 
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tijdens de asielprocedure al te beginnen met werken, het volgen van een opleiding, het leren 

van de Nederlandse taal, of combinaties hiervan. Daarnaast hadden zij hun zorgen over de 

gevolgen van de invoering van het nieuwe inburgeringsbeleid in 2013. Het nieuwe beleid had 

als doel dat de verantwoordelijkheid voor inburgering volledig bij de statushouders zelf kwam 

te liggen en de regierol van de gemeente hierin verdween. Dit resulteerde in bezuinigingen 

op werk- en leertrajecten voor vluchtelingen en het naleven van een algemeen 

integratiebeleid, waardoor specifiekere groepen, zoals vluchtelingen, vaker buiten de boot 

vallen (Dagevos & Gijsberts, 2016). Daarnaast is er uit het verleden gebleken dat veel 

nieuwkomers te laat met hun inburgering beginnen wanneer de verantwoordelijkheid voor 

inburgering bij de statushouders zelf ligt en er geen bemoeienis vanuit de overheid is (SER, 

2016).   

 Door de invoering van de Participatiewet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder dus ook statushouders. Veel 

gemeenten hebben er inmiddels voor gekozen om binnen die Participatiewet aanvullend 

beleid te ontwikkelen om het proces van arbeidstoeleiding van statushouders te verbeteren. 

Alhoewel dit een stap in de goede richting is, is dit beleid in bijna alle gevallen op 

projectbasis en dus van tijdelijke aard (Dagevos & Odé, 2017; De Gruijter & Razenberg, 

2016). Ook door de overheid is een aantal stappen gezet. Om de negatieve gevolgen van te 

lange passiviteit tegen te gaan, is het programma Voor-inburgering van start gegaan, 

waardoor statushouders al eerder aan de slag kunnen gaan met het oefenen van de 

Nederlandse taal en het kennismaken van de Nederlandse maatschappij. Tevens wordt er 

door overheid meer belang gehecht aan het doen van vrijwilligerswerk door statushouders. 

Een andere beleidsinspanning die is gemaakt,is de ontwikkeling van een screeningsproces 

die ervoor moet zorgen dat er bij uitplaatsing rekening gehouden wordt met de regionale 

arbeidsmarktsituatie. Ondanks de beleidsinspanningen die gemaakt zijn op landelijk en 

regionaal niveau, blijven Dagevos en Odé (2017) kritisch over de effectiviteit van die 

inspanningen. Onderzoek en beleid zouden nog veel meer een samenwerking moeten 

aangaan, zodat de effectiviteit van de gemaakte beleidsinspanning verbeterd kan worden 

(Dagevos & Odé, 2017). 

  Stichting Veranders kwam tot dezelfde conclusie als Dagevos en Gijsberts (2016) en 

besloot een leegstaand pand op de Zeeburgerdijk in de Indische Buurt in Amsterdam te 

beheren om een activiteitencentrum genaamd ‘Het Blauwe Huis’ op te zetten. Hier kunnen 

statushouders vroegtijdig beginnen met leren, werken en het verbeteren van de Nederlandse 

taal. De organisatie heeft als missie om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving 

waar er dus geen sprake is van uitsluiting van bepaalde groepen. Volgens Stichting 

Veranders  kan dit bereikt worden door gebruik te maken van de inzet en bijdragen van de 
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buurtbewoners in de Indische buurt  (Veranders, 2016). Ook zij hebben gesignaleerd dat 

oud-statushouders in de Indische Buurt, een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt. 

Veel oude statushouders hebben tot de dag van vandaag nog steeds geen betaald werk. 

Naar aanleiding van de komst met nieuwe vluchtelinggroepen in 2015, wilden zij graag iets 

bijdragen om de kans op uitsluiting voor deze groepen in de Nederlandse samenleving te 

verminderen.  

Het Blauwe Huis kan gezien worden als een faciliteit waar ondersteuning geboden 

wordt voor statushouders tijdens hun proces van (arbeids-)integratie. Die ondersteuning kan 

verschillende vormen gaan krijgen. Zo is er bijvoorbeeld het traject fietsenmaker, waar 

vluchtelingen wordt geleerd hoe zij een fiets moeten repareren. Verder fungeert het Blauwe 

Huis als leerwerkbedrijf voor de opleiding facilitair medewerker (ROC opleiding) .Ook is er 

een leercentrum opgezet waar statushouders zowel ondersteund kunnen worden in korte 

leertrajecten als in het oefenen met computervaardigheden. Gezien de missie van stichting 

Veranders om bij te dragen aan een inclusieve wijk, dient het pand ook als 

ontmoetingsplaats waar buurtbewoners en statushouders elkaar kunnen ontmoeten en met 

elkaar in gesprek kunnen gaan. Op die manier kunnen er verbindingen ontstaan tussen 

statushouders en buurtbewoners. 

Het voornemen om te streven naar een inclusieve wijk komt niet zomaar uit de lucht 

vallen. Een onderwerp als migratie houdt veel Nederlanders bezig. Dit blijkt uit onderzoek dat 

door het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) is uitgevoerd. Uit hun resultaten 

blijkt dat sinds eind 2014 de zorgen onder Nederlandse burgers toegenomen zijn op het 

gebied van immigratie en integratie. Sinds 2015 is het zelfs het belangrijkste thema in het 

publieke debat (COB, 2016). Dit heeft als gevolg dat er sprake is van een groeiende 

polarisatie ,die gekenmerkt wordt door hevige discussies. Deze gaan veelal over de 

verdeling van publieke middelen en het verliezen van de Nederlandse cultuur.  Ghorashi 

(2013), die zelf bekend is met stichting Veranders, stelt ook dat een inclusieve mind-set 

noodzakelijk is om deze negatieve beeldvorming tegen te kunnen gaan, waar mensen niet 

met een angstige, maar juist nieuwsgierige blik kunnen kijken naar diversiteit. Deze positieve 

visie op diversiteit is dus onmisbaar als vluchtelingen een kans willen hebben op een 

succesvolle (arbeids-)integratie, ook omdat er uit onderzoek is gebleken dat vluchtelingen 

vaak afhankelijk zijn van maatschappelijke initiatieven waar de inzet van vrijwilligers een 

grote rol speelt (SER, 2016; Sales, 2002).  

Het mag duidelijk zijn dat veel verschillende factoren, op zowel micro- als 

macroniveau, een rol spelen als het gaat om het proces van (arbeids-)integratie van 

statushouders. In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de ervaringen die deelnemers in en 
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medewerkers van het Blauwe Huis hebben met het Nederlandse inburgeringsbeleid en op 

welke manier deze ervaringen van invloed zijn geweest op het proces van (arbeids-

)integratie van de statushouder. Alleen al vanwege de toenemende maatschappelijke onrust 

mag het duidelijk zijn waarom dit onderzoek vanuit maatschappelijk oogpunt relevant is. 

Meer informatie, kennis en inzichten betreffende factoren voor een succesvolle (arbeids-

)integratie, zullen niet alleen de economische positie van de statushouders kunnen 

verbeteren, maar een meer succesvollere integratie van statushouders zal de negatieve 

beeldvorming over vluchtelingen ook kunnen tegengaan (SER, 2016). Alhoewel er op 

wetenschappelijk gebied al veel onderzoek is gedaan naar factoren die een belemmerende 

of bevorderende functie kunnen hebben op het (arbeids-)integratie proces van nieuwkomers, 

is het vanuit wetenschappelijk oogpunt meer dan relevant om meer kennis te vergaren over 

hoe  het proces van (arbeids-)integratie door de huidige groepen nieuwkomers ervaren 

wordt. Vooral, omdat de huidige groepen statushouders met andere regels en eisen te 

maken hebben nadat de vernieuwde Wet Inburgering die in 2013 van kracht ging. Bovendien 

is het zowel vanuit maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt relevant na te gaan wat 

een lokale organisatie zoals het Blauwe Huis kan betekenen voor de (arbeids-)integratie van 

statushouders.  

De centrale vraag in dit onderzoek is dan als volgt:  

Welke ervaringen hebben deelnemers in en medewerkers van het Blauwe Huis met het 

Nederlandse Inburgeringsbeleid en wat is de invloed hiervan geweest op het proces van 

(arbeids-)integratie van de statushouders?  

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst van belang om een beter beeld te 

krijgen van de werkwijze die Het Blauwe Huis hanteert en op welke manier deze in 

verhouding staat tot het landelijke en Amsterdamse beleid rondom inburgering. Daarna zal er 

aandacht geschonken worden aan welke verwachtingen statushouders hebben ten aanzien 

van van hun proces van (arbeids-)integratie en welke ervaringen zij in dit proces hebben 

opgedaan. De volgende twee deelvragen zijn dan tot stand gekomen:  

 Op welke manier past de aanpak van Het Blauwe Huis binnen het Nederlandse en 

Amsterdamse integratiebeleid?  

 Welke verwachtingen van en ervaringen met het proces van (arbeids-)integratie 

hadden de nieuwe statushouders die betrokken zijn bij het Blauwe Huis?  

De laatste deelvraag is evaluerend. Ik zal dan ingaan op de lessen die medewerkers van het 

Blauwe Huis hebben geleerd van hun aanpak met betrekking tot het (arbeids-)integratie 

proces van de statushouders. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande deelvraag:  
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 Welke lessen hebben medewerkers van het Blauwe Huis geleerd van hun aanpak 

met betrekking tot het (arbeids-)integratie proces van de statushouder?  

Deze thesis is opgebouwd in zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de 

literatuurstudie die is uitgevoerd ter voorbereiding van het onderzoek. In dit hoofdstuk zullen 

er verschillende theorieën behandeld worden die een verklaring geven voor de gebrekkige 

(arbeids-)integratie van de statushouders. Daarna zal er in het tweede hoofdstuk duidelijk 

worden welke methodologische overwegingen er zijn gemaakt met betrekking tot dit 

onderzoek. In hoofdstuk drie van deze thesis zal er aandacht besteed worden aan het 

Nederlandse en Amsterdamse integratiebeleid, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om in 

het vierde hoofdstuk antwoord te geven op de eerste deelvraag van dit onderzoek.  

Daaropvolgend zal er in hoofdstuk vijf  worden ingegaan op de verwachtingen van en 

ervaringen met het proces van (arbeids-)integratie van de nieuwe statushouders die 

betrokken zijn bij het Blauwe Huis. De laatste deelvraag wordt behandeld in het zesde 

hoofdstuk van deze thesis. In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de lessen die 

medewerkers van het Blauwe Huis  hebben geleerd van hun aanpak met betrekking tot het 

(arbeids-)integratie proces van de statushouder. Vanzelfsprekend zal deze thesis dus 

eindigen met een hoofdstuk waarin de conclusie, de discussie en de aanbevelingen aan bod 

zullen komen.  
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H1 De weg naar integratie en arbeidsparticipatie 

In dit hoofdstuk zullen er verschillende theorieën behandeld worden die een verklaring geven 

voor de gebrekkige (arbeids-)integratie van de statushouders. Hierin maak ik een 

onderscheid tussen theorieën die direct een verklaring geven voor de arbeidsmarktpositie 

van statushouders (paragraaf 1.4, 1.5 en 1.6) en theorieën die een bijdrage leveren aan het 

schetsen van de context waarbinnen statushouders hun (arbeids-)integratie proces moeten 

doorlopen (paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3).  

1.1 Individualisme en superdiversiteit 

Om beter te kunnen begrijpen welke factoren mogelijk een rol spelen bij de arbeidsintegratie 

van nieuwkomers, is het allereerst belangrijk om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen 

die momenteel in de Nederlandse samenleving spelen en die mogelijk invloed hebben op de 

posities van de nieuwkomers. 

Er zijn twee duidelijke ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor westerse laat-moderne 

samenleving ,stelt Ghorashi (2013). Dit zijn individualisme en superdiversiteit. Het 

individualisme heeft als positief gevolg dat individuen vrij zijn om zijn of haar eigen keuzes te 

maken. Maar het heeft ook geen schaduwkant. De verantwoordelijkheid van het maken van 

die keuzes ligt dus geheel bij het individu zelf. Dit betekent dat wanneer die keuzes verkeerd 

uitpakken, het individu dit alleen zichzelf kan kwalijk nemen. Door het individualisme zijn de 

belangen van de gemeenschap op de achtergrond geraakt. Als gevolg  hiervan stelt 

Ghorashi (2013) dat de balans tussen burger en gemeenschap verstoord geraakt.  

 Toch is er ook kritiek op de stelling dat individualisering één van de belangrijkste 

ontwikkelingen in deze tijd is. Mellink (2014) noemt individualisering een mythe, die roept om 

politieke uniformiteit. Door te geloven in een geïndividualiseerde Nederlandse samenleving, 

vervallen we ironisch genoeg opnieuw in groepsdenken. Andersdenkenden worden hier 

gedwongen om volgens de geïndividualiseerde waarden te leven en worden anders  

uitgesloten (Mellink, 2014).  

Een tweede belangrijke ontwikkeling is, zoals eerder genoemd, de ontwikkeling van 

superdiversiteit. Superdiversiteit wordt ook wel diversiteit binnen diversiteit genoemd. Het 

duidt op de ontwikkeling van het samenkomen van  steeds meer mensen met verschillende 

culturele, etnische en religieuze achtergronden als toevoeging op de al eeuwenoude 

bestaande diversificatie op basis van leeftijd en klasse (Ghorashi, 2013). Hierin verschilt de 

term superdiversiteit met die van een multiculturele samenleving. Een multiculturele 

samenleving kijkt slechts naar de etnische achtergronden, maar vergeet te kijken naar alle 

diversiteit binnen die etnische achtergronden (Vertovec, 2007).    
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 De combinatie van het individualisme en superdiversiteit resulteren in een groeiende 

onzekerheid en onbehagen bij burgers. Ghorashi (2013) stelt dat deze gevoelens alleen 

maar meer gegroeid zijn na de aanslagen op 11 september 2001 en in Nederland nog 

specifieker na de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Dit heeft de beeldvorming 

rondom migranten uit islamitische landen in ieder geval niet goed gedaan.  Er is veel 

discussie als het gaat om de culturele integratie van nieuwkomers. Veel autochtone 

Nederlanders zijn bang dat met de komst van nieuwkomers, de eigen cultuur bedreigd wordt. 

Er is met name angst dat traditionele opvattingen van nieuwkomers over man-vrouw rollen 

en seksualiteit invloed zullen hebben op de Nederlandse samenleving (Ghorashi, 2013; 

Ghorashi, 2014). Zoals eerder genoemd worden andersdenkenden volgens Mellink (2014) in 

de huidige Nederlandse samenleving gedwongen om zich aan te passen aan onze 

opvattingen. Anders  worden zij uitgesloten. Door deze categorale manier van denken wordt 

er in het publieke debat een onderscheid gemaakt tussen de traditionele ‘zij’ en de moderne 

‘wij’. (Ghorashi, 2013). Om uitsluiting te voorkomen worden nieuwkomers, waaronder 

statushouders, gedwongen om zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden 

(Mellink, 2014; De Waal, 2017). 

1.2 Participatiesamenleving en Burgerinitiatieven 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het Blauwe Huis, een lokaal burgerinitiatief dat 

zich inzet voor de positie van statushouders in de Indische Buurt. Om die reden is het voor 

dit onderzoek van belang om na te gaan welke ontwikkelingen in de samenleving hebben 

geleid tot de noodzaak voor burgerinitiatieven die problemen in het publieke domein 

aanpakken. In deze paragraaf zal dit besproken worden.  

De uitspraak van Ghorashi (2013) dat de balans tussen burger en gemeenschap 

verstoord is geraakt,  lijkt zijn stelligheid enigszins te verliezen wanneer deze wordt geplaatst 

binnen de context van de huidige participatiesamenleving. Vanuit de overheid is er immers 

geprobeerd  om de balans tussen burger en gemeenschap te herstellen en dus de focus van 

het individu opnieuw naar de gemeenschap te krijgen, aangezien de voorgaande 

verzorgingsstaat uit zijn voegen was geschoten en niet langer betaalbaar was (Van Dam, 

Duineveld & During, 2015). Het kabinet Balkenende II had duidelijke verwachtingen ,die 

betrekking hadden op actief burgerschap en zouden moeten resulteren in meer leefbaarheid, 

meer sociale cohesie en meer informele zorg. Alhoewel burgerinitiatieven geen nieuw 

fenomeen zijn, is er vanuit de overheid wel een groeiende belangstelling voor de zowel klein- 

als grootschalige initiatieven die vanuit het idee van zelfredzaamheid zelf een probleem 

oplossen of aanpakken ,dat zich afspeelt binnen het publieke domein (Oude Vriellink & 

Verhoeven, 2011). Volgens de Raad Maatschappelijke Onderneming (2013) kunnen er 
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spanningen ontstaan bij de overheid op beleidsniveau wanneer er keuzes gemaakt moeten 

worden tussen ruimte geven en ingrijpen, op het moment dat de overheid nog steeds 

verantwoordelijk is of  zich verantwoordelijk voelt voor de publieke voorzieningen. Om 

maatschappelijke initiatieven meer ruimte te gunnen, is er niet alleen vraag naar 

zelforganisatie van burgers, maar vooral ook naar zeggenschap. Het loslaten van die 

zeggenschap gaat volgens de RMO (2013) nog wat aarzelend aangezien meer 

maatschappelijk initiatief zal resulteren in veel verschil in kwaliteit, omvang en aanbod van 

de publieke voorzieningen. Toch is dit volgens de RMO (2013) een consequentie waar de 

overheid mee zal moeten leren leven, omdat  maatschappelijke initiatieven niet spontaan 

kunnen ontstaan wanneer hier geen ruimte voor is. Mensen moeten een probleem zelf 

ervaren zodat zij zelf bereid zullen zijn om dat probleem aan te pakken (RMO, 2013).  

Dat sommige buurten beter in staat zijn om hun krachten te bundelen en samen te 

werken aan een probleem, kan verklaard worden door de mate van het sociaal kapitaal waar 

de buurt over beschikt . Sociaal kapitaal kan gezien worden als de netwerken, de normen en 

het onderlinge vertrouwen waar mensen over beschikken (Putnam, 1993).  Blackshaw 

(2010) beargumenteert dat als gevolg van het wegvallen van de oude structuren, zoals 

tradities en religie, mensen een groeiende behoefte hebben aan een gevoel van ergens bij te 

horen, een groepsidentiteit . Communities kunnen hier aan bijdragen, maar ontstaan niet 

zomaar. Veel sociologen stellen dat het voortbestaan van communities bedreigd wordt door 

de toename van diversiteit in de grote steden. Hierdoor wordt het voor bewoners steeds 

lastiger om waardevolle relaties aan te gaan met hun omgeving. Het ontstaan van 

communities kan volgens Blackshaw (2010) gestimuleerd worden wanneer bewoners zich 

ook daadwerkelijk onderdeel van die wijk voelen. Dat gevoel ontstaat wanneer de bewoners 

het idee hebben controle over de buurt te hebben en er regelmatig contact tussen 

buurtbewoners plaatsvindt (Blackshaw, 2010).  

Een term die in de Amerikaanse literatuur en praktijk volop gebruikt wordt, is die van 

community development. De term community development refereert naar een proces waar 

mensen productief en niet-uitbuitend met elkaar samenwerken, met als doel ongelijkheid en 

onderdrukking tegen te gaan ter verbetering van hun gemeenschappelijke positie. Die 

ongelijkheid of onderdrukking kan op verschillende gebieden plaatsvinden, maar in veel 

gevallen zal community development zich richten op gebieden als werkeloosheid, 

gezondheid, opleiding, misdaad etc. Het is geen realistische gedachte om te denken dat 

mensen die verschillen wat betreft gender, etniciteit en sociale klasse, zich vanzelf 

verzamelen om vervolgens een samenwerking aan te gaan. Om die reden is er bij 

community development altijd een facilitator nodig, die een belangrijke rol zal moeten spelen 

en er voor moet zorgen dat het doel bereikt wordt. Dat doel is bereikt wanneer het proces 
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van community development bijdraagt aan het gemeenschapsgevoel en de bewoners 

gestimuleerd worden om zelf aan de slag te gaan en tegelijkertijd eerder bestaande 

ongelijkheden tegen te gaan. In dit proces is onderling vertrouwen van essentieel belang 

(Blackshaw, 2010). De Indische Buurt, waar het Blauwe Huis gevestigd, is een goed 

voorbeeld van een wijk die over veel sociaal kapitaal bezit. In de loop van de jaren zijn er in 

de Indische buurt namelijk meerdere communities ontstaan met als doel de wijk te 

verbeteren (van den Brink, Schulz, Boluijt, van der Krieken & Lemm, 2011). 

 

 1.3 Werkeloosheid in Nederland  

Voordat er uitspraken gemaakt kunnen worden wat betreft de positie van statushouders op 

de Nederlandse arbeidsmarkt, is het allereerst van belang om een beeld te krijgen van de 

Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen. Alleen op die manier kan er een vergelijking 

gemaakt worden tussen de positie van statushouders en de positie van de autochtone 

Nederlander.     

Als gevolg van de financiële en economische crisis in 2008 is er een aantal jaren 

sprake geweest van een toename van de werkeloosheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Deze had voornamelijk grote gevolgen voor de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen: 

de Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse herkomstgroepen. De 

arbeidsmarktparticipatie van deze groepen is in de jaren van de crisis sterker afgenomen in 

vergelijking tot die van autochtone Nederlanders. Ook andere kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt, zoals ouderen en jongeren, werden getroffen door de economische 

omstandigheden. Inmiddels is er weer sprake van economische stabiliteit, waardoor het 

aantal werkelozen sinds 2014 weer elk jaar afneemt en gepaard gaat met een stijging van 

het aantal werkenden op de arbeidsmarkt (CBS, 2016a; 2017). De toename van het aantal 

banen op de arbeidsmarkt heeft mogelijk ook als gevolg dat de stijging van het aantal 

ZZP’ers is afgenomen. Veel mensen waren door de crisis namelijk genoodzaakt  om voor 

zichzelf te beginnen (CBS, 2016b).   

Voor laagopgeleiden blijft het echter lastig om enige mate van zekerheid te realiseren 

op de Nederlandse arbeidsmarkt. Doordat er in de huidige samenleving steeds meer vraag is 

naar hoogopgeleiden, komen veel laagopgeleiden niet in aanmerking voor veel gevraagde 

en goed betaalde banen doordat zij niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. 

De kloof tussen laag – en hoogopgeleiden zal hierdoor alleen nog maar toenemen (CPB & 

SCP, 2015).  
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1.4 Kansen op de arbeidsmarkt  

In deze paragraaf zal ik beginnen met het bespreken van twee theorieën die een mogelijke 

verklaring geven voor de kansen die een persoon heeft op de arbeidsmarkt. Deze theorieën 

zullen eerst uitgelegd worden. Daarna wordt uitgewerkt hoe deze theorieën een verklaring 

geven voor de gebrekkige (arbeids-)integratie van statushouders. Andere factoren die een 

mogelijke rol spelen bij de gebrekkige (arbeids-)integratie van statushouders, komen ook in 

de paragraaf aan bod.  

Volgens een rapport van het CPB en SCP (2015) kan het menselijk kapitaal van een 

persoon een groot verschil maken in zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Human capital, 

zoals Becker (1994) dat omschrijft, duidt op een vorm van kapitaal dat niet los te koppelen is 

van het individu zelf. Het omvat namelijk alle kennis, vaardigheden, gezondheid en waarden 

die een persoon in zijn leven heeft weten te bemachtigen. Simpelweg betekent dit dat 

wanneer iemand beschikt over veel menselijk kapitaal, zijn of haar kansen op de 

arbeidsmarkt toenemen.  

Er is ook nog een andere theorie die verklaringen probeert te geven voor het feit dat 

sommigen beter in staat zijn dan anderen om het goed te doen op de arbeidsmarkt. Deze 

theorie wordt de sociaal kapitaal theorie genoemd en gaat er vanuit dat er door middel van 

sociale netwerken bronnen gevonden kunnen worden die een positieve invloed kunnen 

hebben op  de leefomstandigheden van een persoon. In tegenstelling tot menselijk kapitaal, 

leidt sociaal kapitaal niet alleen tot het verbeteren van iemands individuele positie, maar 

draagt tegelijkertijd ook bij aan een gemeenschappelijk belang.  Zo is er gebleken dat steden 

met een hoge mate van sociaal kapitaal ook vaak welvarende  steden zijn (Putnam, 1993).  

Bovenstaande theorieën over menselijk, en- sociaal kapitaal gelden voor iedereen.  

Hieronder kunt u lezen hoe de menselijk en –sociaal kapitaal theorie een verklaring geven 

voor de achterblijvende (arbeids-)integratie van statushouders. 

1.4.1 Menselijk kapitaal van de statushouders 

Dagevos en Dourleijn (2011) zoeken de verklaringen voor de slechte positie van 

migrantengroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt voornamelijk in het menselijk kapitaal. 

Zij stellen dat nieuwkomers een slechte positie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben 

omdat ze moeite hebben met het beheersen van de Nederlandse taal, soms in slechte 

gezondheid verkeren en daarnaast vaak pech ondervinden bij het erkennen van hun 

behaalde opleidingskwalificaties uit het land van herkomst (Dagevos & Dourleijn, 2011). 

Engbersen, Dagevos, Jennissen, Bakker, Leerkes, Klaver, en Odé (2015)  beargumenteren 

dat veel nieuwkomers geen betaald werk kunnen vinden omdat zij laag opgeleid zijn, weinig 
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werkervaring hebben en daarnaast een klein relevant sociaal netwerk hebben. Engbersen et 

al. (2015) pleiten dan ook voor een beleid dat zich richt op een snel integratieproces waarbij 

het volgen van een Nederlandse opleiding, het leren van de Nederlandse taal, het vinden 

van huisvesting en het bemachtigen van betaald werk stuk voor stuk belangrijke 

agendapunten zijn. Met de nadruk op snel, aangezien is gebleken dat de lange 

asielprocedure een negatief effect heeft op de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.  

Ook Leerkes en Scholten (2016) hebben hun vraagtekens bij het beeld dat geschetst 

wordt van de hoog opgeleide asielmigranten die een aanwinst zouden zijn voor de 

Nederlandse arbeidsmarkt.  Zelfs als alleen maar hoog opgeleide vluchtelingen zich in 

Nederland zouden vestigen, is er uit eerder onderzoek gebleken dat er ook onder de 

hoogopgeleiden migranten nog veel werkeloosheid is. Zij stellen dat de achterblijvende 

arbeidsparticipatie van asielmigranten verschillende redenen hebben. Buitenlandse 

diploma’s worden vaak niet erkend, de lange asielprocedure heeft negatieve effecten op de 

psychische gezondheid van de asielmigranten, de beheersing van de Nederlandse taal is 

beperkt en asielmigranten zijn druk bezig om aan de inburgeringseis te voldoen (Leerkes en 

Scholten, 2016).  

Door Leerkes en Scholten (2016) werd de psychische gezondheid van statushouders 

al aangehaald. Trauma is een heel specifiek issue dat een grote rol kan spelen bij de 

arbeidsintegratie van vluchtelingen.  Vluchtelingen kunnen te kampen hebben met 

geestelijke gezondheidsproblemen door de traumatische ervaringen die zij meegemaakt 

hebben in het land van herkomst, maar ook door de ervaringen tijdens hun lange 

asielprocedure (Engbersen et al., 2015). Uit verhalen van vluchtelingen blijkt dat de 

asielprocedure soms als meer traumatisch ervaren wordt in vergelijking tot de traumatische 

ervaringen uit het land van herkomst aangezien zij hier geen vooruitzichten meer hebben 

(Ghorashi & Tilburg, 2006). De psychische gezondheid van statushouders, de 

asielprocedure en gebroken gezinnen, zijn allemaal factoren die voor statushouders 

specifiek een rol spelen bij de gebrekkige (arbeids-)integratie. Hierdoor hebben 

statushouders een grotere afstand van de arbeidsmarkt en het onderwijs in vergelijking tot 

andere migranten. Dit wordt ook wel de refugee gap genoemd (Huijnk, Dagevos & 

Miltenburg, 2017). Ghorashi (2006) stelt dat zelfs wanneer nieuwkomers hun 

integratieproces effectief hebben weten te gebruiken, de Nederlandse taal hebben 

bemachtigd en een opleiding genoten hebben, toetreding tot de Nederlandse arbeidsmarkt 

nog steeds geen gegeven is. Aan de hand van haar onderzoek, benadrukt Ghorashi (2006) 

dat er te veel integratiebeleid gericht is op het menselijk kapitaal van nieuwkomers. 

Aangezien de huidige stroom met nieuwkomers zich niet laat kenmerken aan de hand van 

opleiding, deze variëren immers van hoog tot –laagopgeleiden, heerst de vraag hoe groot de 
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rol van menselijk kapitaal is bij het verklaren van de arbeidsmarktparticipatie van 

nieuwkomers (Ghorashi, 2006).  

1.4.2 Sociaal kapitaal van de statushouders 

Engbersen et al. (2015) noemden al dat het ontbreken van een relevant sociaal netwerk 

toetreding tot de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Belangrijk hier is dat de nadruk gelegd wordt op 

het woord relevant. Volgens de theorie van Putnam (2000) bestaan er namelijk twee 

verschillende vormen van sociaal kapitaal: bridging and bonding, wat vertaald kan worden 

als overbruggend en verbindend sociaal kapitaal. Overbruggend sociaal kapitaal doelt op het 

kapitaal dat verworven kan worden door middel van contacten buiten het eigen netwerk. 

Verbindend kapitaal gaat daarentegen meer over het kapitaal dat verkregen kan worden 

door de interacties binnen de relaties met gelijkgestemden.     

 De Vroome en van Tubergen (2010) beargumenteren dat vluchtelingen gestimuleerd 

zouden moeten worden om contacten aan te gaan met de autochtone bevolking, oftewel 

gericht zouden moeten zijn op overbruggend sociaal kapitaal. De kansen op (arbeids-

)integratie zullen daardoor toenemen, aangezien de autochtone bevolking meer kennis heeft 

over het ontvangende land en vaker hoger opgeleid is, wat de sociaaleconomische positie 

van vluchtelingen kan vergroten.  Korac (2003) voegt hier nog aan toe dat overbruggend 

sociaal kapitaal er niet alleen voor zorgt dat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen, maar 

dat het tegelijkertijd kan bijdragen aan de sociale insluiting van de nieuwkomers in de 

Nederlandse samenleving. Hoewel de overbruggende vorm van sociaal kapitaal positieve 

gevolgen kan hebben voor de arbeidspositie van nieuwkomers, geldt niet hetzelfde voor 

verbindend sociaal kapitaal. Colic-Pleisker en Tilbury (2006) stellen dat het in sommige 

gevallen kan zorgen voor neerwaartse mobiliteit, doordat er vaak de behoefte is om binnen 

het eigen netwerk voor elkaar te zorgen. Door de angst van werkeloosheid wordt er daarom 

vaak genoegen genomen met banen die niet goed aansluiten bij het niveau van de 

nieuwkomers.  

 1.4.3 Discriminatie 

Colis-Pleisker en Tilbury (2007) schrijven in een ander onderzoek over een ander specifieker 

issue dat bepalend kan zijn voor een succesvolle arbeidsintegratie van nieuwkomers, 

namelijk discriminatie. Uit hun onderzoek is gebleken dat nieuwkomers minder kans hebben 

op de arbeidsmarkt wanneer zij qua uiterlijk duidelijk verschillen van de lokale bevolking. 

Hoewel Ghorashi en Tilburg (2006) en Ghorashi en Ponzoni (2013) voor andere woorden 

kiezen, stellen zij dat de dominante beeldvorming rondom migranten de reden is dat veel 

nieuwkomers in Nederland niet slagen in hun proces van arbeidsintegratie. De laatste jaren 

is die dominante beeldvorming alleen maar toegenomen. Dit wordt voor een groot deel 
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veroorzaakt door angst die de Nederlandse autochtone bevolking heeft om benadeeld te 

worden.  

Dat beeldvorming een belangrijke bijdrage kan leveren bleek al uit het onderzoek van 

Sales (2002) en Verkuyten (2004). Uit hun onderzoeken bleek dat met name vluchtelingen 

een hogere gunfactor krijgen, in vergelijking tot andere asielzoekers, aangezien zij 

gedwongen waren om hun thuisland te verlaten. Sales (2002) voegt hier als kanttekening 

nog aan toe dat vluchtelingen misschien wel meer sympathie kunnen verwachten van het 

ontvangende land, maar dat zij nog steeds voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwillige 

initiatieven die bijdragen aan insluiting in de samenleving.  

1.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn verschillende theorieën behandeld die een mogelijke verklaring kunnen 

geven voor de positie van de statushouders in de Nederlandse samenleving. Allereerst zou 

de combinatie van het individualisme en superdiversiteit zorgen voor een groeiende 

onzekerheid bij burgers en onbehangen bij burgers. Hierdoor zijn veel autochtone 

Nederlanders bang dat met de komst van nieuwkomers, de eigen cultuur onder bedreiging 

komt te staan (Ghorashi, 2013). Mellink (2014) en de Waal (2017) stellen dat statushouders 

gedwongen worden om zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden of 

anders uitgesloten worden in de Nederlandse samenleving. Migranten hebben bovendien 

een slechte positie op de Nederlandse arbeidsmarkt in vergelijking tot autochtone 

Nederlanders. De verklaringen hiervoor worden met name gevonden in het beperkte sociaal 

– en menselijk kapitaal waarover migranten beschikken. Voor asielmigranten spelen er 

daarnaast nog specifieke factoren een rol bij hun gebrekkige (arbeids-)integratie,  zoals 

trauma, de verloren tijd in de asielprocedure en de gebroken gezinnen (Huijnk, et al., 2017). 

Ghorashi (2006) stelt dat zelfs wanneer nieuwkomers hun integratieproces effectief hebben 

weten te gebruiken, de Nederlandse taal hebben bemachtigd en een opleiding genoten 

hebben, toetreding tot de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds geen gegeven is. De 

dominante beeldvorming rondom migranten is volgens Ghorashi en Ponzoni (2013) en 

Ghorashi en Tilburg (2006) de reden waarom veel statushouders niet slagen in hun (arbeids-

)integratie proces. Burgerinitiatieven zouden in de huidige participatiesamenleving een 

verschil kunnen maken voor de statushouders, aangezien statushouders vaak afhankelijk 

zijn van vrijwillige inzet (Sales, 2002). In de Indische Buurt ligt het sociaal kapitaal hoog, door 

het ontstaan van verschillende communities die er op gericht zijn de condities in de wijk te 

verbeteren. Dit biedt mogelijkheden voor de statushouders die zich in de Indische Buurt 

vestigen.  
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H2 METHODEN 

Het doel van dit onderzoek is om een beschrijving te geven van de ervaringen die 

deelnemers van en medewerkers in Het Blauwe Huis hebben met het Nederlandse 

inburgeringsbeleid en op welke manier deze ervaringen van invloed zijn geweest op het 

proces van (arbeids-)integratie van de statushouders. Dit onderzoek valt volgens de 

beschrijving van Richtie en Lewis (2003) onder kwalitatief interpretatief onderzoek, omdat de 

sociale werkelijkheid begrepen wordt door de ervaringen van de deelnemers en 

medewerkers van het Blauwe Huis en de betekenis die zij geven aan die ervaringen. Dit 

onderzoek heeft twee verschillende onderzoekfuncties. Allereerst  heeft het een contextueel 

karakter, aangezien er in dit onderzoek voornamelijk aandacht besteed zal worden aan de 

betekenis die de deelnemers en medewerkers van Het Blauwe Huis geven aan hun 

ervaringen met betrekking tot het proces van (arbeids-)integratie van de nieuwe 

statushouders. Ten tweede heeft dit onderzoek ook een evaluatief karakter, wat betekent dat 

dit onderzoek zich ook richt op de vraag hoe de aanpak van het Blauwe Huis heeft uitgepakt 

volgens de medewerkers van het Blauwe Huis (Ritchie & Lewis, 2003).    

2.1 Onderzoekspopulatie en werving 

  2.1.1 Onderzoekspopulatie  

Voor dit onderzoek heb ik met twaalf verschillende personen gesproken. De meeste van 

deze interviews hebben plaats gevonden  in het voorjaar van 2017. In eerste instantie zou ik 

het bij deze interviews laten. Een research design kan echter aangepast worden als 

onverwachtste gebeurtenissen de onderzoeker dwingt om flexibel te zijn en opnieuw 

methodologische afwegingen te maken (Rithcie & Lewis, 2003).  In mijn geval was dit niet 

anders. De laatste deelvraag van dit onderzoek werd pas in een later stadium toegevoegd, 

waardoor ik in Juni 2018 opnieuw naar het Blauwe Huis ben gegaan om daar te spreken met 

de twee initiatiefnemers. Het doel was om ook opnieuw te spreken met de statushouders 

waarmee ik in 2017 had gesproken, zodat het mogelijk was om iets te kunnen zeggen over 

de huidige positie van de statushouders. Zij waren echter inmiddels doorgestroomd naar een 

baan of opleiding en dus niet meer actief binnen het Blauwe Huis.  Doordat de statushouders 

moeilijk te bereiken waren, was ik genoodzaakt om via de medewerkers van het Blauwe Huis 

te vragen naar de huidige positie van de geïnterviewde statushouders.  

Zoals hierboven al duidelijk werd ,bestond de onderzoekspopulatie uit deelnemers en 

medewerkers van Het Blauwe Huis.  De geïnterviewde deelnemers waren vier  mannelijke 

statushouders en twee vrouwelijke statushouders. De statushouders waren afkomstig uit 

verschillende landen: Syrië, Somalië,  Afghanistan en Iran en varieerden in leeftijd van 19-30 
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jaar.  Daarnaast heb ik ook gesprekken gehad met twee vrouwelijke oud-statushouders.  Zij 

waren al een aantal jaar voor de meest recente vluchtelingenstroom naar Nederland 

gekomen vanuit Iran en Marokko. Aangezien zij al bekend waren met Stichting Veranders 

besloten zij op vrijwillige basis te helpen het initiatief van de grond te krijgen. Het spreken 

met hen had als voordeel dat zij al veel verder waren in hun (arbeids-)integratie proces, 

waardoor het mogelijk was dieper in te gaan op hun ervaringen met het Nederlandse 

inburgeringsbeleid.   

Verder heb ik ook gesproken met de projectleider van ‘Vluchtelingen Werk voor Iedereen, die 

als medewerker van Stichting VluchtelingenWerk werkt binnen het pand ‘het Blauwe Huis’. 

Tot slot heb ik met de drie belangrijkste personen gesproken die verantwoordelijk zijn voor 

het opzetten Stichting Veranders en het Blauwe Huis. Naast het uitvoeren van formele 

gesprekken zijn er ook onderzoeksresultaten vergaard op basis van informele gesprekken 

die hebben plaatsgevonden tijdens de momenten dat ik in het Blauwe Huis was. Het streven 

was om een gevarieerde groep mensen te spreken die bestond uit medewerkers,  

vrijwilligers/oud-statushouders en deelnemers. Dit heeft als gevolg gehad dat er vanuit 

verschillende oogpunten informatie  is vergaard met betrekking tot de  ervaringen van 

nieuwe statushouders tijdens hun proces van (arbeids-)integratie. Dit heeft geresulteerd in 

een diepere laag in mijn analyses (Ritchie & Lewis, 2003). 

2.1.2 Werving  

De toegang tot mijn respondenten is gerealiseerd door gebruik te maken van het netwerk 

van het Blauwe Huis. Ik ben begonnen met het interviewen van de initiatiefnemers. Dit had 

twee voordelen. Allereerst kreeg ik door deze gesprekken een beter beeld van de organisatie 

en de aanpak van het Blauwe Huis. Ten tweede kon ik via hen in contact komen met andere 

medewerkers en deelnemers van het Blauwe Huis. Wat betreft de statushouders is er 

gebruik gemaakt van een opportunistische manier van werving. Dit betekent dat je als 

onderzoeker gebruik maakt van de situaties die zich voordoen tijdens het veldwerk (Ritchie & 

Lewis, 2003). In de praktijk betekende dit dat ik tijdens mijn bezoeken aan het Blauwe Huis 

aan de medewerkers van het Blauwe Huis vroeg of er die dag statushouders aanwezig 

waren die de Nederlandse en/of Engelse taal redelijk beheersten. Wanneer dit het geval 

was, trok ik (bij wijze van spreken) die persoon aan zijn of haar jasje en vroeg ik of die tijd 

had voor een gesprek.   

 Voor de medewerkers van het Blauwe Huis heb ik gebruik gemaakt van een andere 

vorm van werving, namelijk ‘snowball sampling’. ‘Snowball sampling’ is een vorm van 

werving waar er gebruik gemaakt wordt van het netwerk van de personen die je al 

geïnterviewd hebt (Ritchie & Lewis, 2003). Zoals eerder vermeld, ben ik begonnen met het 
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interviewen van de twee initiatiefnemers. Via hen ben ik vervolgens weer in contact geraakt 

met een vrouw die ook een actieve rol heeft gehad in het realiseren van het Blauwe Huis. 

Ook kwam ik via de initiatiefnemers in contact met een Projectleidster van het project 

Vluchtelingen Werk voor Iedereen. Zij werkt bij de organisatie Vluchtelingwerk, die ook in het 

pand Het Blauwe Huis gevestigd is.  

2.2 Dataverzamelingsmethoden  

Voor dit onderzoek is data verzameld door gebruik te maken van twee verschillende 

methoden: observatie en interviews. De interviews waren semigestructureerd, zodat er nog 

voldoende ruimte was voor de respondenten om hun verhaal te doen (Ritchie & Lewis, 

2003). Zeker omdat dit voor sommigen misschien gevoelige ervaringen bevatte. Vanwege de 

gevoeligheid van het onderwerp was er ook een voorkeur voor het uitvoeren van individuele 

interviews. Hoewel groepsinterviews of focusgroepen wel praktisch kunnen zijn, gezien de 

mogelijkheid om meerdere mensen tegelijkertijd te kunnen spreken, is er ook in het 

achterhoofd gehouden dat groepsinterviews er voor kunnen zorgen dat er veel informatie 

verloren gaat doordat mensen zichzelf niet durven uit te spreken over bepaalde kwesties 

(Barbour, 2008).  In de praktijk bleek dat er in één geval toch uitgeweken moest worden naar 

een groepsinterview, omdat sommige statushouders zich niet zelfverzekerd genoeg voelden 

op het gebied van de Nederlandse of Engelse taal om individueel een gesprek aan te gaan. 

Er heeft daarom één groepsinterview plaatsgevonden waar er met drie verschillende 

statushouders is gesproken, zodat zij ook enige steun aan elkaar hadden. Op één gesprek 

na via Skype (met één van de initiatiefnemers van het initiatief Het Blauwe Huis), hebben alle 

gesprekken plaatsgevonden binnen de muren van het pand ‘Het Blauwe Huis’.  

 Naast het afnemen van interviews zijn ook data verzameld door regelmatig aanwezig 

te zijn in Het Blauwe Huis, zodat er naast mijn interviews ook data verzameld is door 

observatie. Deze observaties hebben plaats gevonden binnen Het Blauwe Huis, op 

verschillende tijdstippen en verschillende plekken. Aangezien deze data niet opgenomen 

konden worden, zijn er notities gemaakt van bepaalde situaties en/of gesprekken die 

mogelijk relevant zouden zijn voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag.  

Het doen van observaties heeft data opgeleverd  in de vorm van interacties die in een 

natuurlijke setting zijn ontstaan en hierdoor erg waardevol kunnen zijn. Daarnaast is de 

keuze om verschillende methoden van dataverzameling te gebruiken ook een strategische 

keuze. Triangulatie zorgt er immers voor dat een onderzoeksvraag vanuit verschillende 

hoeken wordt bekeken en dus ook vanuit verschillende hoeken wordt beantwoord. Dit kan 

weer resulteren in een diepgaander onderzoek (Ritchie & Lewis, 2003). Daarnaast hebben 

de observaties een bijdrage geleverd tijdens de uitvoering van mijn interviews. De informatie 
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uit mijn observaties, kon weer ingebracht worden tijdens de interviews, en visa versa 

(Mason, 2002).  

2.3 Sensitizing concepts 

Door het uitvoeren van literatuuronderzoek in de startfase van dit onderzoek, is er al enige 

kennis vergaard over de ervaringen van statushouders met het Nederlandse 

inburgeringsbeleid tijdens hun proces van (arbeids-)integratie. Echter, is het van belang om 

in dit onderzoek een open blik te behouden zodat er ruimte is voor de ervaringen van de 

deelnemers en medewerkers van het Blauwe Huis.  

De vooraf vergaarde kennis heeft mij wel geholpen bij het begrijpen van de 

ervaringen van deelnemers en medewerkers van het Blauwe Huis met betrekking tot het 

Nederlandse inburgeringsbeleid. Die ervaringen met het Nederlandse inburgeringsbeleid zijn 

in dit onderzoek als sensitizing concept meegenomen. Sensitzing concepts kunnen de 

onderzoeker van een bepaalde startpositie voorzien, waardoor de onderzoeker beter weet in 

welke hoek hij of zij moet zoeken. Dit sensitzing concept heeft mij dus wel geholpen in de 

juiste richting te zoeken zonder hierbij mijn open blik te verliezen. (Bowen, 2006) 

2.4 Reflectie  

Al in een vroeg stadium van mijn onderzoek werd ik door één van de professionals erop 

gewezen, dat het lastig zou worden om afspraken te maken met de statushouders voor een 

interview. Hij gaf aan dat veel statushouders niet echt bekend zijn met een cultuur waar 

afspraken duidelijk worden opgeschreven en nageleefd. Verder zouden de statushouders  

misschien sneller nee zeggen omdat zij het te druk zouden hebben met zaken rondom hun 

inburgering. Er werd mij daarom aangeraden om de interviews met de vluchtelingen niet te 

plannen, maar de statushouders spontaan uit te nodigen voor een gesprek tijdens mijn 

bezoeken aan Het Blauwe Huis.  Het doel van het interview was om informatie te krijgen van 

de respondent die een bijdrage kon leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

Dit vroeg niet alleen om bepaalde vaardigheden van de onderzoeker, maar het vroeg ook 

wat van de vocabulaire van de respondenten. In sommige gevallen bleek het moeilijk te zijn 

om een vloeiend interview te organiseren vanwege de taalbarrières. Zoals eerder vermeld 

was ik daarom soms genoodzaakt om een interview met meerdere respondenten 

tegelijkertijd te houden. Hoewel dit de flow van het interview ten goede kon komen, doordat 

er meer input was, was het ook lastig om iedereen bij het gesprek te betrekken. Het 

betrekken van een tolk bij de interviews was mogelijk een betere oplossing geweest, maar 

gezien het spontane karakter van mijn interviews was dit niet echt te organiseren. De meeste 

van de vluchtelingen waren niet op de hoogte van mijn rol als onderzoeker, alhoewel dat 
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geen bewuste keuze was, was er gewoon weinig interesse naar waarom ik aanwezig was in 

dat pand. Het positieve hieraan was dat mijn aanwezigheid niet of nauwelijks invloed had op 

de gedragingen die ik observeerde tijdens mijn bezoeken aan Het Blauwe Huis.  

 Een andere kritische noot kan geplaatst worden bij de onderzoekspopulatie van dit 

onderzoek. Het streven was er om zoveel mogelijk statushouders te spreken die zouden 

variëren in leeftijd, afkomst, opleidingsniveau en geslacht. Dit bleek lastiger dan gedacht. 

Veel van de deelnemers die in het Blauwe Huis rondliepen, waren van het mannelijk 

geslacht, jong en relatief hoog opgeleid. Er liepen ook mannelijke statushouders rond die 

minder hoog opgeleid waren, maar voor mij was het onmogelijk om met hen te spreken 

wegens een te grote taalbarrière.  Vrouwelijke statushouders waren ook lastiger te vragen 

voor de interviews, aangezien er hier beduidend minder van aanwezig waren. Bovendien 

waren deze ook allen jong en hoog opgeleid. Mogelijk ervaren mijn respondenten minder 

tegenslagen tijdens hun proces van (arbeids-)integratie, aangezien jonge, hoog opgeleide 

statushouders over het algemeen gemakkelijker te bemiddelen zijn naar werk (Leerkes en 

Scholten, 2016).  
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H3 Het Nederlandse en Amsterdamse integratiebeleid 

Om antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag zal er eerst in dit hoofdstuk 

beschreven worden wat het Nederlandse en Amsterdamse integratiebeleid behelst. De 

landelijke visie en achtergrond rondom integratie zal in paragraaf 3.1 aan bod komen voordat 

er in paragraaf 3.2 aandacht besteed wordt aan de visie van de gemeente Amsterdam 

rondom integratie.  

 

3.1 Inburgeren volgens de overheid  

In de inleiding werd al kort aandacht besteed aan de Wet Inburgering, die sinds Januari 2013 

ingrijpend veranderd is. De wet bestond immers al vanaf 1998 en verplichtte migranten om 

deel te nemen aan een integratietraject. Wanneer er niet aan de verplichting voldaan werd, 

had dit echter niet tot nauwelijks consequenties. Voor Rita Verdonk, destijds minister voor 

Vreemdelingenzaken en Integratie, was het duidelijk dat migranten niet succesvol genoeg 

integreerden onder de toenmalige Wet Inburgering, aldus (Besselen & de Hart, 2014). Met 

de achterliggende gedachtegang dat de dreiging van verblijfsrechtelijke consequenties er 

voor zou zorgen dat migranten zichzelf verantwoordelijk voelen  en daardoor ook meer 

inspannen voor hun inburgering, kreeg de Wet Inburgering nu een resultaatgericht karakter. 

Als migranten echt onderdeel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving, zullen ze 

immers die inspanning wel willen leveren, zo luidde de gedachte. De verantwoordelijkheid 

voor inburgering  ligt sinds de vernieuwde Wet Inburgering dus volledig bij de migranten zelf, 

wat betekent dat migranten ook zelf hun cursussen en examens moeten organiseren en 

betalen (Besselen & de Hart, 2014). 

Ook de inhoud van de inburgeringsplicht is sinds Januari 2013 veranderd. In plaats 

van vier examens, moeten er nu vijf examens behaald worden. Vier daarvan toetsen 

onderdelen van de Nederlandse taal op het gebied van spreken, lezen, schrijven en luisteren 

en moeten minimaal op een niveau van A2 worden afgesloten. In de praktijk betekent dit dat 

iemand in staat is om met moedertaalsprekers te communiceren, eenvoudige teksten te 

lezen en te begrijpen en een persoonlijke brief kan schrijven. Tot slot wordt ook de kennis 

van de Nederlandse Samenleving getoetst in één van de vijf examens die tot de 

inburgeringsplicht behoren  (Besselen & de Hart, 2014).  

 Met de invoering van de vernieuwde Wet Inburgering is de rol van de gemeente ook 

praktisch verdwenen, aangezien het aanbieden en begeleiden van integratietrajecten, maar 

ook het handhaven van de inburgeringsplicht niet meer onder het takenpakket van de 

gemeente vallen (Besselen & de Hart, 2014). Dit betekent echter niet dat vergunninghouders 
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niet meer in aanraking komen met de gemeente, gezien het feit dat veel vergunninghouders 

(zeker in de eerste periode) bijstandsafhankelijk zijn. Dankzij de participatiewet zijn 

gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Zij zijn in het bezit van een groot aantal middelen en voorzieningen die er voor moeten 

zorgen dat bijstandsafhankelijken ondersteund worden in het vinden van werk. Echter is die 

ondersteuning niet meer aangepast op specifieke doelgroepen, waardoor 

vergunninghouders soms buiten de boot vallen. Om die reden kiezen steeds meer 

gemeenten er voor om aanvullend beleid te formuleren voor vergunninghouders (SER, 2016; 

Razenberg, Kahman & de Gruijter, 2017). Zonder aanvullend beleid kunnen de 

statushouders op dit moment niet, stellen Dagevos en Odé (2016). Toch wijzen Dagevos en 

Odé (2016) ook op een dilemma die het aanvullend beleid mogelijk met zich meebrengt. Het 

afschaffen van specifiek beleid voor de statushouders had ook als reden dat dit bijdroeg aan 

de negatieve beeldvorming van de statushouders. Immers werd er door dit specifieke beleid 

benadrukt dat statushouders een andere, gerichtere aanpak nodig hadden. Dit kan 

gevoelens van ongelijkheid oproepen bij de personen die geen aanvullend beleid 

aangeboden krijgen. Om die gevoelens van ongelijkheid te voorkomen ,hebben ze in de 

gemeente Utrecht de activiteiten voor statushouders ook beschikbaar gesteld voor 

buurtbewoners (Dagevos & Odé, 2016).  

Een andere kritische noot die bij het aanvullende beleid gezet kan worden ,is dat dit 

beleid in bijna alle gevallen op projectbasis en dus maar van tijdelijke aard.  De Gruijter en 

Razenberg (2017) benadrukken in hun rapport dat het belangrijk is dat die ondersteuning in 

de toekomst ook gewaarborgd blijft. Uit ditzelfde rapport blijkt dat veel gemeenten vragen om 

de regie op de inburgering opnieuw bij de gemeente te leggen. De gemeente zou het 

voornamelijk belangrijk vinden dat zij meer invloed en inzicht hebben in het 

inburgeringsproces van de statushouders. Met die regie zouden gemeenten tevens ook meer 

duale trajecten willen aanbieden, waar het leren van de Nederlandse taal gecombineerd 

wordt met leren, werken of andere vormen van participatie (De Gruijter & Razenberg, 2017).  

Uit bovenstaande tekst mag duidelijk worden dat er eigenlijk geen eenvormig 

gemeentelijk beleid bestaat rondom inburgering. Er zit immers veel verschil in de begeleiding  

die vanuit een gemeente wordt aangeboden aan statushouders en veel gemeenten zijn ook 

nog zoekende naar wat de juiste aanpak moet zijn. Aangezien mijn thesis zich richt op 

statushouders die wonen in de gemeente Amsterdam zal er in de volgende paragraaf 

beschreven worden hoe het beleid rondom inburgering in Amsterdam georganiseerd is.  
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3.2 Inburgeren volgens de gemeente Amsterdam 

Meer dan de helft van de gemeenten hebben de adviezen uit de WRR Policy Brief ‘geen tijd 

te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten ', ter harte genomen en 

aanvullend beleid ontwikkeld dat er op gericht  is om een gelijktijdige aanpak te realiseren in 

plaats van een sequentiële aanpak. De gemeenten zelf mogen bepalen op welke manier dat 

beleid vormgegeven wordt en welke instrumenten daarvoor ingezet zullen worden. Er zit  dus 

veel verschil in de manieren waarop statushouders begeleid worden tijdens hun proces van 

arbeidsintegratie. De gemeente Amsterdam is uitgeroepen tot één van de vijf meest 

inspirerende voorbeelden van gemeenten, die zich actief inzetten om statushouders te 

begeleiden naar werk met als uitgangspunt: ‘eerder, dualer en sneller’. Op een intensieve, 

persoonlijke en integrale manier doet de gemeente er van alles aan om talenten van 

vluchtelingen te benutten en ze snel toe te leiden naar werk of een opleiding (De Gruijter & 

Razenberg, 2017). Dat verlangen naar een snelle integratie komt volgens de gemeente 

Amsterdam niet alleen van hun kant. Statushouders verlangen er zelf immers ook naar om 

op hun eigen benen te kunnen staan, te kunnen werken, relaties aan te gaan binnen de 

Nederlandse samenleving of bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Kortom, er is een 

verlangen naar zelfstandigheid.  

De gemeente Amsterdam heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld die 

zelfstandigheid uiteindelijk mogelijk moeten maken, namelijk: huisvesting, taal en 

inburgering, maatschappelijke participatie en burgerschap, onderwijs en scholing, werk, 

inkomen en ondernemerschap en tot slot gezondheid en welzijn. Deze zes verschillende 

elementen staan allemaal met elkaar in verbinding. Zo kan het spreken van de Nederlandse 

taal het gemakkelijker maken om een baan te vinden, maar andersom leidt een hogere 

participatie in de Nederlandse samenleving ook tot het beter beheersen van de Nederlandse 

taal (Gemeente Amsterdam, 2015).  

Het meest kenmerkend voor de aanpak van de gemeente Amsterdam is misschien 

wel het team met ‘dedicated klantmanagers’. Dit team bestaat uit getrainde klantmanagers 

die speciaal voor statushouders is opgezet en in vergelijking tot de reguliere klantmanager 

een lagere werkbelasting hebben. Die lagere werkbelasting moet er voor zorgen dat er 

maatwerk geleverd kan worden en dat de klantmanagers de statushouders echt leren 

kennen. Dat vraagt om een ‘outreachende’ aanpak. Dit wil zeggen dat de klantmanagers een 

actieve rol innemen in het contact leggen met de statushouders. Dit begint bij voorkeur al 

wanneer de statusouders nog in het asielzoekerscentrum verblijven. Door een intakegesprek 

en een assessment krijgen de klantmanagers al in een vroeg stadium inzicht in de ambities 

van de statushouders, maar ook in factoren die bevorderend dan wel belemmerend kunnen 
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zijn in het proces van arbeidsintegratie. Voor iedere statushouder wordt er een 

persoonsgericht ontwikkelingsplan bedacht  dat via verschillende wegen uiteindelijk zal 

leiden tot arbeidsparticipatie (De Gruijter & Razenberg, 2017).  

 Een ander belangrijk speerpunt van het Amsterdamse beleid is de samenwerking met 

andere instanties zoals VluchtelingenWerk, de GGD en het COA. Ook de samenwerking met 

burgerinitiatieven zijn kenmerkend voor de aanpak van de gemeente Amsterdam (De Gruijter 

& Razenberg, 2017). De gemeente Amsterdam maakt dan ook graag gebruik van het animo 

van mensen in de samenleving die zich willen inzetten voor de statushouders. In 

samenwerking met VluchtelingWerk wordt er dan ook gericht gezocht naar initiatieven 

binnen de directe leefomgeving van de statushouders (Gemeente Amsterdam, 2015). De 

samenwerking tussen de klantmanagers en VluchtelingWerk blijkt nog succesvoller te zijn op 

het moment wanneer zij in dezelfde ruimte werkzaam zijn. Juist door die korte lijntjes wordt 

het gemakkelijker om de trajecten op elkaar af te stemmen en kan er beter als team 

samengewerkt worden (De Gruijter & Razenberg, 2017).  

3.3  Samenvatting  

De conclusie die kan worden getrokken naar aanleiding van dit hoofdstuk is dat de 

Nederlandse samenleving nog steeds zoekende is naar de juiste invulling van het 

inburgeringsbeleid. Alhoewel er al stappen zijn gemaakt ten aanzien van het vorig 

inburgeringsbeleid, staat het huidige beleid nog wel enigszins in zijn kinderschoenen en 

schiet in sommige gevallen nog duidelijk te kort.  De middelen die beschikbaar worden 

gesteld aan de gemeenten ten behoeve van de participatiewet, lijken ook in sommige 

gevallen niet volledig aan te sluiten bij statushouders (De Gruijter & Razenberg, 2017). Het 

ontwikkelen van aanvullend beleid, speciaal gericht op statushouders, wordt zeker 

aangemoedigd, maar heeft als kanttekening dat er veel verschil zit in de begeleiding die 

statushouders krijgen.  Bovendien zou het aanvullend beleid kunnen bijdragen aan de 

negatieve beeldvorming rondom statushouders (Dagevos & Odé. 2016). De kwaliteit en het 

aanbod van de begeleiding van de gemeente Amsterdam is noemenswaardig te noemen als 

men de rapportage van de Gruijter en Razenberg (2017) mag geloven. Door hun 

persoonlijke, integrale en outreachende aanpak proberen de klantmanagers van de 

gemeente Amsterdam al in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de ambities en 

mogelijkheden van de statushouders. In samenwerking met de organisatie 

Vluchtelingenwerk probeert de gemeente Amsterdam naar initiatieven te zoeken die een 

werkervaringsplek kunnen bieden binnen de directe leefomgeving van de statushouder. 
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H4 Het Blauwe Huis  

Nu de visie van de overheid en de gemeente Amsterdam op het gebied van integratie in 

hoofdstuk drie aan bod is gekomen, zal er in dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan de 

visie  van Het Blauwe Huis op integratie. Voordat de visie van het Blauwe Huis behandeld 

zal worden, zal ik eerst wat meer achtergrondinformatie geven wat betreft het aanbod  van 

het Blauwe Huis..  

4.1 Startsituatie van het Blauwe Huis  

Toen er bekend werd in de wijk dat er door Stichting Veranders gratis (werk)ruimte 

beschikbaar werd besteld, was het erg druk aan de deur. Immers, gratis ruimte is in 

Amsterdam zeldzaam. De eis die Stichting Veranders stelde was als volgt: zowel de buurt 

als de nieuwe gevestigde statushouders moesten er baat bij hebben. Langzamerhand kreeg 

het Blauwe Huis  een invulling. Gevormd door vraag en aanbod in de Indische Buurt. In 

diezelfde periode deed Stichting Veranders een subsidie aanvraag bij de gemeente 

Amsterdam. Om die subsidie te krijgen moest er aan twee eisen voldaan worden. Allereerst 

moesten er activiteiten georganiseerd worden waarvan de klantmanagers zeiden dat die 

belangrijk waren voor de statushouders. Ten tweede moesten er voldoende eigen middelen 

ingezet worden zodat er aangetoond kon worden dat er maatschappelijk kapitaal aan 

verbonden was en dat Stichting Veranders het serieus nam. In eerste instantie werd deze 

aanvraag afgewezen, waarna Stichting Veranders in bezwaar ging en er uiteindelijk toch 

subsidie werd verkregen .  Met behulp van de subsidie is er een aanbod gemaakt bestaande 

uit  werkplaatsen, cursussen en vrijwilligerswerk. 

Doordat er weinig over het Blauwe Huis gepubliceerd of geschreven is, zal de meeste 

informatie in dit hoofdstuk afkomstig zijn van informele en formele gesprekken met 

betrokkenen van Het Blauwe Huis.  Het blijft voor mij een lastige klus om voor Het Blauwe 

Huis een eenduidige omschrijving te geven. Dat is ook niet gek, aangezien iedereen die 

betrokken is bij Het Blauwe Huis, inclusief de initiatiefnemers, ook voor andere woorden 

kiezen in hun pogingen om te beschrijven wat Het Blauwe Huis is en doet. Dat heeft 

overigens in mijn visie niets te maken met onprofessionaliteit van de organisatie, maar 

eerder met een bewuste keuze om een soort van bewegingsvrijheid te bewaren als 

organisatie. In de woorden van één van de initiatiefnemers:  

“Op het moment dat ik iets opschrijf, kan het ook tegen mij gebruikt worden. Ik 

probeer er geen organisatie van te maken, want dan moet ik op zoek gaan naar de 

kernwaarden van de organisatie en naar een kernteam die dat uit gaat draaien. Maar 
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dan moet ik dus weer tegen andere mensen gaan zeggen: jij hoort niet bij het 

kernteam. Dan ben ik dus al weer aan het wij-en en zij-en.”  

De visie en werkwijze van Het Blauwe Huis  bestaat uit veel verschillende elementen, 

wat zich moeilijk in één zin laat vangen.  Gemakkelijker was het om de overkoepelende visie 

van Stichting Veranders, de initiatiefnemers voor Het Blauwe Huis, op papier te zetten. 

Stichting Veranders  zet zich graag in voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee 

mag doen en  zich mede-eigenaar voelt.       

“Een samenleving die verdeelt en uitsluit, is een bijzonder onprettige samenleving en 

jaagt zichzelf op kosten. En organiseert verdriet en teleurstelling en onvrede en haat 

en nijd”  (één van de oprichters van Stichting Veranders).  

 Om een duidelijk beeld omtrent de visie van Het Blauwe Huis op inburgering op 

papier te krijgen, heb ik naar aanleiding van de analyses van mijn interviews vier 

verschillende uitgangspunten geformuleerd die de visie van Het Blauwe Huis op de 

inburgering van statushouders samenvatten:  

1. In de huidige Nederlandse samenleving worden statushouders uitgesloten. 

2. Integratie moet een organisch proces zijn. 

3. Statushouders moeten zich mede-eigenaar voelen van de samenleving waar ze 

gebruik van maken en in leven.  

4. Onbekend maakt onbemind.  

Dit volgende paragrafen zullen bovenstaande uitgangspunten behandelen.  

 

4.2 Uitsluiten van statushouders 

De initiatiefnemers van Stichting Veranders zijn van mening dat de huidige eisen die gesteld 

worden aan statushouders, uitsluitingseisen zijn. Op beleidsniveau bestaan er volgens hen 

heel veel regels die statushouders belemmeren om te gaan participeren op de Nederlandse 

arbeidsmarkt, waardoor het voor statushouders lastig wordt zelfstandig op eigen benen te 

gaan staan. Dat wil zeggen: niet langer afhankelijk te zijn van een uitkering van de 

Nederlandse overheid. Uit verschillende interviews met medewerkers van het Blauwe Huis 

en de projectleider ‘Vluchteling Werk voor Iedereen’ begreep ik dat die regels in Nederland 

strenger zijn dan in andere Europese landen.  

“Op het moment dat iemand een opleiding wil volgen, krijg je te horen: je mag geen 

opleiding volgen als je een uitkering hebt, daar is de uitkering niet voor. En als je jong 

genoeg bent, onder de 27 ga je maar gewoon naar school, krijg je geen uitkering meer, 
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en als je boven de 27 bent, dan ben je te oud. Dan heb je het gehad”. (één van de 

oprichters van Stichting Veranders). 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat er wel kritiek is  vanuit Stichting Veranders is op  de 

regelgeving rondom inburgering. Ondanks de kritiek die Stichting Veranders heeft op het 

Nederlandse inburgeringsbeleid, zijn hun ambities niet gericht op het verbeteren of 

aanpassen van het Nederlandse inburgeringsbeleid. Hun ambities liggen kleinschaliger, op 

lokaal niveau.  De vraag die zij zich stellen is: hoe kan ik het voor deze persoon, in die deze 

specifieke situatie beter maken? Dat betekent in veel gevallen dat ze binnen al die regels de 

ruimte proberen te vergroten voor statushouders. Om een specifiek voorbeeld te noemen:  

“En het is mij gelukt dat weer open te breken. Facilitair medewerkers BBL opleidingen 

voor volwassenen bedacht en de regel dat je maar een half jaartje mag, hebben we 

verlengd tot een jaar en tot anderhalf jaar tot twee jaar, nu voor een aantal mensen tot 4 

jaar omdat ze een MBO4 opleiding doen. En altijd gezegd: op systeem niveau mag de 

regel blijven bestaan. Maar, als je op systeem niveau kijkt dan zie je dat er op 

systeemniveau ruimte is om op casus niveau afwerkingen te maken. Die je niet hoef te 

vertalen naar het niveau van het systeem” (één van de oprichters van Stichting 

Veranders). 

 

Volgens hen is het onrealistisch om beleid te hanteren dat één groep door een zelfde 

deur probeert te duwen. Dan blijven er immers altijd mensen achter. De term maatwerk die 

wordt gebruikt om de werkwijze van de gemeente Amsterdam te omschrijven, dekt voor hen 

ook niet de juiste werkwijze.  

“Nee, dat is het ook niet, maatwerk. Maatwerk is als er op een gegeven moment iedere 

badkamer is anders, dus we moeten tegels anders gaan snijden. Dat is maatwerk. Maar 

dit is geen maatwerk. Mensen die zijn niet te meten. Dus daar is geen maat voor”. (één 

van de oprichters van Stichting Veranders). 

Dat er inderdaad een groep statushouders is waar nog niets mee gebeurt, bleek uit het 

rapport van Razenberg, Kahman en de Gruijter (2017). Het gevaar bestaat dat gemeenten 

zich makkelijker richten op de statushouders die gemakkelijk te bemiddelen zijn naar werk of 

een opleiding, maar dat kwetsbare statushouders nog te veel achterblijven (Razenberg et al., 

2017). 
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4.3 Organisch proces 

Zoals eerder al benoemd zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met de aanbevelingen 

van de WRR Policy Brief  ‘Geen tijd te verliezen: Van opvang naar integratie van 

asielmigranten (Engbersen, et al. 2015). Ook in de gemeente Amsterdam zijn de 

klantmanagers druk bezig met statushouders te bemiddelen naar een opleiding of 

werk(ervaringsplekken) (De Gruijter & Razenberg, 2017).  In het vorige hoofdstuk werd het 

motto van de gemeente Amsterdam al genoemd: ‘eerder, dualer en sneller’ (De Gruijter & 

Razenberg, 2017), wat grotendeels aansluit bij één van de uitganspunten van Het Blauwe 

Huis.  Immers hebben de oprichters van het Blauwe Huis met hun eigen ogen gezien dat 

statushouders in de Indische Buurt in de passiviteit kunnen zakken en daardoor moeilijker te 

motiveren tot arbeidsparticipatie na een lange periode van wachten. 

“Een ander ding is, wat ook heel erg belangrijk is, we weten ook van het lange 

wachten dat maakt je inactief. Depressie is een soort van virus. Als je het niet 

bestrijdt, dan gaat het gewoon in je haarvaten zitten. En dat maakt je inactief. De hele 

periode van wachten op de asiel en dit, en wachten en wachten en wachten, hoe 

meer je wacht, hoe meer je op een gegeven moment ziek bent. Op een gegeven 

moment, je was een ondernemend persoon die dan de zee overging in een bomvolle 

boot en vervolgens nog gelopen van weet ik veel waar naar hier naartoe, en dan kom 

je hier en zo en dan verander je dus van zo een ondernemend persoon tot een 

kasplant” (één van de initiatiefnemers van stichting Veranders). 

 

Dat het er al in een eerder stadium meer van de statushouder wordt gevraagd, wordt door 

een professional, werkzaam bij de organisatie Vluchtelingenwerk, als zeer positief ervaren.  

“Dit jaar merk ik, omdat ze dus al veel sneller  geconfronteerd worden met dat ze iets 

moeten doen, dat het dus ook veel soepeler gaat. En dat ze niet helemaal in de 

passiviteit zijn gezakt, voordat je ze weer in beweging moet gaan krijgen. Dus het 

werkt veel beter. Mensen zijn veel gemotiveerder, zijn niet zo ingekakt.” (Projectleider 

‘Vluchteling Werk voor Iedereen’, werkzaam in Het Blauwe Huis).  

 

Ook in het begrip duaal kan Het Blauwe Huis zich vinden, al gebruiken zij het begrip 

organisch.  Integratie is volgens hen in het verleden te vaak behandeld als een statisch 

proces, waarbij succesvolle (arbeids-)integratie werd bereikt door een stapsgewijs systeem 

af te gaan. Vreemd vinden zij, want integratie is alles behalve statisch. Het is juist een 
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organisch proces waar allerlei verschillende elementen invloed op elkaar hebben en dus 

tegelijkertijd moeten gebeuren.  

 “Waar het om gaat, vanuit mijn perspectief in ieder geval, het gaat om tijd sparen. En 

om tijd winnen. Je moet sneller zijn dan de tijd. Dus je moet naar manieren zoeken 

om twee doelen te behalen met één stap. En dat permanent. Dus als je Nederlands 

moet leren en je kunt tegelijkertijd ook Nederlands oefenen en een vak leren en 

mensen leren kennen in je oude vak, dan gebeurt er opeens, dan zit je niet in zo een 

modulair systeem achter elkaar te bouwen, maar nee we hebben alles naast elkaar 

en door elkaar neergezet waardoor het een organisch geheel wordt. En dat we 

meteen thuis voelen en dat alles meteen een functie krijgt. Dus dat is de toverslag die 

we proberen te maken”. ( één van de oprichters van Stichting Veranders).  

    

Dus wanneer de mogelijkheid er kwam om een pand te beheren waar er ruimte zou zijn om 

nieuwkomers verschillende faciliteiten aan te bieden waar verschillende vormen van leren en 

werken gecombineerd kunnen worden met het leren van de Nederlandse taal, het vergroten 

van het sociale netwerk en het kennis leren maken met de Nederlandse werkcultuur, wilde 

Stichting Veranders zich hier graag op storten. In dit opzicht sluiten zij dus volledig aan bij de 

gedachtegang van de gemeente Amsterdam, wat het een ideale werkervaringsplek maakt 

voor statushouders. Via VluchtelingenWerk worden er dan ook regelmatig statushouders 

bemiddeld naar een werkervaringsplek bij Het Blauwe Huis. 

 4.4 Mede-eigenaarschap  

In de vorige paragraaf leek de visie van Het Blauwe Huis naadloos aan te sluiten bij de 

landelijke visie en Amsterdamse visie op integratie. Zoals in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk bleek en ook nu zal blijken, zijn er ook verschillen in visies. Eén van de 

belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle (arbeids-)integratie is volgens Het Blauwe 

Huis dat mensen zich mede-eigenaar moet voelen. Niet alleen van hun eigen (arbeids-

)integratie proces, maar ook van de Nederlandse samenleving. Met andere woorden: ze 

moeten zich burger ‘voelen’. Als je de Waal (2017) mag geloven is dit echter een 

onmogelijke klus. Zij is van mening dat de Nederlandse overheid je pas als burger gaat zien, 

wanneer jij als nieuwkomer hebt bewezen als de ideale burger. Met andere woorden: je moet 

dus als nieuwkomer eerst op eigen kracht volledig ingeburgerd zijn, voordat de overheid je 

als burger ziet (de Waal, 2017).  

 Stichting Veranders kijkt vanuit hetzelfde oogpunt als Blackshaw (2010) naar 

burgerschap. Pas wanneer iemand een bepaalde mate van controle heeft, oftewel 
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zelfbeschikkingsrecht, kan hij of zij zich pas burger voelen. Iedereen is regisseur van zijn of 

haar eigen leven, dat geldt dus ook voor de statushouders. Ze moeten zelf in staat gesteld 

worden om hun inburgering in te richten zoals zij dat willen in plaats van dat een professional 

zegt hoe zij hun inburgering moeten inrichten. 

“Ja, waarbij we ook zeggen: en laat het dan asjeblieft gebeuren op een manier dat 

mensen zelf de ruimte hebben en de mogelijkheid hebben om hun eigen tempo te 

behalen, eigen vaten eigen accenten te geven. Dus we bieden faciliteiten in plaats 

van trajecten. En wij bieden tools, in plaats van modules. En het is hun werkelijkheid 

in plaats van onze planning”. ( één van de oprichters van Stichting Veranders).  

Aan de hand van zowel formele als informele gesprekken, met medewerkers van het Blauwe 

Huis en een medewerkster van VluchtelingenWerk, hoorde ik dat sommige klantmanagers 

soms te veel gericht zijn op de snelste weg naar werk en daardoor te weinig naar de ‘klant’ 

luisteren.  

“Ja, want de gemeente kan nog wel soms iets hebben van de snelste weg naar werk , 

soms. Dat hangt heel erg van de klantmanager af. Maar er zijn echt  klantmanagers 

die echt die route hebben van ‘het maakt ons echt niet uit want die klant kan, we 

kijken niet meer naar het verleden, hij spreekt nu goed Nederlands en hij moet 

gewoon gaan werken, klaar. Terwijl die klant iets heeft van: ‘ja, maar dat wil ik 

helemaal niet. Ik wil eerst mijn taalniveau verhogen en ik wil een opleiding doen en 

hé, dan wil ik daar wat mee’. (Projectleider ‘Vluchtelingen Werk voor Iedereen’, 

werkzaam in Het BlauweHuis).  

 

Alhoewel de gemeente Amsterdam op papier betoogt dat de klanten centraal 

staan en niet de werkprocessen, kan er uit bovenstaand citaat geconcludeerd worden 

dat de gemeente Amsterdam er niet altijd in slaagt om de wensen van de klant 

voorop te stellen. Hieruit blijkt dat in sommige gevallen de verantwoordelijkheid van 

de inburgering dus niet volledig bij de statushouder zelf ligt. De klantmanagers 

kunnen er immers voor kiezen om beslissingen voor de statushouders te nemen 

wanneer zij denken dat die beslissing een beter resultaat zal opleveren. Deze 

resultaatgerichte blik op inburgering wordt door Het Blauwe Huis niet gedeeld. In hun 

woorden:   

‘Het neemt gewoon iets van mensen af, dat zij gewoon over hun eigen leven gaan. En 

ten tweede is, dat je dan, je wordt niet gelijkwaardig behandeld. En dan creëer je een 

situatie waarin mensen dan dus tegen jou moeten opkijken. Dat willen we niet. Want dat 
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is dan weer niet goed voor het gevoel van mede-eigenaarschap. Dat willen we. Er moet 

gewoon gelijkwaardigheid zijn, dat is belangrijk. En mensen mogen gewoon hun eigen 

fouten maken, mensen mogen gewoon wel eens domme dingen doen.”(één van de 

oprichters van Stichting Veranders). 

4.5 Onbekend maakt onbemind  

Het onderwerp polarisatie is in deze thesis al eerder aangehaald. Stichting Veranders heeft 

net zoals Ghorashi (2013) het idee dat de polarisatie in Nederland begon te groeien na de 

aanslagen op 11 september 2001 in Amerika. En in Nederland nog specifieker na de moord 

op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh door een jongeman van Marokkaanse 

afkomst.  

Het mee laten doen van buurtbewoners in het Blauwe Huis was voor hen een belangrijke 

voorwaarde. Hierdoor wilden zij voorkomen dat er discussie vanuit de buurt zou komen dat 

publieke voorzieningen alleen voor statushouders beschikbaar worden gesteld.  Het 

betrekken van de buurtbewoners had daarnaast ook een voordelige functie voor de 

statushouders. Door buurtbewoners erbij te betrekken, zouden er namelijk ook Nederlandse 

contacten binnen het Blauwe Huis zijn, wat de (arbeids-)integratie van de statushouders 

weer zou bevorderen. 

“Je moet elkaar gewoon leren kennen, bekend maakt bemind. Dus breng gewoon 

groepen samen die normaliter niet zijn bij elkaar. En dan hoop je gewoon dat door die 

ontmoeting, dat de watervrees weggaat “ (één van de oprichters van Stichting 

Veranders). 

Uit een recent rapport van de Gruijter en de Winter-Kocak (2018) blijkt dat veel 

statushouders zich niet prettig voelen bij het krijgen van een uitkering. Zij willen zo snel 

mogelijk onafhankelijk zijn en voelen zich schuldig tegenover de Nederlandse samenleving 

(de Gruijter & de Winter-Kocak, 2018). De statushouders met wie ik heb gesproken waren 

ook bang dat de Nederlandse bevolking een negatief beeld van hen zouden krijgen.  

“Voor mij is werken heel belangrijk, en stoppen met uitkering. Wij vinden de uitkering 

niet zo goed voor. Het is goed voor ons, maar misschien dat de Nederlandse mensen 

zeggen: kijk naar die drie jongens, ze komen uit Syrië en ze kunnen werken, maar 

krijgen een uitkering en blijven thuis en eten” ( uit een groepsinterview met 3 

mannelijke statushouders gevlucht uit Syrië) 

  Volgens de oprichters van Stichting Veranders wordt er in de huidige samenleving te 

veel in groeperingen gedacht en te weinig gekeken naar individuen. Zij pleiten dan ook voor 
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ontmoetingsplekken waar mensen elkaar kunnen tegenkomen en met elkaar in gesprek 

kunnen gaan. Op dat moment zie je dat er vaak meer raakvlakken zijn dan er in eerste 

instantie gedacht wordt.  

“Dus daarom moeten mensen veelzijdiger worden. Moeten zich meer openbaren, 

mogen zich niet verstoppen achter één identiteit. Maar moeten zeggen dat ze vader 

zijn, of in mijn geval opa. Of dat ik verhaal vertel over waar ik vandaan kom, en dan 

hebben zij een verhaal over waar zij vandaan komen. Dan blijkt dat we 

gemeenschappelijk hebben dat we alle twee ergens vandaan komen, waar we nou 

niet zijn. Dan hebben we gemeenschappelijkheid. En dat staat los van Syrië en 

Limburg. Maar dat vraag telkens om gesprek” ( één van de oprichters van Stichting 

Veranders). 

 Maar dan moet er wel een mogelijkheid  zijn om elkaar tegen te komen om 

vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Het Blauwe Huis ziet dit dan ook als onderdeel 

van hun werk. De deur is eigenlijk altijd open en iedereen is welkom om binnen te lopen. In 

zekere zin omschrijft het Blauwe Huis zichzelf ook als een community, waar iedereen die lid 

wil worden, lid mag worden.  

4.6 Samenvatting  

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen te vinden in de visie van de overheid, die van 

de Gemeente Amsterdam en die van het Blauwe Huis. Allen kunnen zich vinden in het 

volgende overkoepelende thema: inburgering moet eerder gebeuren en er moeten meer 

combinaties van werken, opleiden en het leren van de Nederlandse taal gemaakt worden. 

Kritiek is er echter vanuit Het Blauwe Huis op de termen maatwerk en ‘snelle’ integratie. 

Volgens het Blauwe Huis heeft het leveren van maatwerk en het streven naar een snelle 

integratie als gevolg dat er een groep statushouders buiten de boot valt, omdat zij vanwege 

bijvoorbeeld hun opleidingsniveau of leeftijd minder gemakkelijk te bemiddelen zijn naar 

werk.  Statushouders zouden meer zelfbeschikkingsrecht moeten bezitten, zodat zij  zelf hun 

(arbeids-)integratieproces vorm kunnen geven. Volgens het Blauwe Huis wordt er te 

resultaatgericht gedacht door de gemeente Amsterdam en de overheid, waardoor er te 

weinig naar de wensen en behoeften van de statushouders wordt geluisterd. Er is ook kritiek 

op de regelgeving die de overheid hanteert rondom de inburgering van statushouders. 

Volgens het Blauwe Huis zijn dit immers uitsluitingseisen, die veel statushouders 

belemmeren in hun proces van (arbeids-)integratie. Zij proberen dan ook om binnen die 

regels toch ruimte te vinden, zodat er meer mogelijkheden zijn voor statushouders om verder 

te komen in hun proces van (arbeids-)integratie. 
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H5 Verwachtingen en ervaringen van het (arbeids-)integratieproces  

In dit hoofdstuk staan de statushouders zelf centraal. Het hoofdstuk zal beginnen met een 

inleidende paragraaf waarin de algemene verwachtingen van de statushouders aan bod 

zullen komen. Daaropvolgend zullen in de  paragrafen 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 de verwachtingen 

en ervaringen van statushouders aan bod komen op het gebied van taal, opleiding, het 

opbouwen van een sociaal netwerk en het kennis maken met de Nederlandse cultuur.  

5.1 Algemene verwachtingen  

Deze paragraaf  zal een beschrijving geven van de verwachtingen die statushouders vooraf 

hadden van hun (arbeids-)integratie proces. Het (arbeids-)integratie proces is een breed 

begrip en omvat verschillende aspecten, waaronder  huisvesting, taal, onderwijs, werk en het 

opbouwen van een netwerk. Om overzicht te bewaren zullen bovenstaande aspecten in 

paragrafen besproken worden. In deze eerste paragraaf wil ik beginnen met een eerste 

bevinding. Uit de gesprekken met de statushouders bleek dat hun verwachtingen wat betreft 

hun (arbeids-)integratie proces in Nederland vrij oppervlakkig waren. Hiermee bedoel ik dat 

zij bijvoorbeeld wel verwacht hadden dat het moeilijk zou zijn om in een ander land opnieuw 

te beginnen, maar mij niet konden vertellen waarom zij dachten dat dit moeilijk zou zijn. Op 

zich is het niet gek, aangezien al deze mensen gevlucht zijn uit hun land en dus geen tijd 

hadden om stil te zijn bij wat er daarna zou volgen.  

“Ik had wel verwacht dat het lastig zou zijn, want ik wist dat het hier een nieuw land 

was. Maar, ik wist niet dat het zó moeilijk zou zijn”. (mannelijke statushouder, 

gevlucht uit Iran).  

 “Ik wist wel dat er een hele andere manier van wonen en cultuur in Europa was in 

vergelijking tot Afghanistan. Dus het enige idee dat ik had was dat het hier heel 

anders was, hele andere cultuur” (vrouwelijke statushouder, gevlucht uit Afghanistan). 

 “Ik dacht dat mij een moeilijke tijd te wachten stond, maar ik had geen keus. Ik had 

verder verwacht om hier mijn studie te vervolgen en goede kwaliteit van onderwijs te 

krijgen. Maar ik had ook verwacht dat het niet gemakkelijk zou zijn om en een land te 

komen waar er het leven heel anders is en een nieuw begin te maken.” (vrouwelijke 

statushouder, gevlucht uit Somalië).  

Dat de eindbestemming Nederland zou worden, was voor een aantal van te voren 

niet duidelijk. Een aantal van de statushouders is naar Nederland gevlucht ,omdat anderen 
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dit hadden aangeraden. Een ander kwam puur toevallig in Nederland terecht .  Wel hadden 

zij allen dezelfde beweegredenen om te vluchten, namelijk het streven naar een betere 

toekomst.   

“In Turkije hebben we een paar maanden gewoond. Die mensen daar zeiden dat 

Nederland een goed land was. Je kunt er studeren en werken.” (statushouder, 

gevlucht uit Syrië). 

“Heel veel mensen komen hier om te wonen en studeren, want in Afghanistan is het 

een beetje lastig voor meisjes om te studeren en ook om te werken.” (statushoudster, 

gevlucht uit Afghanistan) 

Zoals bovenstaande citaten al illustreren, hadden veel van de statushouders wel 

hoge verwachtingen op het gebied van onderwijs in Nederland.  Hoe dit voor hen uitgepakt 

heeft, zal in paragraaf 5.3 verder besproken worden. 

Een andere algemene indruk die ik in deze paragraaf benoemd wil hebben, is die van de 

positieve houding van de statushouders. Ondanks tegenslagen en teleurstellingen, die 

uitgebreid in onderstaande paragrafen aan bod zullen komen, zeggen de statushouders dit 

te accepteren en positief te blijven. In de woorden van één van de respondenten:  

“Ik moet geduldig zijn. Ik moet accepteren. Dit is Nederland met strenge regels.” 

(statushoudster, gevlucht uit Afghanistan) 

5.2 Taal 

“Het is niet goed voor vluchtelingen om thuis te zitten. Als je thuis bent kan je niet 

zorgen dat je de Nederlandse taal goed kan leren. En dat is belangrijk. De eerste stap 

is dat.” (statushouder, gevlucht uit Syrië). 

Het spreken van de Nederlandse taal geldt als allergrootste prioriteit voor de statushouders 

die ik heb gesproken. In tegenstelling tot Stichting Veranders zien zij integratie wel als een 

stapsgewijs proces, waarvan taal de eerste stap is. Dat de focus van de statushouders erg 

gericht is op het leren van de Nederlandse taal, kan voor een groot deel verklaard worden 

door de eisen die aan de statushouders gesteld worden vanuit de Nederlandse overheid. Zij 

moeten immers binnen drie jaar aan hun inburgeringsplicht voldaan hebben, anders heeft dit 

grote consequenties tot gevolg. Zelfs na het behalen van het vereiste taalniveau voor het 

inburgeringsexamen, zullen de meeste statushouders zich noodgedwongen opnieuw moeten 

storten op het behalen van het volgende taaldiploma. Het volgen van een opleiding op het 

MBO, HBO of WO vraagt namelijk om een diploma van het staatexamen op niveau NT2 I of 

II (vluchtelingenwerk, geen datum).  
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“Ik had niet verwacht dat ik eerst de taal zou moeten leren de taal uitsteken zou 

moeten spreken en dan kan je pas op de universiteit beginnen” (statushoudster, 

gevlucht uit Somalië).  

 Ook wanneer de statushouders gelijk zouden willen doorstromen naar betaald werk, 

wordt taal als een belangrijke voorwaarde gezien. Het beheersen van de taal maakt het 

immers weer gemakkelijker om samen te kunnen werken.  

“Als je kijkt naar werk in Nederland is samenwerken en vergaderen het belangrijkste 

deel. Je moet goed kunnen samenwerken met andere mensen. En dat gaat weer 

beter als je de taal spreekt.” (statushoudster, gevlucht uit Iran). 

Eenzelfde geluid horen van wethouder de Jonge (2018) uit de gemeente Almere. Ook 

zij benadrukt het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal ,omdat op de 

Nederlandse werkvloer veel in teams wordt gewerkt. Zij pleit er dan ook voor om het vereiste 

taalniveau te verhogen en hier meer in te investeren. Taal wordt niet geleerd door in een klas 

te zitten met anderen die de taal ook niet spreken, maar door te spreken met Nederlanders 

(de Jonge, 2018).  

Opvallend uit de gesprekken vond ik de actieve houding van de statushouders om de 

Nederlandse taal te leren. Elke mogelijkheid wordt gegrepen om de Nederlandse taal te 

oefenen.  

 “En af en toe ga ik ook naar de sportschool. Dat was niet alleen om te sporten, maar 

ook om mensen te ontmoeten. Mijn Nederlands te oefenen en de Nederlandse 

cultuur te bergrijpen”. (statushouder, gevlucht uit Iran).  

Het oefenen van de Nederlandse taal is dan ook één van de belangrijkste drijfveren 

voor hun participatie binnen het Blauwe Huis. Daarnaast wordt de Nederlandse taal ook 

geoefend door het aanspreken van Nederlanders op straat, in het park of bij de voetbalclub. 

Ook is er een aantal die vrijwilligerswerk heeft gedaan, om daar te kunnen te oefenen met de 

Nederlandse taal.   

Ik heb ook op een voetbalclub gewerkt, dat was vrijwilligerswerk voor vijf of zes 

maanden. In Diemen was dat. En ik heb ook met een andere organisatie met oude 

mensen gewerkt, geholpen met eten. Daar sprak ik ok Nederlands. Dat helpt.” 

(statushouder, gevlucht uit Syrië). 

Een ander probeert haar taalniveau te verbeteren door het volgen van Nederlandse 

televisieprogramma’s en  het luisteren naar de Nederlandse radio.  
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“Ik lees ook boeken, de krant. Als ik in de bus of trein zit pak ik altijd de krant, de 

metro bijvoorbeeld. En soms luister ik naar de radio.” (statushoudster, gevlucht uit 

Afghanistan). 

5.3 Opleiding  

Bijna alle statushouders hadden van te voren hoge verwachtingen op het gebied van 

onderwijs. Sommigen waren nog bezig met een studie in het land van herkomst en hoopten 

hier in Nederland verder te kunnen gaan met een vergelijkbare studie. Anderen hadden al 

een studie afgerond, maar hoopte hier een vervolgstudie te doen om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten.  

“Eerste droomde ik ervan om een dokter te worden voordat ik hier kwam. In mijn land 

deed ik namelijk de opleiding Public Health. En ik vond het leuk om de 

gezondheidszorg in te gaan. Dus ik wilde hier medicijnen gaan studeren. Maar nadat 

ik hier gekomen was en meer te weten ben gekomen over de regels en eisen die ze 

hadden voor het studeren van medicijnen, zag ik zoveel condities. Ik zag toen ik dan 

het heel lastig zou worden om die kant op te gaan. Dus ben ik van gedachten 

veranderd.”  (statushoudster, gevlucht uit Somalië).   

In het interview dat ik had met een projectleider van Vluchtelingen Werk, werd er al 

gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen die sommige vluchtelingen zouden hebben op 

het gebied van onderwijs en werk. Met name hoogopgeleide vluchtelingen worden volgens 

haar wel vaker teleurgesteld, omdat Nederland strenge regels kent met betrekking tot de 

erkenning van diploma’s. 

“Kijk wij hebben echt toen vluchtelingen heel erg in het nieuws waren  uit Syrië van: 

‘er komen nu allemaal hoogopgeleiden, allemaal kinderartsen en tandartsen, toen 

hadden wij al zoiets van: Oei, maar eens zien. Die mensen komen allemaal vol 

verwachtingen komen ze allemaal naar Nederland, maar eens zien wat dat gaat 

worden. Ik denk dat dat wel een probleem gaat worden. Want als dat diploma niet 

erkend wordt dan zitten, dan hebben ze een probleem.” (Projectleider ‘Vluchtelingen 

Werk voor Iedereen’, werkzaam in Het Blauwe Huis).  

Het merendeel van de statushouders die ik heb gesproken, gaven aan dat zij hun 

verwachtingen omtrent (arbeids-)integratie in de Nederlandse samenleving, hebben moeten 

aanpassen. Zij hadden voornamelijk niet gerealiseerd dat het zo een lang proces zou gaan 

worden, of hadden niet verwacht zo veel tegenslag te hebben. Hoewel iedereen wel was 

voorbereid op een moeilijke periode, valt de realiteit voor sommigen toch nog tegen. 
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“Ik had wel verwacht dat het lastig zou zijn, want ik wist dat het hier een nieuw land 

was. Maar, ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn. Eigenlijk was het mijn droom om na 

één jaar op Hbo-niveau te studeren, want ik kan het. Maar ik had problemen alleen 

met de taal. En nu  het allemaal wat langer heeft geduurd heb ik veel mogelijkheden 

gemist eigenlijk.” (statushouder , gevlucht uit Iran). 

Met tegenslag bedoel ik dan  bijvoorbeeld  de teleurstellende uitkomst van de formele 

waardering van het buitenlandse diploma van de statushouders. En als de statushouders 

door de toestand in het land van herkomst geen bewijs hebben van hun diploma’s. Door 

deze tegenslagen zijn veel statushouders genoodzaakt om helemaal opnieuw te beginnen 

met een opleiding.  

“En voor mij zorgde het ook voor problemen. Want ik was klaar met de middelbare 

school, maar ik kreeg geen diploma meer van school. Dus daar begin ik nu een 

beetje problemen mee te krijgen hier. Ik ben hier langs Hoge Scholen en de VU 

geweest, maar die willen mijn diploma zien. Maar ik heb niets van mijn land. Dus 

moet ik vanaf 0 hier beginnen.” (statushouder, gevlucht uit Afghanistan). 

Voor personen ouder dan dertig wordt studeren al helemaal lastig, omdat zij geen 

recht meer hebben op studiefinanciering. Daarnaast verliezen de statushouders hun 

uitkering wanneer zij aan een studie beginnen. Een grote belemmering voor statushouders, 

waardoor sommige statushouders soms gedwongen worden om naar werk te zoeken dat 

niet helemaal bij hen past. Dit terwijl het volgen van een opleiding in Nederland juist één van 

de belangrijkste succesfactoren is om te slagen in het proces van (arbeids-)integratie . 

(Razenberg & de Gruijter, 2017; Dagevos, Huijnk & Miltenburg, 2017).  Wethouder de Jong 

(2018) pleit er dan ook voor om het toekomstperspectief realistisch er te maken voor de 

statushouders.  

5.4  Het opbouwen van een netwerk  

Opvallend is dat alle statushouders erg positief zijn als zij het hebben over Nederlanders. Zij 

noemen Nederlanders warme, aardige of lieve mensen en ervaren het als erg prettig dat de 

meeste Nederlanders ook goed de Engelse taal beheersen. Het is opvallend dat zij het 

contact met Nederlanders zo positief ervaren, omdat zij tegelijkertijd ook aangeven dat zij het 

lastig vinden om langdurige contacten aan te gaan met de Nederlandse bevolking. Het 

contact met de buren is naar eigen zeggen vaak wel goed, maar in de meeste gevallen 

hebben de statushouders geen autochtone Nederlanders als buren. De contacten die zij 

hebben met de autochtone Nederlander zijn over het algemeen van professionele aard.  

Deze professionals hebben een begeleidende rol in het (arbeids-)integratie proces van de  
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statushouders. Het positieve beeld wat de statushouders hebben van de autochtone 

Nederlanders kan dus een vertekend beeld schetsen, aangezien de statushouders weinig in 

contact komen met autochtone Nederlanders buiten de professionele sfeer.   

“Ik ben niet snel in contacten maken. Als ik mensen niet begrijp, dat is het moeilijk om 

contact te maken. Maar hier of met mensen van vluchtelingwerk en ook op mijn 

school, gaat het gemakkelijker.” (statushoudster , gevlucht uit Afghanistan). 

 

De statushouders die ik gesproken heb voor dit onderzoek deden wel allemaal 

actieve pogingen om hun sociale netwerk in Nederland te vergroten. Zo kan er gedacht 

worden aan het doen van vrijwilligerswerk bij organisaties, het bezoeken van de bibliotheek, 

lid worden van een kerk, lid worden van een sportschool, etc.  

Het merendeel van de statushouders had van te voren geen concrete ideeën over 

hoe het zou zijn om een nieuw netwerk te moeten opbouwen in de Nederlandse 

samenleving. Een mannelijke vluchteling uit Iran was één van de personen die hier wel over 

nagedacht had. Hij wilde dan ook heel graag integreren op werkgebied ,maar ook in het 

sociale leven. Om die reden zocht hij ook actief naar buurthuizen in Amsterdam om de 

mogelijkheid te hebben andere mensen te ontmoeten en te spreken.  

“In Iran heb ik gezien, als mensen op sociaal gebied niet goed kunnen integreren en 

goed contact kunnen maken met mensen, dan hebben zij altijd een probleem.” 

(statushouder, gevlucht uit Iran).  

In een interview met een vrouwelijke vluchteling uit Iran die al in 2012 naar Nederland 

vluchtte en een grote rol heeft bij het opzetten van het digitale leercentrum in Het Blauwe 

Huis, werd het belang van een netwerk ook duidelijk benadrukt. Een eerste stap naar het 

opbouwen van een netwerk werd door haar gemaakt door het volgen van een opleiding hier 

in Nederland. 

“Ik begon als een ZZP’er want ik had geen netwerk, voor werk heb je gewoon een 

netwerk nodig. Je moet kunnen zeggen: ik heb ergens gewerkt, je kunt bellen naar 

die persoon of die persoon als mijn resource. Want weet je jij komt uit een ander land, 

ze zijn bezig met een andere taal, je hebt nog geen ervaring met die taal, ze dragen 

andere kleding, ze hebben een andere cultuur. Hoe kan je die dingen weten? Hoe 

kan je jouw netwerk maken? Dus de enige plek voor mij, dat was de universiteit. Dus 

ik ging naar de universiteit. “ 
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Het belang van het opbouwen van een netwerk zat hem voor haar niet alleen in het 

kunnen beschikken over resources, maar ook in het begrijpen van de Nederlandse cultuur. 

Een mannelijke Iraanse statushouder wees mij er op dat hij het belangrijk vond om niet in 

één vijver te vissen, maar juist door in verschillende instituties actief te zijn zoveel mogelijk 

verschillende mensen te leren kennen. Op die manier hoopte hij zijn culturele integratie te 

bevorderen.  In zijn woorden: 

“Ik moet in Nederland proberen met christelijke mensen, homo mensen, moslim 

mensen, vrouwelijke mensen, mannelijke mensen, donkere mensen, witte mensen, 

hoog niveau en laag niveau mensen contact maken.”  

Het hebben van een sociaal netwerk is volgens de vrouwelijke en mannelijke 

statushouders uit Iran een belangrijke voorwaarde voor (arbeids-)integratie.  Enerzijds zou 

het hebben van hulplijnen door middel van een sociaal netwerk de kansen op de 

arbeidsmarkt verbeteren. Anderzijds zou het ontbreken van een sociaal netwerk ook de 

sociale insluiting bemoeilijken. Dit sluit aan bij zowel de argumenten van Vroome en 

Tubergen (2010) als bij die van Korac (2003) die stellen dat zowel de sociale als 

economische positie van vluchtelingen verbeterd zullen worden wanneer er 

(langdurige)contacten ontstaan met de autochtone bevolking. Deze beschikken immers over 

meer kennis van de Nederlandse samenleving en zijn vaker ook hoger opgeleid,  waar 

statushouders van kunnen profiteren (Vroome & Tubergen, 2010; Korac, 2003). Hoewel het 

Blauwe Huis een goede plek zou kunnen zijn waar statushouders in aanraking komen met 

autochtone Nederlanders, heb ik geobserveerd dat er maar weinig autochtone Nederlanders 

actief zijn binnen het Blauwe Huis. Dit betekent dat er wel vormen van verbindend sociaal 

kapitaal te vinden zijn binnen het Blauwe huis, maar dat vormen van overbruggend sociaal 

kapitaal achterwege blijven. 

5.5 Kennis maken met de Nederlandse cultuur  

In de vorige paragraaf werd het begrip culturele integratie al aangehaald. Het vergroten van 

het sociale netwerk zou de culturele integratie  bevorderen. In deze paragraaf zullen we hier 

nog iets dieper op in gaan.  

Zoals al eerder genoemd, hadden de statushouders van te voren weinig 

verwachtingen over het land waar zij zich zouden vestigen. Voor een aantal stond Nederland 

bekend als een land met veel verschillende culturen, waar een vrije manier van denken 

heerste. Iets wat door alle statushouders als heel positief werd ervaren. 
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“Er wonen hier zo veel verschillende mensen, met allemaal verschillende religies. 

Het is een vrij land. Dus iedereen kan leven zoals hij of zij zelf wilt hier”. 

(statushoudster, gevlucht uit Somalië). 

Een vrouwelijke vluchteling uit Afghanistan gaf aan dat zij verwachtte dat er in 

Nederland, in tegenstelling tot haar eigen land, geen sprake zou zijn van discriminatie en dat 

mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zouden zijn. Die verwachtingen heeft zij niet 

aangepast na haar komst in Nederland. In haar beleving is er in Nederland respect voor 

iedereen.  

“Nee, er is respect voor iedereen. Speciaal voor de religies, iedereen is verschillend”. 

(statushoudster, gevlucht uit Afghanistan).   

Hoewel het moeilijk is om te spreken over de Nederlandse cultuur of de Nederlandse 

normen en waarden blijkt dat Nederlanders , in vergelijking tot migranten in Nederland, meer 

moderne opvattingen hebben. Echter, hoe jonger de mensen, hoe moderner de opvattingen 

(Dagevos, 2001). Aangezien ik een vrij jonge generatie van statushouders heb gesproken, 

zou dit mijn indruk kunnen verklaren dat de statushouders met wie ik gesproken heb een 

hele vrije manier van denken hebben waardoor  zij zich kunnen vinden in de opvattingen die 

in delen van de Nederlandse samenleving heersen. Mijn indruk werd overigens beaamd door 

een van de statushouders (32 jaar) met wie ik heb gesproken. 

“Maar ja, hele grote verschillen in de cultuur. Bijvoorbeeld in Nederland is echt 

honderd keer meer democratie dan in Iran. En de mensen zijn hele vrije denkers. 

Maar tegenwoordig, de nieuwe generaties in Iran, weinig verschil met Nederland. 

Oude generatie, heel veel grote verschillen. De nieuwe generatie accepteren heel 

goed de homomensen”. (statushouder, gevlucht uit Iran). 

Wethouder de Jong (2018) stelt dat er ook op het gebied van culturele integratie nog veel 

te winnen valt. Volgens haar moeten we dit  niet onderschatten. Mensen die uit een totaal 

andere samenleving komen hebben niet alleen een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook 

een afstand tot het leven hier. Het tekenen van een inburgeringsverklaring is makkelijk en 

zeker niet voldoende (de Jong, 2018).  

5.6 Huidige situatie van de statushouders 

Zoals eerder vermeld, was ik niet in staat om opnieuw met de statushouders te spreken. Wel 

heb ik gesproken met de initiatiefnemers die mij konden vertellen hoe het met de 

statushouders ging. Twee van de statushouders zijn inmiddels begonnen met een opleiding 

op het ROC. Zij volgen beiden een opleiding op MBO 2 niveau, waarvoor zij vier dagen in de 
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week naar school moeten en één keer in de week stage lopen. Hoewel het natuurlijk goed 

nieuws is dat zij zijn gestart met het volgen van een Nederlandse opleiding, begreep ik via de 

initiatiefnemers dat deze opleidingen wel onder hun niveau is. Door het nog onvoldoende 

beheersen van de Nederlandse en/of Engelse taal en het verliezen van tijd door de lange 

asielprocedure is het voor hen niet mogelijk om te starten met een HBO opleiding, aldus 

Stichting Veranders. Eén van deze twee statushouders voelt daarnaast ook druk vanuit de 

familie om snel een baan te vinden. Haar familie woont ook in Nederland en verwachten dat 

zij snel een baan vindt en gaat trouwen.  Een andere statushouder heeft inmiddels een baan 

voor 28 uur bij Van der Valk op Schiphol. Ik heb via Stichting Veranders vernomen dat hij 

niet tevreden is met zijn huidige baan, omdat zijn ambities en verlangens ergens anders 

liggen. Hij had graag als industrieel designer aan de slag gegaan in Nederland, want hier 

was hij in Iran voor opgeleid. Helaas kreeg zijn opleiding in het land van herkomst hier in 

Nederland een lagere waardering. Bovendien bleek veel van zijn kennis verouderd te zijn. 

Vanuit de overheid wordt er inmiddels verwacht dat hij gaat werken, dus werkt hij met 

tegenzin bij Van der Valk op Schiphol, aldus Stichting Veranders. Een andere statushouder, 

afkomstig uit Syrië, is gezakt voor zijn VCA. Dit staat voor veiligheid, gezondheid en milieu 

checklist aannemers. Via Stichting Veranders begreep ik dat hij nogal passief is in het vinden 

van een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij krijgt zijn uitkering en klust daarnaast nog 

wat zwart bij. Van de andere statushouders is er weinig bekend. Ze zijn bij Stichting 

Veranders van de radar verdwenen. Ik heb wel vernomen dat de vrouwelijke statushouder uit 

Somalië een leerwerkstage op een financiële afdeling in Den Haag heeft afgewezen. Dit 

werk was volgens de statushouder niet in haar professionele belang. Hoe het haar nu 

vergaat, weten Stichting Veranders en Vluchtelingwerk niet.  

Eén van de initiatiefnemers heeft in dezelfde periode als ik interviews afgenomen onder 

een groot aantal statushouders. In tegenstelling tot mij heeft hij deze statushouders één jaar 

na die interviews, wel kunnen spreken. Hoewel hij met andere statushouders gesproken 

heeft, kunnen zijn indrukken wel waardevol zijn voor dit onderzoek. Via hem begreep ik dat 

veel statushouders hun positieve houding inmiddels verloren hebben. In harde woorden zei 

hij zelfs dat veel van de statushouders een hekel hebben gekregen aan Nederland. De 

positieve houding van de statushouders, waar ik eerder over sprak, zullen dus genuanceerd 

moeten worden. 

5.7 Samenvatting  

In dit hoofdstuk werd er duidelijk dat de meeste statushouders van te voren geen hele 

concrete ideeën hadden over hun proces van (arbeids-)integratie. Zij hadden misschien wel 

hoge verwachtingen van het volgen van kwalitatief goed onderwijs of het vinden van een 
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leuke en geschikte baan, maar zij hadden tegelijkertijd geen idee hoe de weg daar naar toe 

zou verlopen. Velen hadden zich vooral verkeken op de duur van het proces. Ondanks de 

tegenslag, blijven de statushouders toch positief. Ze hebben geaccepteerd dat zij hun 

verwachtingen mogelijk moeten bijstellen en zeggen stap voor stap alles te bereiken wat ze 

willen. De eerste stap is voor hen het beheersen van de Nederlandse taal. In hun optiek zal 

het beheersen van de Nederlandse taal meerdere deuren voor hen kunnen openen. Om die 

reden zoeken zij allemaal, op hun eigen manier naar mogelijkheden om met de Nederlandse 

taal te oefenen.  

 Volgens Wethouder de Jonge (2018) van de gemeente Almere, valt er nog veel te 

winnen op het gebied van culturele integratie van de statushouders. De gesprekken die ik 

heb gehad met de statushouders geven dit beeld niet. De statushouders geven juist aan erg 

positief te zijn over de diversiteit binnen Nederland. En nog specifieker, de diversiteit binnen 

Amsterdam.  

De positieve houding van de statushouders, waar ik eerder over sprak, zullen 

genuanceerd moeten worden naar aanleiding van de gesprekken met Stichting Veranders. 

Via hen begreep ik dat veel statushouders hun positieve houding inmiddels verloren hebben 

en een hekel hebben gekregen aan Nederland. Daarnaast kreeg ik door de gesprekken met 

Stichting Veranders de indruk dat veel van de statushouders nog zoekende zijn in de 

Nederlandse samenleving. Hoewel een aantal statushouders inmiddels is doorgestroomd 

naar opleiding of werk, is dit in alle gevallen onder hun niveau.  
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H6 Getrokken lessen   

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de lessen die medewerkers van het Blauwe Huis geleerd 

hebben van hun aanpak met betrekking tot (arbeids-)integratie. Dit hoofdstuk is van 

evaluatieve aard. Ik zal  dus terugblikken op het afgelopen jaar. Hiervoor heb ik één jaar na 

het afnemen van de vorige interviews, opnieuw gesproken met de initiatiefnemers van het 

Blauwe Huis. Aan de orde kwamen de volgende vragen: wat ging er goed, wat ging er niet 

goed en wat zouden ze in de toekomst anders willen doen?     

  

6.1 De keerzijde van de subsidie  

Zoals in hoofdstuk vier al aan bod gekomen is, was het streven van Stichting Veranders om 

de invulling van het Blauwe Huis voor een groot deel nog open te laten. De belangrijkste 

reden voor het niet maken van een duidelijk plan was dat het Blauwe Huis het anders wilde 

doen en de regie meer bij de statushouders wilde leggen. De rol van het Blauwe Huis zou 

slechts faciliterend zijn.  

Stichting Veranders kijkt met een dubbel gevoel terug op het afgelopen jaar en datgene wat 

zij heeft bereikt met het Blauwe Huis. Zij hebben aan de eis van de gemeente voldaan en 

inmiddels 100 trajecten aangeboden. Deze trajecten waren er allemaal op gericht om de 

kansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. Stichting 

Veranders is echter ook kritisch op het afgelopen jaar. Het verkrijgen van de subsidie heeft 

voor het Blauwe Huis ook een keerzijde gehad. Hierdoor verdween namelijk de absolute 

vrijheid om te doen wat het Blauwe Huis zelf wilden. Eén van de initiatiefnemers had hier het 

volgende over te zeggen:  

“We zitten gewoon in het keurslijf van de overheid. En die heeft een bepaald idee van 

hoe het moet en die financiert het, maar alleen als we exact doen wat zij willen dat we 

doen. En als we het dan een beetje anders willen doen of een ander idee hebben, 

dan zijn ze gewoon niet thuis, daar hebben ze geen gehoor aan.” (één van de 

oprichters van Stichting Veranders). 

 Eén van de ideeën waar de initiatiefnemer in bovenstaand citaat op doelde, was het 

opzetten van ondernemingen binnen het Blauwe Huis. Hierdoor zou de nadruk minder liggen 

op het begeleiden van statushouders naar werk, maar zou Stichting Veranders binnen het 

Blauwe Huis zelf werkgelegenheid creëren. Dit paste echter niet binnen de subsidie van de 

gemeente Amsterdam en is dus tot op heden niet gelukt. Tot grote teleurstelling van 

Stichting Veranders, die achteraf gezien liever geen subsidie had aangevraagd. Beiden  
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initiatiefnemers zijn wel trots op het feit dat heel wat mensen de mogelijkheid hebben 

gekregen binnen het Blauwe Huis hun Curriculum Vitae  bij te spijkeren. Zo zijn er heel veel 

statushouders die dankzij het aanbod van het Blauwe Huis een certificaat op zak hebben.  

6.2 Inzichten van Stichting Veranders  

Door de regelmatige gesprekken met de statushouders die participeerde binnen het Blauwe 

Huis heeft Stichting Veranders de indruk gekregen dat er door de klantmanagers met een 

verkeerde bril gekeken wordt  naar het (arbeids-)integratie proces van de statushouders. De 

focus ligt gek genoeg teveel op wat statushouders niet kunnen, in plaats van wat zij wel 

kunnen. Volgens Stichting Veranders moeten klantmanagers zichzelf de vraag stellen: ‘hoe 

kan deze klant tot ontplooiing komen?’ In plaats van de statushouders tot ontwikkeling te 

laten komen, wordt hun weerbaarheid afgenomen door niet te luisteren naar wat zijzelf 

willen. Er is volgens hen dan ook weinig contact tussen de statushouders en de 

klantmanager. Stichting Veranders betoogt bovendien dat de klantmanagers erg gericht zijn 

op succesverhalen, maar niet op duurzaamheid. Hiermee bedoelen zij dat veel 

statushouders bemiddeld worden naar werk waar zij niet gelukkig van zullen worden, 

waardoor veel statushouders sneller terugvallen naar een uitkering.  Zo worden er volgens 

Stichting Veranders veel statushouders door de klantmanager bemiddeld naar werk in de 

bouw, terwijl de statushouders een hele andere werkachtergrond hebben en geen ambitie 

hebben om in de bouw te gaan werken.  

“Daar zitten eigenlijk die permanente botsingen. Dat betekent dus ook dat wij als we 

proberen te faciliteren wat mensen nodig hebben, dan zie je dat die vraag bij hun zelf 

is weggedrukt, omdat bij de eerste vijf contacten die ze hebben met Nederlanders, 

dat zijn bureaucraten, en die zeggen: je moet gaan voldoen aan… Als je het dan 

losmaakt, dan zie je dat hun leven al ingevuld is met andere dingen die belangrijk zijn 

omdat de klantmanager zegt: taal is belangrijk. En dan moeten ze op een gegeven 

moment op een dag op drie verschillende plekken zijn, die alle 3 belangrijk zijn. En 

dan kunnen ze niet kiezen. Dan zijn ze ergens niet. En als je dan toch die opening 

hebt en je gaat nadenken over faciliteren dan zie je dat de ruimte daarvoor heel erg 

afhankelijk is van de klantmanager. “(één van de oprichters van Stichting Veranders). 

Bovendien hebben zij opgemerkt dat er een enorme druk ligt bij de overheid op het 

laten slagen van het inburgeringsbeleid. Maar eigenlijk gaat  het niet meer om 

inburgeringsbeleid, maar om PR-beleid. Vanuit alle hoeken worden succesverhalen over 

statushouders gedeeld die tot een baan hebben geleid, maar er wordt niet gesproken over 

het merendeel van de statushouders dat nog geen baan heeft of over het type baan van de 

‘succesvolle’ statushouder. Als statushouders werkelijk een kans willen hebben in de 
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Nederlandse samenleving, moet er volgens Stichting Veranders gestopt worden met zeggen 

dat we het zo goed doen met z’n allen.  De werkelijkheid is volgens hen namelijk een stuk 

minder rooskleurig. 

“Als je een beetje eerlijk bent, dan hebben we geen fuck gedaan met zijn allen. In 

2015 zijn we met zijn allen een beweging gestart om het anders te gaan doen, daar is 

ontzettend veel geld in gestopt, maar als we al dat geld aan de vluchtelingen zelf 

hadden gegeven, dan had iedereen zijn eigen onderneming kunnen starten” . (één 

van de oprichters van Stichting Veranders). 

Met bovenstaand citaat doelt de initiatiefnemer voornamelijk ook op het streven van 

de gemeente Amsterdam om statushouders op een andere manier te begeleiden. In 

hoofdstuk drie is al ingegaan op de lagere caseload, het outreachend werken en de meer 

persoonlijke begeleiding van de klantmanagers die zouden moeten helpen om statushouders 

te begeleiden naar werk of opleiding. Dit waren inderdaad verbeteringen ten opzichte van de 

begeleiding die statushouders in de voorgaande jaren ontvingen. De effectiviteit hiervan is 

volgens Stichting Veranders echter nihil gebleken. De juiste, maar radicale oplossing zou 

volgens één van de initiatiefnemers zijn dat de klantmanager ontslag neemt en de 

statushouder zelf klantmanager zou maken. Op die manier worden statushouders zelf 

verantwoordelijk voor hun eigen stappen, hun succes, maar ook hun falen.  

 Overigens is Stichting Veranders niet van mening dat de klantmanagers 

verantwoordelijk zijn voor het inefficiënte integratiebeleid. Het is noodzakelijk dat er een 

andere visie op het integratiebeleid komt, maar dat vraagt om ander leiderschap.  

   Het beeld heerst dat statushouders integreren wanneer zij een baan hebben. 

Maar dat is niet zo. Ze moeten zich onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving. 

Alleen is dat volgens Stichting Veranders niet mogelijk in de huidige discours, die er op 

gericht is om statushouders te ontmoedigen. Dat begint al bij aankomst wanneer 

statushouders te horen krijgen dat zij vooral niet moeten denken dat ze hier mogen blijven, 

maar dat ze misschien terug moeten naar het land van herkomst wanneer het daar weer 

veilig is.   

6.3 Samenvatting  

In dit hoofdstuk hebben we behandeld welke lessen Stichting Veranders heeft geleerd met 

betrekking tot het (arbeids-)integratie proces van de statushouders. Met een kritische bril 

kijken zij naar het afgelopen jaar. Ondanks dat zij trots zijn op wat zij wel hebben bereikt, is 

er ook veel wat zij niet hebben bereikt zoals het opzetten van ondernemingen binnen het 

Blauwe Huis. Dit was een belangrijk onderdeel van het aanbod dat het Blauwe Huis wilde 
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aanbieden. Dit paste echter niet binnen de subsidie van de gemeente Amsterdam. Stichting 

Veranders is met name kritisch op het feit dat er door de klantmanagers te weinig geluisterd 

wordt naar de statushouders. Zij hebben de indruk dat klantmanagers te veel gericht zijn op 

‘scoren’, oftewel het toeleiden van statushouders naar een werkplek. Stichting Veranders is 

van mening dat de Nederlandse samenleving meer bezig is met een PR-beleid in plaats van 

een inburgeringsbeleid. Zij pleiten voor een andere visie op het integratiebeleid en 

benadrukken daarnaast dat we vooral niet moeten gaan roepen dat we het zo goed doen 

met zijn allen.  
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H7 Conclusie  & Discussie 

 

7.1 Conclusie  

In dit onderzoek heb ik mij bezig gehouden met de vraag: welke ervaringen hebben 

deelnemers in en medewerkers van het Blauwe Huis met het Nederlandse 

Inburgeringsbeleid en wat is de invloed hiervan geweest op het proces van (arbeids-

)integratie van de statushouders?  

Aan de hand van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat de ervaringen van de 

deelnemers en medewerkers in het Blauwe Huis zorgen met het Nederlandse 

inburgeringsbeleid zorgen voor ontmoediging in het proces van (arbeids-)integratie van de 

statushouders.  

 Veel onderzoeken wezen hetzelfde uit: het voormalige integratiebeleid schoot 

te kort. Bovendien  was er geen specifiek beleid meer voor het begeleiden van 

statushouders naar werk. Hierdoor zouden statushouders buiten de boot kunnen vallen. 

Echter, hebben veel gemeenten zelf voor aanvullend beleid gekozen om statushouders beter 

te kunnen bemiddelen naar werk of opleiding. Ook de gemeente Amsterdam had gekozen 

voor aanvullend beleid. Het meest kenmerkend voor de aanpak van de gemeente 

Amsterdam is misschien wel het team met ‘dedicated klantmanagers’. Dit team bestaat uit 

getrainde klantmanagers die speciaal voor statushouders is opgezet en in vergelijking tot de 

reguliere klantmanager een lagere werkbelasting hebben. Die lagere werkbelasting moet er 

voor zorgen dat er maatwerk geleverd kan worden en dat de klantmanagers de 

statushouders echt leren kennen. 

  Vanuit het Blauwe Huis is er veel kritiek op de werkwijze van de klantmanagers.   

Statushouders zouden over meer zelfbeschikkingsrecht moeten bezitten, zodat zij  zelf hun 

(arbeids-)integratieproces vorm kunnen geven. Volgens het Blauwe Huis wordt er te 

resultaatgericht gedacht door de gemeente Amsterdam en de overheid, waardoor er te 

weinig naar de wensen en behoeften van de statushouders wordt geluisterd. Er is ook kritiek 

op de regelgeving die de overheid hanteert rondom de inburgering van statushouders. 

Volgens het Blauwe Huis zijn dit immers uitsluitingseisen, die veel statushouders 

belemmeren in hun proces van (arbeids-)integratie.  

In deze thesis heeft u kunnen lezen dat er veel inspanningen zijn gemaakt door de 

Het Blauwe Huis met als doel het (arbeids-)integratie proces van de statushouders te 

versoepelen.  Aan de hand van dit onderzoek wil ik concluderen dat zij hier deels in geslaagd 

zijn.  Zij zijn er in geslaagd om een statushouders een aanbod te doen op het gebied van 



 
 48 

werkervaringsplekken, cursussen en vrijwilligerswerk. Stichting Veranders wilde een 

organisch proces faciliteren, maar zijn naar mijn indruk hier niet volledig in geslaagd. Voor 

een groot deel komt dit doordat zij beperkt werden door de subsidie die zij verkregen via de 

gemeente Amsterdam. Het betrekken van de buurtbewoners had als groot voordeel dat 

statushouders in contact konden komen met autochtone Nederlanders. Uit mijn observatie is 

echter gebleken dat er geen autochtone Nederlanders binnen het initiatief actief zijn. 

Hierdoor blijven de kansen voor overbruggend sociaal kapitaal achterwege.  

In dit onderzoek werd er verder duidelijk dat de meeste statushouders van te voren 

geen hele concrete ideeën hadden over hun proces van (arbeids-)integratie. Zij hadden 

misschien wel hoge verwachtingen van het volgen van kwalitatief goed onderwijs en of het 

vinden van een leuke en geschikte baan, maar zij hadden tegelijkertijd geen idee hoe de weg 

daar naar toe zou verlopen. Velen hadden zich vooral verkeken op de duur van het proces. 

Tijdens de gesprekken die ik met hen voerde viel het mij op hoe positief de statushouders 

bleven ondanks hun tegenslagen.  Via Stichting Veranders heb ik vernomen dat die positieve 

houding van veel statushouders inmiddels is omgeslagen. Daarnaast kreeg ik door de 

gesprekken met Stichting Veranders de indruk dat veel van de statushouders nog zoekende 

zijn in de Nederlandse samenleving. Hoewel er een aantal inmiddels zijn doorgestroomd 

naar een opleiding of werk, is dit in allen gevallen ook onder hen niveau.  

Aan de hand van mijn onderzoeksresultaten kan ik concluderen dat statushouders 

positief aan hun (arbeids-)integratie proces beginnen, maar veel tegenslagen ervaren met 

betrekking tot het Nederlandse inburgeringsbeleid. Die tegenslagen hebben als gevolg dat 

de positieve houding van statushouders langzaam verdwijnt. Als dit resulteert in een 

passieve houding van de statushouders, kan dit grote gevolgen hebben voor de (arbeids-

)integratie van de statushouders.  

 7.2 Aanbeveling voor Stichting Veranders 

Op basis van mijn onderzoeksresultaten zou ik Stichting Veranders aanbevelen om meer te 

doen met het opstarten van kleine ondernemingen binnen het Blauwe Huis. Dit hopen zij zelf 

in de toekomst ook nog te mogen doen, met of zonder subsidie van de gemeente 

Amsterdam. Door zelf werkgelegenheid aan te bieden, kunnen zij echt een verschil maken 

voor de statushouders in de Indische Buurt. Nog meer dan zij nu al doen, zou ik hen 

aanbevelen om samenwerkingen aan te gaan met buurtbewoners die ondernemingen in de 

Indische Buurt hebben. Ook zouden zij in dialoog kunnen gaan met sociale ondernemingen, 

die hen mogelijk kunnen begeleiden in het opzetten van een onderneming. Hier zijn zij zelf 

namelijk ook nog onbekend in.  
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 Een andere aanbeveling die ik zou willen maken heeft betrekking tot de sociaal 

kapitaal theorie en is al eerder naar voren gekomen.  Ik zou hen aanbevelen om meer 

autochtone Nederlanders actief te krijgen binnen het Blauwe Huis, zodat statushouders en 

andere buurtbewoners hier weer van kunnen profiteren.  

7.3 Discussie  

In dit onderzoek zijn er een aantal beperkingen geweest. De allereerste beperking heeft 

betrekking op het afnemen van de interviews. In het tweede hoofdstuk werd al vermeld dat 

veel statushouders nog maar beperkt Nederlands, maar ook beperkt Engels spraken. Dit 

maakte het voor mij soms erg lastig om dieper in het gesprek te gaan, aangezien dit 

simpelweg meer van de vocabulaire van de respondenten vraagt. Hierdoor was ik soms 

genoodzaakt om meer gesloten vragen te stellen en het gesprek meer te sturen dan ik van te 

voren had gewild. Tevens maakte dit het lastig om respondenten te vinden. Dit heeft grote 

gevolgen gehad voor dit onderzoek, omdat de statushouders minder aan woord komen dan 

ik oorspronkelijk had gewild.  In het vervolg zou ik dan ook zeker meer naar mogelijkheden 

kijken om eventueel een tolk in te huren.  

Eerder in dit onderzoek is er benoemd dat er een gevaar bestaat dat gemeenten zich 

makkelijker richten op de statushouders die gemakkelijk te bemiddelen zijn naar werk of een 

opleiding. Kwetsbare  statushouders zouden nog te veel achterblijven (Razenberg et al., 

2017). Dit brengt mij op een ander punt wat belangrijk is om in het achterhoofd te houden. 

De statushouders waarmee ik heb gesproken waren immers allemaal al bemiddeld naar een 

werkervaringsplek, namelijk het Blauwe Huis. Het zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat ik 

met een groep statushouders heb gesproken die niet representatief is voor statushouders in 

het algemeen.  

 Daarnaast heb ik ook bewust gevraagd naar statushouders die de Nederlandse en/of 

Engelse taal goed beheersten. Onbewust heb ik hierdoor mogelijk een groep statushouders 

gesproken die hoger opgeleid waren, waardoor enige voorzichtigheid noodzakelijk is als het 

gaat om uitspraken doen over statushouders in het algemeen.  

Tot slot wil ik benoemen dat mijn eigen voorkomen ook mogelijk invloed heeft gehad op de 

manier waarop de statushouders hebben gesproken over de Nederlandse bevolking en 

Nederlandse instituties.  Ik ben overduidelijk een autochtone Nederlander met mijn blonde 

haren en blauwe ogen. Ik vraag mij of zij het idee hadden eerlijk tegen mij te kunnen zijn wat 

betreft hun mening over de Nederlandse samenleving, het Nederlandse inburgeringsbeleid 

en de Nederlandse bevolking.  
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7.4 Tot slot  

Ik zou deze thesis graag willen eindigen met te benadrukken dat meer onderzoek naar 

succesvolle (arbeids-) integratie van statushouders noodzakelijk is. Ik sluit mij hierbij aan bij 

de woorden van Dagevos en Odé (2017) die benadrukken dat onderzoek en beleid zouden 

nog veel meer een samenwerking moeten aangaan, zodat de effectiviteit van de gemaakte 

beleidsinspanning verbeterd kan worden.  

 

In de Nederlandse samenleving wordt er steeds meer van de burgers zelf verwacht. Ik ben 

van mening dat burgerinitiatieven in de hedendaagse samenleving een grote rol kunnen 

spelen in de ondersteuning van statushouders tijdens hun (arbeids-)integratie proces. Om er 

achter te komen op welke manier burgerinitiatieven een effectieve rol kunnen spelen,  is er 

meer onderzoek nodig. Ook zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de 

effectiviteit van het huidige inburgeringsbeleid en op welke manier er meer gelijkheid en 

kwaliteit gewaarborgd kan worden tussen de begeleiding die gemeenten aanbieden.   
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