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Samenvatting 

 

Deze masterthesis betreft een kwalitatief onderzoek over de weg naar arbeidsparticipatie van 

Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders. Aanleiding van dit onderzoek is de lage 

arbeidsparticipatie bij Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders en de hiermee 

samenhangende beperkte kennis over hun achtergrond; doordat weinig bekend is over de 

achtergrond van de vrouwen blijkt het moeilijk te zijn om hen richting werk te ondersteunen.  Juist 

nu wordt gewerkt aan een nieuw inburgeringsstelsel, is meer aandacht voor de manier waarop 

deze ondersteuning vorm moet krijgen. Arbeidsparticipatie wordt immers gezien als een van de 

belangrijkste elementen van inburgering. Doel van het onderzoek was om middels het perspectief 

van de vrouwen inzicht te geven over kansen en belemmeringen om vrouwelijke statushouders 

richting werk te begeleiden.  Allereerst is naar wetenschappelijke literatuur gekeken om een eerste 

inzicht te krijgen in mechanismen die van invloed zijn op de weg naar arbeidsparticipatie. Specifiek 

is gekeken naar achtergrondfactoren van de vrouwen. Hierbij was aandacht voor de invloed van 

het sociale netwerk, taalvaardigheden, beroepscompetenties, traditionele genderrollen, het 

moederschap en de mentale gezondheid. Hierbij is ingegaan op de concepten sociaal kapitaal en 

menselijk kapitaal, het concept self-efficacy, de rollen theorie van Eagly & Wood (2012), literatuur 

over moederschap en Hobfoll’s theorie (2001) over het verlies van hulpbronnen.  

Vervolgens zijn 18 interviews gehouden, waarvan 8 met Eritrese vrouwen en 10 met 

Syrische vrouwen. Tijdens de interviews is een tijdlijn met de vrouwen getekend waarbij is ingegaan 

op kansen en belemmeringen ten aanzien van arbeidsparticipatie in vier verschillende fasen: 1) 

De fase waarin de vrouwen in het AZC wachten op duidelijkheid over hun verblijfsstatus, 2) De fase 

waarin vrouwen een verblijfsstatus hebben maar nog in het AZC wachten op een huis, 3) De fase 

waarin de vrouwen in de gemeente komen te wonen en 4) Het toekomstperspectief van de 

vrouwen. 

Uit de interviews komt naar voren dat de weg naar arbeidsparticipatie voor de meeste 

vrouwen een moeizaam en langdurig proces is, waarbij zich meer belemmeringen dan kansen 

voordoen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de achtergrond van vrouwen van 

belang is bij het begrijpen van de weg naar arbeidsparticipatie, maar dat dit sterk samenhangt met 

de uitwerking van het beleid. Alleen door te kijken naar de achtergrond van de vrouwen én het 

beleid kan een volledig beeld gevormd worden over het langdurige proces. Om de taal goed te 

leren, een sociaal netwerk op te bouwen, kennis te krijgen van de Nederlandse samenleving en 

beroepscompetenties (opnieuw) te verwerven wordt in het inburgeringsstelsel weinig 

ondersteuning aangeboden en veel van de zelfredzaamheid van de vrouwen verwacht. 

Ondersteuning blijkt juist één van de belangrijke werkzame elementen te zijn om aan te sluiten bij 

de motivatie van de vrouwen om stappen richting werk te zetten. In de plannen voor het 



 

 

toekomstige beleid staat beschreven dat ondersteuning vanuit de gemeente zal toenemen. Hier 

zijn vrouwen positief over maar zij benoemen dat veel belemmeringen zullen blijven bestaan. 

Daarom zijn aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek meerdere 

beleidsadviseringen uitgewerkt. Ten eerste dient kritisch te worden gekeken naar het beleid waarin 

getracht wordt om vrouwen zo snel mogelijk te laten werken. Vrouwen geven aan dat zij op de korte 

termijn nog geen werk kunnen uitvoeren wat aansluit op hun kwaliteiten. Dit komt doordat zij nog 

geen kennis hebben van de Nederlandse samenleving en de taal nog onvoldoende spreken. Ten 

tweede is het noodzakelijk dat vrouwen beter geïnformeerd worden over mogelijkheden in 

Nederland. Empowerment aan de hand van informatie zorgt voor veiligheid waardoor vrouwen de 

eerste stap richting werk durven te zetten. Belangrijk hierbij is dat de informatie op een cultuur 

sensitieve manier wordt overgebracht. Ten derde is een aanbeveling dat ook vrouwen boven de 

dertig een lening bij DUO moeten kunnen afsluiten om te studeren. Post-migratie competenties 

worden in Nederland als belangrijk geacht bij het vinden van een baan. Vrouwen boven de dertig 

lopen hierdoor tegen een dichte deur. Daarnaast is het van belang dat meer aandacht wordt 

besteed aan eerder verworven competenties. Op deze manier kunnen kwaliteiten van de vrouwen 

beter benut worden. Tot slot is het van belang dat gemeenten meer van elkaar leren. Momenteel 

bestaan er grote verschillen tussen de ondersteuning die vrouwen aangeboden krijgen in 

verschillende gemeenten. Hierdoor worden de kansen die de vrouwen krijgen voor een groot deel 

bepaald door de gemeente waarin zij terechtkomen. 
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1. Introductie 

 

1.1 Aanleiding 
 

“Ik heb een plan in mijn hoofd en ik wil hiermee doorgaan. Alles komt stap voor 

stap.”  (Isma, 31 - Syrië) 

 

“Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet” (Koolmees, 2019, p.1). “Samenhang tussen 

inburgerging en meedoen - in de samenleving en op de arbeidsmarkt – mist” (Koolmees, 2018a, 

p.1). Dit zijn de letterlijke woorden van minister Koolmees uit kamerbrieven waarin hij aankondigt 

dat er in 2021 een nieuw inburgeringsstelsel komt. Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling 

van het nieuwe stelsel om statushouders1 in de toekomst adequaat te ondersteunen. Mede 

hierdoor is er veel aandacht voor de vraag hoe deze ondersteuning eruit moet zien.  

Het huidige inburgeringsstelsel, dat voortkomt uit de Wet inburgering 2013, is gebouwd op 

de begrippen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de statushouders. Statushouders 

zijn momenteel zelf verantwoordelijk voor de financiering en inschrijving bij een 

inburgeringscursus. Middels een sociaal leenstelsel kunnen zij via DUO een lening afsluiten om de 

inburgeringscursus te bekostigen. Wanneer zij binnen de gestelde drie jaar de inburgering afronden 

wordt de lening kwijtgescholden (Algemene Rekenkamer, 2017). Het achterliggende idee van het 

huidige stelsel is dat de zelfredzaamheid van statushouders vergroot wordt, wanneer zij zelf 

verantwoordelijk zijn voor het inburgeringsproces (Kloosterboer, 2016). Echter, slechts dertig 

procent van de statushouders haalt de inburgering binnen drie jaar (Algemene Rekenkamer, 

2017). Verschillende onderzoeken ontkrachten de positieve invloed van de eigen 

verantwoordelijkheid dan ook (Kahmann, De Winter-Koçak, De Gruijter & Razenberg, 2018; Blom, 

Bakker, Goedvolk, Van der Maas-Vos & Van Plaggenhoef, 2018; Goudsmit, 2017). Zo wordt er 

gesteld dat condities om de juiste keuzes te maken vaak ontbreken. Het blijkt dat de gemiddelde 

statushouder niet overeenkomt met de geïnformeerde burger waar de Wet inburgering vanuit lijkt 

te gaan (Kahmann e.a., 2018). De Nationale Ombudsman verklaart dat dit komt doordat het veelal 

gaat om een (kwetsbare) groep mensen die moeite heeft met de taal, niet bekend is met de 

organisatie van de overheid en een andere culturele achtergrond heeft. Daar komt nog bovenop 

dat zij dikwijls traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en wantrouwend of angstig zijn 

tegenover autoriteiten (Ruitenburg, Van Dorst & Tio, 2018).  

 
1 Binnen de huidige literatuur worden de begrippen vluchtelingen, statushouders, nieuwkomers, 

asielmigranten en vergunninghouders veelal door elkaar gebruikt. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van de term statushouders. Met statushouders wordt gedoeld op mensen die gevlucht zijn en een 

verblijfsvergunning hebben gekregen (SER, z.d.). 
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De tekortkomingen van het huidige inburgeringsstelsel komen naar voren in de cijfers over 

de geringe arbeidsparticipatie van statushouders. Het deelnemen aan de arbeidsmarkt wordt 

immers gezien als een van de belangrijke elementen van integratie; een baan biedt de mogelijkheid 

om de taal te leren en mee te doen in de samenleving (Koolmees, 2018b). In integratieonderzoek 

wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen de structurele dimensie en de sociaal-culturele 

dimensie. Arbeidsparticipatie valt hierbij onder de structurele dimensie aangezien dit de positie 

omtrent werk en inkomen betreft. De sociaal-culturele dimensie gaat over de mate waarin 

statushouders zich verhouden tot de ontvangende samenleving (Dagevos, Huijnk, Maliepaard & 

Miltenburg, 2018).  

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen, had 

gemiddeld slechts vier procent van de 18-65-jarigen na anderhalf jaar een baan. Na twee en een 

half jaar was dit gestegen naar elf procent. Hierbij zijn wel grote verschillen te zien wanneer er 

wordt gekeken naar herkomstland. Dit loopt uiteen van zes procent bij Eritreeërs, tien procent voor 

Syriërs tot 29 procent bij Afghanen (CBS, 2018). Ter vergelijking: 66% van de totale Nederlandse 

bevolking had in het derde kwartaal van 2016 een betaalde baan (CBS, 2017). Voor mensen met 

een niet-westerse migratieachtergrond ligt dit percentage iets lager, namelijk 57%, maar dit is nog 

steeds veel hoger dan bij statushouders. Bij de interpretatie van deze cijfers is het van belang om 

te realiseren dat mensen aan het begin van de integratie in Nederland staan. Hoewel, onderzoeken 

die zijn verricht naar statushouders die al een langere tijd in Nederland wonen weergeven net 

zomin een rooskleurig beeld (Odé & Dagevos, 2017). Zo wordt er gesteld dat de arbeidsparticipatie 

van statushouders toeneemt, maar dat er een zogenaamde refugee gap blijft bestaan: de 

arbeidsparticipatie van statushouders blijft achter op de andere groep migranten en de rest van de 

Nederlandse inwoners (Bakker, Dagevos & Engbersen, 2017). Daarnaast wordt er beschreven dat 

er sprake is van een zogenaamde gender gap: de arbeidsparticipatie voor vrouwelijke 

statushouders ligt nog een stuk lager dan bij mannen (Barslund, Di Bartolomeo & Ludolph, 2017).  

Uit een recente verkennende studie; Mind the Gap (Razenberg, Kahmann & De Gruijter, 

2018, komt naar voren dat het moeilijk is om deze vrouwen te ondersteunen bij de 

arbeidsparticipatie omdat gesteld wordt dat zij onder andere gemiddeld gezien minder opleiding 

en werkervaring hebben genoten. Dit resulteert in een minder duidelijke beroepsidentiteit en 

minder mogelijkheden om te werken. Daarnaast wordt als belemmering beschreven dat er weinig 

kennis bestaat over de achtergrond van de vrouwelijke statushouders. Hierdoor worden er op basis 

van algemene beelden aannames over hun positie gedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld verondersteld 

dat de vrouwen kwetsbaar zijn en dat zij thuis voor de kinderen moeten zorgen (Razenberg e.a., 

2018). Hierdoor wordt de man vanuit de ondersteuning in de gemeente eerder naar werk begeleid, 

hetgeen nadelig doorwerkt in de arbeidsparticipatie van de vrouwen. Gemeenten geven dan ook 

aan dat zij onvoldoende kennis hebben om deze vrouwen op een adequate manier te begeleiden 

(Razenberg e.a., 2018).  
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Uit de huidige literatuur blijkt dat binnen de beperkte kennis over de arbeidsparticipatie 

van vrouwelijke statushouders nog minder kennis bestaat over de ervaringen en het perspectief 

van deze vrouwen zelf. Naast dat de aannames door het kennistekort een oorzaak vormen voor de 

lage arbeidsparticipatie, vormt het kennistekort ook de aanleiding voor dit onderzoek. De Nationale 

Ombudsman stelt namelijk dat het perspectief van statushouders juist centraal gesteld moet 

worden (Ruitenburg e.a., 2018). Zoals de plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel er nu uitzien, 

zal er in 2021 meer maatwerk komen (Koolmees, 2018a). Volgens de Nationale Ombudsman moet 

dit beoogde toekomstige maatwerk gaan over de dienstverlening die inspeelt op de specifieke 

behoeften van de statushouders (Ruitenburg e.a., 2018). Hieruit vloeit voort dat dit niet mogelijk 

is zonder het perspectief van deze vrouwen zelf mee te nemen. Binnen dit onderzoek zal dit 

perspectief daarom uitgediept worden en zal specifiek worden ingegaan op Eritrese en Syrische 

vrouwen. Er wordt gekeken naar hun perspectief over de weg naar arbeidsparticipatie. Hierbij gaat 

het niet enkel om de arbeidsparticipatie op zichzelf, maar ook om de stappen richting werk. 

Er is gekozen voor deze groep vrouwen omdat Syrische vrouwen momenteel de grootste 

groep vrouwelijke statushouders vormen (CBS, 2019). Daarnaast blijkt dat binnen de beperkte 

kennis over vrouwen de minste kennis bestaat over de achtergrond en mogelijkheden van Eritrese 

vrouwen (Razenberg e.a., 2018). Zij vormen na Syrische vrouwen tevens een van de grootste 

groepen vrouwelijke statushouders (CBS, 2019). Informatie over het aantal vrouwen dat de 

afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen, is te vinden in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 1 

Aantallen vrouwelijke asielzoekers in Nederland 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 

Instroom vrouwen in totaal 5870 11560 5980 4405 5920 

Instroom Syrische vrouwen  1820 3880 1190 1090 845 

Instroom Eritrese vrouwen  895 2595 655 455 480 

Noot: Deze tabel betreft cijfers over het aantal asielverzoeken. Exacte cijfers over het aantal Syrische en 

Eritrese vrouwelijke statushouders zijn onbekend. 

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 

De lage arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders en de beperkte kennis over de 

mogelijkheden om hen te ondersteunen richting de arbeidsmarkt is op verschillende terreinen 

problematisch. Allereerst leidt de lage arbeidsparticipatie van deze vrouwen tot minder 

mogelijkheden tot zelfontwikkeling, meer kans op gezondheidsproblemen en een laag inkomen 

(Ministerie van SWZ, 2018). Daarnaast is deze situatie ook vanuit economisch en sociaal 

perspectief niet gewenst. Zo wordt er gesteld dat de creativiteit van de diverse groep een gemis is 

in het bedrijfsleven. Het gevolg hiervan zijn onnodige kosten voor de sociale zekerheid. De lage 

arbeidsparticipatie van vrouwen creëert daarnaast een dalende sociale verbinding van 
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verschillende groepen in de samenleving. Dit wordt uiteindelijk zelfs gelinkt aan polarisatie in de 

samenleving (Ministerie van SWZ, 2018). 

Minister Koolmees beschrijft daarnaast dat hij de lage arbeidsparticipatie van vrouwen 

vanuit emancipatoir en integratief oogpunt als ongewenst ziet (Koolmees, 2018c). Het kabinet 

hecht belang aan het feit dat mensen die nieuw in Nederland zijn, ook daadwerkelijk meedoen in 

de samenleving, en waar mogelijk gaan werken. Bij de invulling van het toekomstige 

inburgeringsstelsel, is dit leidend voor álle inburgeringsplichtigen; dus mannen én vrouwen. Tevens 

beschreef Koolmees als reactie op de verkennende studie Mind the Gap, dat nu het proces is 

ingezet om te komen tot een herziend inburgeringsstelsel, het waardevol is om signalen en 

aanbevelingen over de arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders te betrekken (Koolmees, 

2018c). Het perspectief van deze vrouwen zelf is hierbij een belangrijke aanvulling, hetgeen 

aansluit bij de bevindingen van De Gruijter & Ter Woerds (2005) en Razenberg, Kahmann, De 

Gruijter & Damhuis (2018). Zij stellen dat de ervaringen, vaardigheden en ambities van vrouwelijke 

statushouders meer onder de aandacht gebracht dienen te worden zodat deze meer, en effectiever 

kunnen worden ingezet bij het bereiken van arbeidsparticipatie. Dit onderzoek speelt tenslotte in 

op de noodzaak die Odé en Dagevos (2017) beschrijven. Zij benoemen dat een grotere rol van 

gemeenten bij de ondersteuning van statushouders noodzakelijk is. Doordat gemeenten 

momenteel aangeven dat zij onvoldoende kennis hebben om deze vrouwen op een adequate 

manier te begeleiden, biedt dit onderzoek belangrijke inzichten. 

 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Opvallend is dat het merendeel van de studies omtrent de arbeidsparticipatie van statushouders 

zich focussen op de invloed van het beleid op de arbeidsparticipatie. Binnen dit perspectief richt 

het merendeel van de studies zich op statushouders in het algemeen. Echter, zoals reeds 

beschreven komt uit studies naar voren dat er sprake is van een ‘gender gap’; bij vrouwen ligt de 

arbeidsparticipatie nog lager dan bij mannen. Om deze reden is het noodzakelijk dat er binnen 

onderzoek meer wordt gekeken naar de situatie van deze vrouwen. Razenberg e.a. (2018) hebben 

hier onlangs aandacht aan besteed door te kijken naar de belemmeringen en kansen voor de 

arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders. Hoewel, ook hierbij ligt de focus op de invloed 

van het beleid en de ondersteuning. Zo wordt er gekeken wat experts als werkzame factoren 

aankaarten. Uitzondering is onderzoek van De Gruijter & Ter Woerds uit 2005 die wel het 

perspectief van vrouwelijke statushouders centraal hebben gesteld.  Echter, destijds was er sprake 

van een ander inburgeringsstelsel, hetgeen een andere context vormt. Tevens was er sprake van 

een andere groep vrouwelijke statushouders (zij waren afkomstig uit andere landen). 

Daarnaast zijn er twee studies vanuit het SCP die hebben gekeken naar het leven van 

Syriërs en Eritreeërs in Nederland waarbij hun perspectief is belicht (Dagevos e.a., 2018; Sterckx 

& Fessehazion, 2018). De studie naar Syriërs betreft een surveyonderzoek waarbij mannen en 
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vrouwen zijn meegenomen. Hierdoor zijn interessante inzichten over de visie van vrouwen voor 

handen maar de hoofdfocus lag niet op het participeren op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie 

is meegenomen, maar er is niet gekeken naar de onderlinge samenhang van factoren. Zo is er 

bijvoorbeeld gekeken naar de arbeidsparticipatie en discriminatie maar niet naar de relatie 

hiertussen (Dagevos e.a., 2018). Bij het kwalitatieve onderzoek naar Eritreeërs in Nederland was 

de arbeidsparticipatie ook niet de hoofdfocus, maar hierbij is wel meer gekeken naar de onderlinge 

samenhang van factoren. Echter, hierbij is de visie van vrouwen minder expliciet onderscheden. Er 

wordt veelal gesproken over Eritreeërs in het algemeen (Sterckx & Fessehazion, 2018).  

Dit onderzoek bouwt voort op voorgaande studies en kijkt expliciet naar het perspectief van 

Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders in Nederland over de weg naar arbeidsparticipatie. 

Daarnaast draagt dit onderzoek nog op een tweede manier bij aan de huidige wetenschappelijke 

kennis. Razenberg e.a. (2018) beschrijven in hun studie dat er weinig kennis over de achtergrond 

van de vrouwelijke statushouders voor handen is. Juist omdat dit voor een deel de oorzaak vormt 

voor de lage arbeidsparticipatie, vormt het binnen dit onderzoek de aanleiding om te focussen op 

mechanismen met betrekking tot de leefwereld van de vrouwen. Op deze manier wordt getracht 

om de arbeidsparticipatie van de Eritrese en Syrische vrouwen te begrijpen. De motivatie voor 

specifieke mechanismen wordt uitgebreider toegelicht in hoofdstuk drie. 

 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De behoefte aan inzicht over de kansen en belemmeringen om vrouwelijke statushouders richting 

arbeidsparticipatie te begeleiden vormt het startpunt van deze studie. Het doel van dit onderzoek 

is om bij te dragen aan dit inzicht, door middel van kwalitatieve interviews met Eritrese en Syrische 

vrouwen. Hierbij ligt de focus op het perspectief van deze vrouwen ten aanzien van de 

arbeidsparticipatie en zal er specifiek worden ingegaan op de invloed van mechanismen met 

betrekking tot de leefwereld van deze vrouwen. De doelstelling van dit onderzoek wordt behaald 

door de onderstaande drie opgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden:  

 

De beschrijvende vraag: 

Wat beschrijven Eritrese en Syrische vrouwen als kansen en belemmeringen in hun weg naar 

arbeidsparticipatie in Nederland? 

 

De beschrijvende vraag beoogt het perspectief van de vrouwen inzichtelijk te maken. Hierbij wordt 

middels interviews aan de vrouwelijke statushouders gevraagd naar hun ervaringen en belevingen 

in Nederland ten aanzien van de weg naar arbeidsparticipatie. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door 

samen met de vrouwen een tijdlijn te tekenen over hun leven in Nederland. In deze tijdlijn zal 

aandacht zijn voor vier verschillende fasen 1) De asielprocedure 2) De tussenfase 3) De vrouwen 

in de gemeente en 4) Het toekomstperspectief van de vrouwen (zie paragraaf 2.3 voor een 
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toelichting van deze fasen). Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat elke fase gekenmerkt 

wordt door specifieke kansen en belemmeringen (De Lange, Besselsen, Rahouti & Rijken, 2017). 

Op deze manier wordt en zo volledig mogelijk beeld geschept.  

 

De verdiepende vraag:  

Welke mechanismen met betrekking tot de leefwereld van de vrouwen zijn belangrijk bij het 

begrijpen van deze kansen en belemmeringen? 

 

Deze vraag kan worden gezien als een verdieping op de eerste vraag. Oftewel, wat zijn de 

mechanismen achter de kansen en belemmeringen die de vrouwen noemen? Hierbij zal veel ruimte 

zijn voor mechanismen waar de vrouwen zelf mee komen. Dit heeft te maken met de beperkte 

kennis over het perspectief van vrouwelijke statushouders ten aanzien van arbeidsparticipatie in 

het algemeen. Door op een open manier door te vragen naar kansen en belemmeringen waar de 

vrouwen zelf mee komen kunnen nieuwe inzichten verworven worden. Daarnaast is er specifiek 

sprake van een beperkte kennis over de achtergrondsituatie van de vrouwen. Om hierop in te 

spelen zal er allereerst vanuit theoretisch perspectief worden gekeken naar mechanismen met 

betrekking tot de achtergrondsituatie die van invloed kunnen zijn. De keuze van de mechanismen 

wordt toegelicht in hoofdstuk 3 (het theoretisch kader). Indien deze mechanismen niet zelf door de 

vrouwen worden beschreven, zullen deze zelf aan de vrouwen worden voorgelegd. Op deze manier 

wordt een open blik gecombineerd met een gericht theoretisch kader. Hiermee wordt getracht om 

de arbeidsparticipatie van Eritrese en Syrische vrouwen beter te begrijpen. 

 

De beleidsvraag  

Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de verhalen van Eritrese en Syrische vrouwelijke 

statushouders worden gedaan om op deze manier uiteindelijk de ondersteuning richting 

arbeidsparticipatie van deze vrouwen te verbeteren (in het nieuwe inburgeringsstelsel)? 

 

Door inzicht te verkrijgen over wat Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders zelf aangeven 

als kansen en belemmeringen in hun weg naar arbeidsparticipatie, is het mogelijk dat gemeenten, 

landelijk beleid en organisaties deze kennis gebruiken. Zij kunnen hierdoor instrumenten of 

interventies ontwikkelen die mogelijk beter aansluiten bij wat deze vrouwen aangeven, om zo 

uiteindelijk de arbeidsparticipatie te vergroten. Daarnaast zal specifiek worden gevraagd aan de 

vrouwen hoe zij tegen de nieuwe inburgeringsplannen aankijken. Deze bevindingen kunnen worden 

meegenomen in het toekomstige stelsel.   

 

1.4 Leeswijzer  

Na dit introducerende hoofdstuk zal in het tweede hoofdstuk worden ingegaan op de 

beleidscontext. Hierbij zal aandacht zijn voor het huidige inburgeringsstelsel, de plannen voor het 



Jorien van Treeck – Masterthesis CSP - 2019 

7 

 

inburgeringsstelsel in 2021 en de regelgeving in de vier verschillende fasen. Nadat de context 

geschetst is, zullen in hoofdstuk drie huidige theorieën en bevindingen uit eerder onderzoek 

worden beschreven ten aanzien van achtergrondfactoren die van invloed zijn op de 

arbeidsparticipatie. Hierna volgt het methodehoofdstuk waarin wordt beschreven hoe dit 

onderzoek is uitgevoerd en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. In hoofdstuk vijf zullen 

vervolgens de bevindingen van de interviews besproken worden. Hierop volgend zal in hoofdstuk 

zes, de conclusie, antwoord worden gegeven op de beschrijvende en verklarende 

onderzoeksvragen. Het hoofdstuk hierna geeft antwoord op de laatste onderzoeksvraag aan de 

hand van beleidsadviezen die gebaseerd zijn op de onderzoeksresultaten. Dit onderzoek sluit af 

met de discussie waarbij sterke en zwakke punten van dit onderzoek benoemd worden en 

suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan. 
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2. Beleidscontext 
 

In dit hoofdstuk wordt de beleidsmatige context van dit onderzoek beschreven. Hierbij wordt 

allereerst ingegaan op de huidige beleidscontext; de Wet inburgering 2013. Vervolgens worden de 

plannen voor het toekomstige inburgeringsstel uitgewerkt. Dit hoofdstuk sluit af met de regels 

omtrent werk waar de vrouwen in de vier verschillende fasen in Nederland mee te maken krijgen. 

 

2.1 Wet inburgering 2013  

Alle vrouwelijke statushouders binnen dit onderzoek vallen onder de Wet Inburgering 2013 (Wi 

2013). Volgens deze wet zijn niet-Europese vreemdelingen tussen de 16 en 64 jaar met een 

verblijfsvergunning, inburgeringsplichtig (Algemene Rekenkamer, 2017). Dit houdt in dat zij binnen 

drie jaar het inburgeringsexamen dienen te halen. Deze termijn gaat in op het moment dat bekend 

is dat een persoon een verblijfsstatus heeft gekregen. Het doel van het inburgeringsbeleid is dat 

statushouders de taal leren, kennis maken met de Nederlandse samenleving en daadwerkelijk 

participeren in deze samenleving (Algemene Rekenkamer, 2017). De wet, die sinds 1 januari 2013 

geldt, gaat uit van veel zelfredzaamheid en legt een grote verantwoordelijkheid bij de inburgeraars. 

Dit komt duidelijk naar voren in de tweede alinea van de Memorie van toelichting bij de wet:  

 

‘’Van iedere burger wordt verwacht dat hij zelfredzaam is, deelneemt aan de samenleving 

en investeert in eigen kennis en vaardigheden. Inburgering is een uitvloeisel van deze norm 

voor vreemdelingen die zich met een niet-tijdelijk doel in Nederland vestigen.’’ (Wi2013)  

 

De rol van gemeenten in de Wi2013 is ten opzichte van het oude stelsel flink afgenomen (Blom 

e.a., 2018). Hoewel er sinds een wijziging in de wet in 2017 weer wat meer regie bij de gemeente 

ligt, blijft de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar de hoofdfocus (Kahmann e.a., 2018). 

Dit blijkt uit het feit dat statushouders zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren en het kiezen 

van een inburgeringscursus (Kahmann e.a., 2018). Middels een sociaal leenstelsel kunnen 

statushouders via DUO een lening van maximaal 10.000 euro afsluiten om de inburgeringscursus 

te bekostigen. Wanneer zij binnen de gestelde drie jaar de inburgering afronden wordt de lening 

kwijtgescholden. Wanneer zij niet binnen deze tijd slagen voor de inburgering, kunnen er boetes 

worden opgelegd. In het uiterste geval kunnen mensen hun verblijfsstatus verliezen (Algemene 

Rekenkamer, 2017). Momenteel dienen statushouders zes examens te doen (oriëntatie op de 

arbeidsmarkt, kennis van de Nederlandse samenleving, lezen, luisteren, spreken en schrijven). 

Daarnaast dienen statushouders sinds oktober 2017 de participatieverklaring te ondertekenen. In 

deze verklaring zijn normen en waarden van de Nederlandse samenleving en bepaalde regels 

opgenomen. Middels de handtekening verklaart de statushouders dat hij of zij actief mee wil doen 

in de Nederlandse samenleving, maar hier is geen examen aan verbonden (IND, 2019). 
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2.2 Inburgeringsplannen voor 2021 

Zoals reeds is beschreven, blijkt uit onderzoek dat de inburgeraar niet zo zelfredzaam is als 

aanvankelijk werd gedacht (Algemene Rekenkamer, 2017). Het stelsel blijkt te ingewikkeld te zijn; 

voor veel mensen is het een hele opgave om zelf een lening bij DUO af te sluiten en een passende 

taalschool te kiezen (Koolmees, 2018a). Daarnaast is het stelsel niet effectief gebleken. Het doel 

van het inburgeringsstelsel is om mensen mee te laten doen in de samenleving en het liefst via 

betaald werk. Echter, momenteel heeft maar een op de tien statushouders na twee en een half 

jaar een baan (CBS, 2018). Daarnaast blijken de boetes die kunnen worden opgelegd, mensen af 

te schrikken om een hoger niveau te halen in plaats van dat het hen motiveert (Koolmees, 2018a). 

Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw stelsel, wat zoals het er nu uitziet in 2021 van kracht zal 

zijn (Koolmees, 2019). Hoewel het nieuwe inburgeringsstelsel nog wordt ontwikkeld, komt uit de 

kamerbrieven van minister Koolmees naar voren wat de plannen voor de verbetering van het 

huidige stelsel zijn (Koolmees, 2019; Koolmees, 2018a). Deze plannen worden hieronder 

toegelicht. 

Momenteel beginnen statushouders veelal met werk, wanneer zij de inburgering hebben 

afgerond. Het doel van het nieuwe stelsel is om statushouders meteen te laten werken en 

tegelijkertijd de taal te laten leren (Rijksoverheid, z.d.). Daarnaast zal de rol van de gemeenten in 

het nieuwe stelsel weer toenemen. Allereerst houdt dit in dat gemeenten zo vroeg mogelijk 

betrokken dienen te zijn bij iedere inburgeraar die in hun gemeente komt wonen. Bij voorkeur al 

op het moment dat statushouders nog in het AZC wonen. In het AZC zal er bij personen die hun 

status hebben gekregen maar nog op een huis wachten, reeds worden gestart met het programma 

‘voorbereiding op de inburgering’ (Koolmees, 2019). Hierbij is aandacht voor de Nederlandse taal, 

kennis van de maatschappij en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het plan dat er in het 

AZC bij hen een brede intake worden afgenomen. Deze intake dient inzicht te geven in de 

startpositie en mogelijkheden van een persoon om zich te ontwikkelen. Op het moment dat een 

statushouder vanuit het AZC naar de gemeente verhuist dient er een warme overdracht plaats te 

vinden (Koolmees, 2018a). 

Nadat de brede intake is afgerond wordt er met elke individuele statushouder een 

persoonlijk inburgeringsplan (PIP) gemaakt. Hierin komen afspraken te staan over de onderwerpen 

inburgering, begeleiding, participatie en ontzorgen. Dit dient in een vroeg stadium te gebeuren; 

maximaal zes weken nadat een statushouder zich inschrijft bij de gemeente. Hierbij is het van 

belang dat de gemeente samen met de statushouder de gemaakte afspraken en voortgang blijft 

evalueren (Koolmees, 2019). Het blijft echter de verantwoordelijkheid van statushouders om 

binnen de periode van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht (Rijksoverheid, z.d.). 

Een andere verandering is de verhoging van het vereiste taalniveau bij het 

inburgeringsexamen. Dit niveau is momenteel A2 maar zal opgeschroefd worden naar B1. Het doel 
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hiervan is om statushouders een zo goed mogelijke startpositie te geven. Dit zal echter niet voor 

alle statushouders mogelijk zijn. In het PIP zal daarom een passende leerroute en een passend 

leerniveau worden vastgesteld. Ook voor degenen die een minder hoog taalniveau kunnen 

verwerven, zijn de plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel erop gericht dat zij zo snel mogelijk 

zelfredzaam worden. Werk wordt hierbij als sleutel gezien (Rijksoverheid, z.d.). 

 Daarnaast zullen alle statushouders de eerste zes maanden verplicht ontzorgd worden om 

schulden te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten de eerste periode de vaste lasten 

inhouden op de bijstandsuitkering. Voor minder zelfredzame burgers zal dit zo lang duren als nodig 

wordt geacht (Koolmees, 2019).   

Tot slot zal het leenstelsel voor inburgeringscursussen worden afgeschaft. Gemeenten 

krijgen geld van het Rijk om inburgeringstrajecten in te kopen bij bepaalde aanbieders. Hiervoor 

wordt het geld gebruikt dat nu als lening aan de statushouders wordt uitgekeerd (Rijksoverheid, 

z.d.). Gemeenten dienen te garanderen dat er een passend aanbod voor verschillende leerroutes 

is, dat de taallessen te combineren vallen met andere activiteiten en dat het aansluit op de 

inburgeringsdoelstellingen (Koolmees, 2018a).     

 Echter, voor de huidige groep inburgeraars komen de plannen voor de nieuwe wet 

inburgering te laat. Daarom wil minister Koolmees stimuleren dat gemeenten ook nu al gebruik 

gaan maken van de ruimte die zij hebben. Hoewel er grote verschillen in de uitvoering zijn, is een 

aantal gemeenten reeds gestart met meer intensieve ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden 

aan het opstellen van een plan dat is gericht op het gaan werken (Rijksoverheid, z.d.-a)    

 

2.3 Regels omtrent werk in de vier fasen in Nederland 

In deze paragraaf wordt toegelicht met welke regels nieuwkomers in Nederland te maken krijgen. 

Net zoals het van belang is om het inburgeringstelsel toe te lichten, zijn de regels van belang om 

de weg naar arbeidsparticipatie in een context te plaatsen. Om dit te beschrijven wordt gebruik 

gemaakt van een viertal fasen: 1) De asielprocedure, 2) De tussenfase, 3) De statushouders in de 

gemeente en 4) Het toekomstperspectief.  

1. De asielprocedure betreft de fase waarin vrouwen in afwachting zijn van hun 

verblijfsstatus. In deze fase worden zij weggehouden van de arbeidsmarkt; zij mogen de eerste zes 

maanden namelijk geen betaald werk verrichten (De Lange e.a., 2017). Indien het hen na zes 

maanden lukt om een vorm van werk te vinden, maar zij nog wel in het AZC wonen, dienen zij een 

bijdrage te leveren aan de kosten van de opvang aan het COA (centraal opvangcentrum 

asielzoekers). Uit onderzoek komt naar voren dat dit de prikkel om te gaan werken en de financiële 

zelfstandigheid verkleint (De Lange e.a., 2017). Daarnaast zit er nog een voorwaarde aan het 

werken. Een asielzoeker kan maximaal 24 uur werken en de werkgever dient te beschikken over 

een tewerkstellingsvergunning van het UWV (Rijksoverheid, z.d.-b). Indien een asielzoeker werkt 

zonder deze vergunning, dan overtreed diegene artikel 2 uit de Wet arbeid vreemdelingen. 
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Asielzoekers kunnen wel direct starten met vrijwilligerswerk in het AZC. Hiermee wordt getracht om 

asielzoekers de mogelijkheid te geven om mee te doen in de samenleving, mensen te ontmoeten 

en een uitlaadklep te bieden tegen stress en verveling. Echter, hiervoor dient ook een aanvraag 

ingediend te worden bij het UWV (Rijksoverheid, z.d.-b). Daarnaast kunnen asielzoekers die een 

grote kans op een status hebben, voornamelijk Eritreeërs en Syriërs, vanaf 2017 gebruik maken 

van Nederlandse lessen in het AZC (De Lange e.a., 2017).  

2. De tussenfase omvat de fase waarin vrouwen een verblijfsstatus hebben gekregen en in 

het AZC in afwachting zijn van een huis. Deze periode blijkt te variëren van een paar maanden tot 

meer dan een jaar (De Lange e.a., 2017).  Sinds januari 2013 wordt er aan alle statushouders een 

voorinburgeringstraject aangeboden. Hierbij is aandacht voor de Nederlandse taal, kennis van de 

Nederlandse maatschappij en individuele begeleiding. Een verschil met de vorige fase is, dat er in 

deze fase geen juridische belemmeringen meer zijn om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.; 

statushouders dienen geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen om te werken (De Lange 

e.a., 2017).  Daarnaast is er ook geen vrijwilligerswerkverklaring meer vereist. Zij dienen echter wel 

nog steeds een deel van hun inkomsten af te staan aan het COA voor de opvang. In de praktijk 

blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de verplichting om het inkomen af te dragen, 

voornamelijk als het om kleine verdiensten gaat. Ook al zijn er geen juridische belemmeringen 

meer, blijken er praktische belemmeringen – zoals deze onduidelijkheid – te zijn waardoor 

statushouders er soms de voorkeur aan geven om niet te werken (De Lange e.a., 2017).  

3. De derde fase betreft de fase dat de vrouwen een huis hebben gekregen. In deze fase 

hebben zij niet meer te maken met het COA, maar met de gemeente. De toegang tot de 

arbeidsmarkt was al van toepassing in de vorige fase, maar in deze fase rust deze taak om dit 

concreet vorm te geven op de desbetreffende gemeente (Stavenuiter, Tinnemans, Kahmann & Van 

der Hof, 2019). Hierbij dienen gemeenten gebruik te maken van het kader dat geboden wordt 

middels de participatiewet. In de praktijk blijkt het erop neer te komen dat weinig mensen in deze 

fase al een baan hebben waardoor statushouders in de meeste gevallen een uitkering ontvangen 

op basis van de participatiewet (De Lange e.a., 2017). Hoewel gemeenten ondersteuning bieden 

vanuit de participatiewet, bestaan er grote verschillen in hoe deze ondersteuning eruitziet. 

Sommige gemeenten willen mensen snel aan het werk laten gaan. In de praktijk betekent dit dat 

het hierbij veelal gaat om activeren maar niet om duurzame integratie (De Lange e.a., 2017).  Dit 

geldt zeker voor hoogopgeleide mensen doordat het combineren van een de inburgeringcursus (zie 

paragraaf 2.1 voor de Wet inburgering 2013) en werk moeilijk blijkt te zijn. Hierdoor worden zij lang 

weggehouden van werk dat in de buurt van hun oude niveau komt. Andere gemeenten bieden 

statushouders met een uitkering meer ruimte en ondersteuning om werk te vinden dat aansluit bij 

hun kwaliteiten (SER., 2019).   

4. De vierde en laatste fase betreft het toekomstperspectief van de vrouwen. In de literatuur 

wordt gesproken over deze fase indien statushouders langer dan drie jaar in Nederland zijn (De 
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Lange e.a., 2018). Op de lange termijn blijven statushouders onzekerheden houden over hun 

verblijf in Nederland. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde 

tijd dienen statushouders het inburgeringsexamen binnen drie jaar gehaald te hebben. Dit blijkt 

voor veel mensen niet eenvoudig te zijn (Algemene Rekenkamer, 2017). Na vijf jaar in Nederland 

te hebben gewoond kunnen statushouders de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning 

voor onbepaalde tijd krijgen. Echter, indien binnen deze vijf jaar wordt aangetoond dat het weer 

veilig is in het land van herkomst, kan de status worden ingetrokken (De lange e.a., 2017). Door 

onzekerheden over de verblijfsstatus blijkt het voor statushouders moeilijk om een vast baan te 

vinden en voor werkgevers ingewikkeld om statushouders aan te nemen (De lange e.a., 2017).  

Nu in dit hoofdstuk meer inzicht is verworven over de beleidsmatige context, wordt in het 

volgende hoofdstuk ingegaan op theorieën en wetenschappelijke literatuur om de weg naar 

arbeidsparticipatie vanuit theoretisch oogpunt te begrijpen. 
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3. Theoretisch kader 

 

3.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt naar wetenschappelijke literatuur gekeken om zo een eerste inzicht te 

krijgen in mechanismen die vanuit theoretisch perspectief en eerder onderzoek van invloed zijn op 

de weg naar arbeidsparticipatie. Voordat dieper wordt ingegaan op specifieke mechanismen, volgt 

eerst een conceptualisering van ‘de weg naar arbeidsparticipatie’. Dit verdient uitleg omdat dit 

onderzoek niet enkel aandacht schenkt aan arbeidsparticipatie op zichzelf. Onder ‘de weg naar 

arbeidsparticipatie’ vallen namelijk ook tussenstappen die voorbereiden op het daadwerkelijke 

werk. Hierbij dient gedacht te worden aan taallessen, cursussen, stages, werkervaringsplekken, 

vrijwilligerswerk en het solliciteren. In de praktijk zijn er verschillende paden die vrouwen kunnen 

volgen. Sommige vrouwen zullen bijvoorbeeld starten met de taal in combinatie met een training 

over de Nederlandse arbeidsmarkt & sollicitatieprocedures en doen daarna praktijkervaring op 

middels een stage. Dit kan voor hen nodig zijn om uiteindelijk de stap naar werk te zetten. Voor 

anderen kan het erop neer komen dat zij na het leren van de taal en het volgen van een training 

hun oude beroep sneller kunnen oppakken.  Ten derde is het ook mogelijk dat iemand begint met 

werken en tijdens het werk de taal leert en kennis opdoet over de Nederlandse samenleving. Hierin 

bestaan verschillen doordat het pad dat iemand aflegt afhankelijk is van factoren zoals het 

opleidingsniveau, competenties en wensen (Booijink, Stavenuiter & Taouanza, 2017). 

Nu beschreven is wat wordt verstaan onder de weg naar arbeidsparticipatie wordt in de 

volgende alinea’s gemotiveerd waarom voor bepaalde factoren is gekozen in dit theoretisch kader.  

Uit onderzoek komt naar voren dat er weinig kennis bestaat over de achtergrondsituatie van 

vrouwelijke statushouders. Hierdoor blijkt het moeilijk te zijn om hen richting werk te ondersteunen 

(Razenberg e.a., 2018). Daarom zal er in dit theoretisch kader focus worden gelegd op 

achtergrondfactoren die van invloed blijken te zijn op de arbeidsparticipatie.  Op deze manier wordt 

getracht de theoretische weg naar arbeidsparticipatie van de vrouwen te begrijpen. 

De studie die vaststelt dat er sprake is van een kennisgebrek over de achtergrondsituatie 

biedt het startpunt voor de motivatie van specifieke factoren. Hieruit komt naar voren dat er door 

experts wordt verondersteld dat de arbeidsparticipatie wordt beïnvloed door traditionele 

rolpatronen, moederschap, het sociale netwerk en de beroepsidentiteit (Razenberg e.a., 2018). 

Echter, dit zijn enkel factoren waarbij een genderspecifieke component meespeelt.  Om een 

vollediger beeld te schetsen van mogelijke achtergrondfactoren die van invloed zijn op de 

arbeidsparticipatie is ook gebruik gemaakt van een studie die heeft gekeken naar statushouders 

in het algemeen, dus mannen en vrouwen. Hierin wordt tevens beschreven dat het sociale netwerk 

en de beroepscompetenties van belang zijn bij het vinden van een baan (Van den Enden, De Winter-

Koçak, Booijnk & De Gruijter, 2018). Daarnaast beschrijven zij ook taalvaardigheid, gezondheid en 
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financiële problematiek als belangrijke factoren. Omdat er reeds een onderzoek is geweest dat 

specifiek heeft gekeken naar de financiële zelfredzaamheid van vrouwelijke statushouders (De 

Vries, 2018), zal de financiële problematiek niet worden meegenomen. Daarnaast zal enkel in 

worden gegaan op het mentale aspect van de gezondheid. Uit onderzoek komt namelijk naar voren 

dat statushouders een relatief slechte gezondheid hebben maar dat dit vooral het geval is voor de 

mentale gezondheid (Dagevos e.a., 2018).  

Beide studies hebben de factoren beschreven vanuit het perspectief van experts, beleid of 

de gemeente. Echter, in dit kader vormen de factoren enkel een startpunt om vanuit hier verder te 

werken. Bij de uitwerking zal gekeken worden naar mechanismen waarbij de vrouwen centraal 

staan. Voorbeeld hierbij is dat er bij de beroepscompetenties niet wordt ingegaan op de invloed 

van beeldvorming van werkgevers over deze competenties. Hierbij staat het perspectief van de 

werkgever namelijk centraal. Er wordt daarentegen wel ingegaan op hoe het verwerven van de 

competenties bij de vrouwen van invloed is op het vinden van een baan. 

 

Samenvattend zullen de volgende factoren worden besproken in dit theoretisch kader:  

• Het sociale netwerk 

• Taalvaardigheden  

• Beroepscompetenties 

• Traditionele rolpatronen 

• Moederschap 

• De mentale gezondheid 

 

Om de centrale positie van de vrouwen binnen dit theoretisch kader te visualiseren wordt gebruik 

gemaakt van een metafoor dat gebaseerd is op de documentaire ‘Een vreemde wereld’ over de 

integratie van statushouders in Amsterdam (Von Graevenitz, 2018). Uit de documentaire kwam 

naar voren dat statushouders moeten dealen met heel veel verschillende factoren binnen de 

integratie; statushouders dienen alle ballen hoog te houden. Dit metafoor is gebruikt als 

conceptueel model voor dit onderzoek (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Weergave conceptueel model 

 

Allereerst wordt ingegaan op theorieën en literatuur omtrent de relatie tussen de bovengenoemde 

factoren en de weg naar arbeidsparticipatie. Oftewel, de mechanismen worden besproken.  Nadat 

voor elke factor is gekeken op welke manier de theorieën en literatuur de invloed op de weg naar 

arbeid weergeven, zal worden gekeken hoe dit specifiek voor statushouders geldt. Zo wordt 

bijvoorbeeld beschreven hoe het proces van het verwerven van een sociaal netwerk verloopt bij 

statushouders. Hierbij wordt ingegaan op literatuur over mannen en vrouwen samen en andere 

groepen statushouders.  Zoveel specifieke informatie over Eritrese en Syrische vrouwen is namelijk 

simpelweg niet voor handen, hetgeen de reden vormt om dit onderzoek uit te voeren. De empirie 

zal vervolgens inspelen op dit kennisgebrek door te kijken of de veronderstellingen vanuit de 

literatuur kloppen. Allereerst zal worden ingegaan op de invloed van het sociale netwerk. Ten 

tweede wordt de invloed van de beroepscompetenties op de weg naar werk besproken. Ten derde 

volgt de invloed van taalvaardigheden. Ten vierde wordt gekeken naar de invloed van traditionele 

rolpatronen. Ten vijfde wordt de invloed van het moederschap bestudeerd en tot slot wordt gekeken 

naar de invloed van de mentale gezondheid. 

 

3.2 Het sociale netwerk 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de invloed van het sociale netwerk op de weg naar 

arbeidsparticipatie. Dit wordt onderbouwd aan de hand van het concept sociaal kapitaal, waarbij 

aandacht is voor overbruggend en verbindend sociaal kapitaal. Tot slot wordt ingegaan op het 

sociale netwerk van statushouders en hoe de verwerving hiervan verloopt.  
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3.2.1 Sociaal kapitaal 

Het sociale netwerk wordt in de literatuur beschreven als een belangrijk mechanisme dat van 

invloed is op de arbeidsparticipatie van statushouders (De Vroome & Van Tubergen, 2010; 

Maliepaard, Witkamp & Jenissen, 2017). De invloed van het sociale netwerk wordt veelal 

onderbouwd met het concept sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal wordt vervolgens gedefinieerd als 

hulpbronnen die voortkomen uit het sociale netwerk (De Vroome & Van Tubergen, 2010).  De mate 

van sociaal kapitaal neemt toe naarmate mensen meer sociale contacten hebben, deze contacten 

de bereidwilligheid of verplichting voelen om te helpen en wanneer deze contacten over een goede 

positie of goede hulpbronnen beschikken (Vrooman, Gijsberts & Boelhouwer, 2014; De Vroome & 

Van Tubergen, 2010). Zo wordt er gesteld dat sociale contacten mensen kunnen helpen bij het 

vinden van een baan. Contacten uit een sociaal netwerk kunnen namelijk een ingang zijn naar 

mogelijke werkgevers. Daarnaast kunnen zij inzicht bieden in hoe de sollicitatieprocedure werkt en 

kunnen zij kennis delen over zoekkanalen (Razenberg e.a., 2018; Van den Enden e.a., 2018).  

Mensen die meer sociale contacten hebben, oftewel meer sociaal kapitaal, vinden gemiddeld 

gezien sneller een baan dan mensen die dit niet hebben (Maliepaard e.a., 2017).  

Wanneer er wordt gesproken over het sociale kapitaal van etnische minderheidsgroepen, 

dan wordt er veelal een onderscheid gemaakt tussen verbindend sociaal kapitaal en overbruggend 

sociaal kapitaal (Vrooman e.a., 2014; Maliepaard e.a.., 2017).  Verbindend sociaal kapitaal betreft 

contact met mensen uit de eigen etnische groep en is vooral geschikt voor het mobiliseren van 

wederkerigheid en solidariteit. Overbruggend sociaal kapitaal omvat contact met mensen uit 

andere groepen, zoals de autochtone groep en zorgt veelal voor diversiteit in informatie en externe 

voordelen (Vrooman e.a., 2014). Voornamelijk overbruggend sociaal kapitaal wordt op een 

positieve manier geassocieerd met het vinden van een baan (Maliepaard e.a., 2017; De Vroome & 

Van Tubergen, 2010). Dit wordt verklaard doordat autochtone Nederlanders langer in de 

Nederlandse samenleving leven, over het algemeen een hogere opleiding genoten hebben, vaker 

een baan hebben en tevens vaker een baan in een hogere positie hebben. Hierdoor kunnen zij 

belangrijke carrière gerelateerde informatie en sociale contacten bieden (Gericke, Burmeister, 

Löwe, Deller & Pundt, 2018; De Vroome & Van Tubergen, 2010).  Verbindend sociaal kapitaal wordt 

daarentegen op een voornamelijk negatieve manier geassocieerd met het vinden van werk. De 

informatie in dichte netwerken is namelijk weinig uniek (iedereen weet immers hetzelfde). Hierdoor 

is er minder kans op carrière gerelateerde informatie (Vrooman e.a., 2014). Maliepaard e.a. (2017) 

stellen dat verbindend sociaal kapitaal ook een positieve invloed heeft op het vinden van werk. De 

onderbouwing hierbij is dat steun uit de eigen groep een sociaal vangnet kan bieden bij het 

verwerven van een positie op de arbeidsmarkt. Daarom wordt beschreven dat overbruggend en 

verbindend sociaal kapitaal elkaar niet per definitie uitsluiten en dat het naast elkaar kan bestaan 

(Maliepaard e.a., 2017).  
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3.2.2 Statushouders – Verbindend en overbruggend sociaal kapitaal 

In tegenstelling tot autochtone werkzoekenden moeten statushouders een geheel nieuw netwerk 

opbouwen. Zij zijn vaak alleen naar Nederland gekomen en hebben hierdoor nog weinig contacten 

die hen verder kunnen helpen bij het vinden van een baan (Odé & Dagevos, 2017; UNHCR, 2013). 

De contacten die zij hebben bestaan voornamelijk uit contacten uit hun eigen groep, oftewel 

verbindend sociaal kapitaal. Probleem is dat het voor veel statushouders moeilijk blijkt om 

contacten aan te gaan met de autochtone bevolking (De Gruijter & Ter Woerds, 2005). Allereerst 

is er de praktische belemmering dat zij in de eerste periode aangewezen zijn tot contacten in het 

AZC. Dit zijn mensen die in dezelfde situatie zitten en hen veelal niet verder kunnen helpen bij het 

vinden van en baan. Daarnaast blijken taalachterstanden maar ook de angst voor afwijzing voor 

statushouders een belangrijke beperking om verbinding met Nederlandse mensen te (kunnen) 

leggen (Van den Enden e.a., 2018). Juist de werk gerelateerde informatie en contacten via 

Nederlandse mensen, het overbruggende sociaal kapitaal, zijn voor hen van belang (De Vroome & 

Van Tubergen, 2010). Naast de informatie en contacten kunnen mensen met een Nederlandse 

afkomst kennis aan statushouders verschaffen over dominante normen en waarden in de 

samenleving. Hierdoor neemt de sociale afstand af en kunnen zij sneller worden opgenomen in de 

arbeidsmarkt (Van den Enden e.a., 2018). 

In de literatuur wordt beschreven dat het netwerk van statushouders dat veelal bestaat uit 

verbindend sociaal kapitaal, inderdaad een negatieve uitwerking kan hebben op de 

arbeidsparticipatie (Van den Enden e,a., 2018). Zo kunnen statushouders die enkel contacten aan 

(kunnen) gaan met mensen uit hun eigen herkomstgroep belemmerd worden in het leren van de 

Nederlandse taal. Daarnaast blijft hun professionele netwerk hierdoor beperkt. (Van den Enden 

e.a., 2018; De Vroome & Van Tubergen, 2010). Onderzoek naar Syrische statushouders in 

Duitsland biedt tevens onderbouwing voor het onderscheid tussen overbruggend en verbindend 

sociaal kapitaal. Zo wordt er beschreven dat overbruggend sociaal kapitaal een effectieve ingang 

biedt om werk te vinden terwijl verbindend sociaal kapitaal in verband wordt gebracht met 

laaggeschoold werk of werkeloosheid (Gericke, Burmeister, Löwe, Deller & Pundt, 2018). Echter, 

in de literatuur wordt beschreven dat sociaal kapitaal niet enkel een negatieve invloed heeft. Zo 

wordt gesteld dat statushouders die contact hebben met voormalige vluchtelingen profiteren van 

hun ervaringen omdat zij hetzelfde proces hebben doorlopen (Van den Enden e.a., 2018). 

Statushouders lijken zich in een situatie te bevinden waar zij moeilijk uitkomen. Het werken 

in Nederland zorgt voor meer contact met Nederlandse mensen. Echter, het vinden van werk is 

voor veel statushouders moeilijk doordat zij weinig contact met Nederlandse mensen hebben. Dit 

lijkt wel moeilijker te zijn voor Eritrese statushouders dan voor Syrische statushouders (Sterckx & 

Fessehazion, 2018). De meerderheid van de Syrische statushouders heeft in hun vrije tijd namelijk 

wekelijks contact met Nederlandse vrienden of kennissen. Tegelijkertijd houden zij ook frequent 
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contact met mensen uit hun eigen herkomstgroep (Dagevos e.a., 2018). Een groot deel van de 

Eritrese statushouders slaagt er daarentegen niet in om aansluiting te vinden bij de Nederlandse 

samenleving (Sterckx & Fessehazion, 2018). 

Voor vrouwelijke statushouders lijkt contact leggen nog ingewikkelder te zijn dan voor 

mannen (Razenberg e.a., 2018). Mannen blijken meestal eerder in Nederland aan te komen 

waardoor zij meer kansen en tijd hebben om Nederlands te leren en contacten te leggen. Wanneer 

een vrouw als nareiziger aankomt leeft zij veelal geïsoleerd waardoor zij minder contacten kan 

aangaan. Dit resulteert tevens in een situatie waar zij weinig Nederlands hoort, hetgeen het 

aangaan van contacten weer extra belemmert (Razenberg e.a., 2018).  

Op basis van de theorie wordt verondersteld dat vrouwen die contact hebben met mensen 

van Nederlandse afkomst meer kans hebben om een baan te vinden. Middels de empirie zal 

gekeken worden welke rol het sociale netwerk voor Eritrese en Syrische vrouwen heeft bij het 

vinden van een baan. Hierbij wordt ingegaan op verbindend en overbruggend sociaal kapitaal.  

 

3.3  Beroepscompetenties 

Nu inzichtelijk is gemaakt op welke manier het sociale netwerk van invloed is op het vinden van 

een baan, wordt in deze paragraaf ingegaan op de invloed van beroepscompetenties. Hiermee 

wordt gedoeld op competenties die zijn verworven door middel van educatie en werkervaring. Dit 

zal worden uitgelegd aan de hand van de menselijke kapitaaltheorie. Vervolgens wordt literatuur 

uiteengezet over de beroepscompetenties van statushouders. 

 

3.3.1 De menselijk kapitaal theorie 

Binnen de literatuur over de economische integratie van statushouders, biedt de menselijke 

kapitaaltheorie een belangrijke verklaring voor de arbeidsparticipatie (De Vroome & Van Tubergen, 

2010). Menselijk kapitaal omvat kennis, taalvaardigheden2, bekwaamheden en talenten 

(Maliepaard e.a., 2017). De basisassumptie van deze theorie is dat individuele competenties het 

succes op de arbeidsmarkt verklaren (De Vroome & Tubergen, 2010). Friedberg (2000) maakt 

hierbij een onderscheid tussen competenties die statushouders voor en na de vlucht hebben 

verworven (Friedberg, 2000). 

Allereerst zal worden ingegaan op het belang van competenties die voortkomen uit educatie. 

Daarna wordt ingegaan op competenties die voortkomen uit werkervaring.  

Pre-migratie en postmigratie educatieve competenties blijken beide van belang te zijn bij 

de arbeidsparticipatie (De Vroome & Tubergen, 2010). Voor veel banen zijn immers aantoonbare 

competenties vereist (veelal aan de hand van een diploma). Echter, er bestaat een discrepantie 

 
2 Hoewel taalvaardigheden onder menselijk kapitaal vallen, zal de invloed hiervan los besproken worden. 

Hiervoor is gekozen omdat uit onderzoek naar voren komt dat taalvaardigheden ook via andere wegen van 

invloed zijn op de arbeidsparticipatie. Daarnaast wordt het gezien als één van de belangrijkste 

achtergrondfactoren bij het vinden van een baan, waardoor het specifieke aandacht behoeft. 
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tussen deze twee vormen. Zo blijkt dat statushouders minder rendement halen uit educatie uit het 

buitenland (pre-migratie competenties) doordat er grote verschillen in kwaliteit bestaan. Daarnaast 

is het niet altijd verenigbaar met hetgeen dat vereist is voor de arbeidsmarkt in postmigratie land 

(Chiswick & Miller, 2009; Friedberg, 2000). 

Competenties die voortkomen uit werkervaring blijken tevens van belang te zijn bij de 

arbeidsparticipatie van de statushouders (De Vroome & Tubergen 2010). Hierbij wordt echter 

hetzelfde onderscheid gemaakt als bij de educatieve competenties. Werkervaring die voor de 

vlucht is opgedaan blijkt minder gunstig bij te dragen aan de arbeidsparticipatie dan werkervaring 

in het land waar statushouders naartoe gevlucht zijn. Pre- migratie werkervaring blijkt net zoals 

educatie niet altijd verenigbaar met de arbeidsmarkt in het postmigratieland (Chiswick & Miller, 

2009; Friedberg, 2000). 

 

3.3.2 De beroepscompetenties van statushouders 

In de literatuur is weinig geschreven over de invloed van de beroepscompetenties op de weg naar 

arbeidsparticipatie bij Eritrese en Syrische vrouwen, waardoor het niet mogelijk is om dit uitgebreid 

te beschrijven. Dit vormde immers de reden van dit onderzoek. Hoewel ook weinig informatie 

beschikbaar is over de beroepscompetenties van de recente groep mannelijke én vrouwelijke 

statushouders die naar Nederland zijn gekomen, zal literatuur die voor handen is uiteengezet 

worden. Hierbij wordt eerst ingegaan op Syrische statushouders en vervolgens op Eritrese 

statushouders. Tot slot wordt ingegaan op het proces van het verwerven van de 

beroepscompetenties in Nederland.  

Hoewel voor zover bekend geen informatie beschikbaar is over de invloed van de 

beroepscompetenties op de weg naar arbeidsparticipatie bij Syrische statushouders, is vanuit een 

grote survey van het SCP wel kwantitatieve informatie beschikbaar over de beroepscompetenties 

op zichzelf. Uit deze survey blijkt dat 92% van de Syriërs een opleiding hebben gevolgd in het land 

van herkomst (Dagevos e.a., 2018). Wanneer wordt gekeken naar het daadwerkelijk hoogst 

behaalde diploma, dan heeft zes procent geen diploma behaald en heeft twintig procent het 

middelbaar onderwijs afgerond. Ongeveer vijftig procent heeft een diploma van het middelbare 

onderwijs en twintig procent bezit een diploma van het hoger onderwijs (Dagevos e.a., 2018).  

Hierbij lijkt geen duidelijk verschil voor mannen en vrouwen te bestaan. Dezelfde survey geeft ook 

inzicht over de opgedane werkervaring in Syrië. Zo blijkt dat iets meer dan de helft van de Syrische 

statushouders werk verrichtte in het land van herkomst. Voor vrouwen gold dat een kwart van hen 

werkzaam was. (Dagevos e.a., 2018).  Opvallend hierbij is dat meer dan de helft van de vrouwen 

een beroep uitoefende op een hoog niveau. Voor mannen ligt dit veel lager, namelijk minder dan 

twintig procent. Dagevos e.a. (2018) concluderen dat de vrouwen die in Syrië werkte een kansrijke 

en selectieve groep lijken te zijn. 
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 Voor Eritrese statushouders is informatie over de beroepscompetenties helaas niet voor 

handen. Om toch enige vorm van inzicht te geven, wordt gebruik gemaakt van een cohortstudie 

van het CBS (2017a). Zij beschrijven dat niet bekend is wat opleidingsniveau is van statushouders 

die sinds 2014 naar Nederland zijn gevlucht (de studie is gepubliceerd voordat gegevens over 

Syrische statushouders beschreven werden). Wel biedt het CBS (2017a) een overzicht van het 

opleidingsniveau in de landen waar de meeste statushouders vandaan komen. In de onderstaande 

tabel (tabel 2) is het aantal verwachte onderwijsjaren weergeven van een kind dat in 2015 geboren 

zou zijn. Hierin wordt zichtbaar dat Eritrea betreffende het aantal verwachte onderwijsjaren ver 

onder Nederland, en ook onder Syrië ligt. Bij deze tabel dient wel de kanttekening geplaats te 

worden dat het mogelijk is dat meer hoogopgeleide mensen het land verlaten. Hierdoor is het 

mogelijk dat het opleidingsniveau van de statushouders in Nederland hoger ligt dan het 

gemiddelde aantal onderwijsjaren in het land van herkomst.  

 

Tabel 2 

Aantal verwachte onderwijsjaren  

Land Aantal verwachte onderwijsjaren 

Nederland 18,1 

Iran 14,8 

Afghanistan 10,1 

Irak 10,1 

Syrië 9,0 

Eritrea 5,0 

 

Meer inzicht over de mogelijkheden tot het verwerven van competenties in Eritrea, kan geboden 

worden door de politieke situatie te beschrijven. In Eritrea heerst namelijk een jarenlange verplichte 

dienstplicht. Alle jongeren, dus mannen en vrouwen, dienen hun laatste jaar van de middelbare 

school af te maken tijdens militaire dienst (Sterckz & Fessehazion, 2018). De duur van deze 

dienstplicht is onbekend. Hierdoor hebben Eritrese statushouders beperkte mogelijkheden gehad 

om te studeren of te werken. Daarnaast blijkt dat de reputatie van de dienstplicht dermate negatief 

is, dat jongeren het bewust slecht doen op school om tijd te rekken (Sterckz & Fessehazion, 2018). 

Hierdoor verwerven ze minder competenties. Daarnaast heeft men in Eritrea geen vrijheid om zelf 

opleiding of werk te kiezen, hetgeen mogelijk van invloed is op het verwerven van competenties 

die aansluiten bij kwaliteiten en interesses.  

Een ander punt van aandacht, dat zowel voor Syrische als Eritrese statushouders geldt, 

betreft het feit dat zij hun diploma’s niet altijd fysiek meer bij zich hebben door het vluchten. In dit 

geval kunnen zij in Nederland niet meer aantonen welke competenties zij verworven hebben (CBS, 

2017). 
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3.2.3 Het verwerven van de beroepscompetenties in Nederland 

Nu is ingegaan op de verworven competenties in Syrië en Eritrea zal worden ingegaan op het 

verwerven van beroepscompetenties in Nederland. Dit blijkt veelal een moeizaam proces te zijn. 

Veel studies beschrijven dit proces vanuit het perspectief van experts maar een verkennend 

onderzoek naar ervaringen van statushouders in de periode 2001 en 2002 over de Nederlandse 

arbeidsmarkt biedt interessante inzichten (Warmerdam & Tillaart, 2002). Hieruit komt allereerst 

naar voren dat er een grote diversiteit aan beroepsloopbanen bestaat.  

De meeste statushouders in deze studie blijken wel educatie te hebben gehad in het 

herkomstland, maar dit voldeed veelal niet aan de Nederlandse standaarden, hetgeen 

overeenkomt met het onderscheid dat Friedberg (2000) maakt. Hierdoor is het vaak niet mogelijk 

om de educatie voort te zetten dan wel een aansluitende baan te vinden. Er dient vaak een 

tussenstap te worden genomen zoals een aantal jaar beroepsonderwijs of bijscholingscursussen. 

Statushouders geven aan dat dit demotiverend werkt. Zo blijkt dat zij teleurgesteld zijn in de 

verwachtingen die zij hadden en dat zij moeten participeren in activiteiten die zij niet als waardevol 

zien (Warmerdam & Tillaart, 2002) Zoals verwacht blijkt dit nog een groter probleem te zijn voor 

statushouders die een ervaring of opleiding voor een bepaald beroep hebben, maar dit niet formeel 

kunnen laten zien doordat zij diploma’s hebben moeten achterlaten bij het vluchten. Warmerdam 

en Tillaart (2002) stellen dat zij hun competenties bij gebrek aan bewijs niet of niet voldoende 

kunnen benutten door de ‘Nederlandse diploma-maatschappij’.  

Daarnaast komt uit de verhalen naar voren dat asielzoekers en statushouders soms in 

lange asielprocedures terecht komen. In die tijd moeten zij lang wachten in het AZC en kunnen zij 

weinig doen. Dit leidt tot teleurstellingen en het verlies van competenties. In de asielprocedure 

hebben ze namelijk weinig mogelijkheden om hun competenties via opleiding of werk verder te 

ontwikkelen (Warmerdam & Tillaart, 2002). Ook wordt in deze studie beschreven dat het opvallend 

is dat sommige nieuwkomers ook na het verkrijgen van hun status weinig initiatief tot bijscholing 

nemen terwijl er op dat moment formeel gezien wel mogelijkheden voor een opleiding zijn. De 

nieuwkomers die dit wel doen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of projecten, blijken hiermee op 

de langere duur hun kansen op werk te vergroten (Warmerdam & Tillaart, 2002). Concluderend 

wordt er gesteld dat zowel institutionele factoren (zoals onvoldoende erkenning van reeds 

verworven competenties) als individuele factoren (zoals weinig of geen opleiding en werkervaring 

of een gebrek aan motivatie) de loopbanen van de nieuwkomers op een negatieve manier kunnen 

beïnvloeden (Warmerdam & Tillaart, 2002).  

Hoewel er weinig informatie over Eritrese en Syrische vrouwen voor handen is, kan op basis 

van de theorie worden verondersteld dat alle vrouwen een achterstand hebben ten opzichte van 

de Nederlandse bevolking ten aanzien van kansen om te participeren op de arbeidsmarkt. Educatie 

en werkervaring die is opgedaan in Nederland biedt immers meer kansen dan educatie en 

werkervaring die is opgedaan in het land van herkomst (Chiswick & Miller, 2009; Friedberg, 2000).  
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De verwachting is dat Eritrese vrouwen minder competenties hebben verworven in het land van 

herkomst dan Syrische vrouwen doordat zij lang in militaire dienst hebben gezeten of gevlucht zijn 

voordat zij in militaire dienst moesten. Vervolgens wordt verwacht dat zich in de eerste periode ook 

barrières voortdoen waardoor het moeilijk is om nieuwe competenties te verwerven. 

Middels de empirie zal hier dieper op worden ingegaan. Hierbij zal aandacht zijn voor 

premigratie en postmigratie verworven competenties aan de hand van werkervaring en educatie. 

Vervolgens zal worden ingegaan op belemmeringen en kansen om te participeren op de 

arbeidsmarkt. 

 

3.4 Taalvaardigheden 

Naast dat de beroepscompetenties onderbouwd kunnen worden aan de hand van de menselijke 

kapitaaltheorie, geldt dit ook voor de taalvaardigheden. Hier zal allereerst op in worden gegaan. 

Vervolgens wordt besproken hoe taalvaardigheden van invloed zijn op de zelfovertuiging van 

statushouders en hoe dit samenhangt met de weg naar arbeidsparticipatie. Tot slot wordt het 

verband tussen taalvaardigheden en het sociale netwerk besproken. 

 

3.4.1 Menselijke kapitaaltheorie- taalvaardigheden 

Het spreken van de Nederlandse taal is naast educatie en werkervaring een belangrijke 

competentie die van invloed is op de arbeidsparticipatie (De Vroome & Van Tubergen, 2010). Het 

redelijk spreken van de Nederlandse taal is immers een vereiste voor de meeste beroepen in 

Nederland. Naarmate statushouders de taal nog beter spreken, leidt dit tot nog meer banen 

waarvoor zij gekwalificeerd zijn (De Vroome & Van Tubergen, 2010) Uit zowel nationaal als 

internationaal onderzoek komt naar voren dat een beperkte taalvaardigheid één van de grootste 

belemmeringen voor statushouders vormt bij het vinden van en baan (Van den Enden e.a., 2018). 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat statushouders die inburgerings- en taalcursussen hebben 

gedaan, meer kansen hebben om werk te vinden dan statushouders bij wie dit niet het geval is 

(Van den Enden e.a., 2018). Echter, statushouders geven aan dat verwerven van de Nederlandse 

taal een moeizaam proces is, ook voor hoger opgeleiden (Warmerdam & Tillaart, 2002). Dit heeft 

te maken met het feit dat het een nieuwe taal is, maar ook met de manier waarop het taalonderwijs 

georganiseerd is. Statushouders dienen zelf een taalschool te kiezen en moeten na hun keuze vaak 

nog een tijd wachten tot de lessen daadwerkelijk beginnen, hetgeen kansen voor 

arbeidsparticipatie uitstelt (Kahmann e.a., 2018). Het is interessant om middels de empirie te 

kijken naar de ervaringen van de Eritrese en Syrische vrouwen. Hierbij zal aandacht zijn voor de 

vraag of zij taalvaardigheid ook als een van de belangrijkste mechanismen zien en hoe de 

taalverwerving bij hen verlopen is. 
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3.4.2 Zelfovertuiging 

Uit de literatuur komt naar voren dat het spreken van de Nederlandse taal niet alleen op een directe 

manier van invloed is op de arbeidsparticipatie. Wanneer mensen ervaren dat zij de taal goed 

spreken, blijkt dit van positieve invloed te zijn op het vertrouwen in hun eigen kunnen (Mahyuddin, 

Elias, Cheon, Muhamad, Noordin & Abdullah, 2016). Oftewel, de mate van zelfovertuiging (self-

efficacy). Dit concept zal allereerst uitgelegd worden en vervolgens zal worden ingegaan op de 

relatie tussen de zelfovertuiging van statushouders en de arbeidsparticipatie. 

Het concept zelfovertuiging maakt onderdeel uit van Bandura’s (1977) sociale cognitieve 

leertheorie en wordt omschreven als het geloof in het eigen kunnen om een bepaalde taak te 

volbrengen die de gegeven situatie vraagt. Het gaat dus niet om de feitelijke capaciteiten zelf, maar 

over het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen competenties (Bandura, 1977). De 

gedachte van Bandura achter het concept zelfovertuiging is dat wanneer mensen geloven dat zij 

bekwaam zijn, dit van invloed is op de motivatie en prestaties. De mate van zelfovertuiging bepaalt 

de hoeveelheid inspanning die een persoon levert om te zorgen dat een activiteit succesvol wordt 

uitgevoerd. Daarnaast bepaalt de mate van zelfovertuiging ook de vastberadenheid van een 

persoon bij het verwerken en overwinnen van tegenslagen (Bandura, 1977). De beschrijving van 

zelfovertuiging bij de arbeidsparticipatie, die in dit theoretische kader wordt gebruikt, is het 

vertrouwen in het eigen kunnen om te participeren op de arbeidsmarkt. De Gruijter en Van 

Marssing (2013) stellen namelijk dat het vertrouwen in eigen kunnen een voorwaarde is om te 

participeren. Een beperkte mate van vertrouwen in het eigen kunnen blijkt te resulteren in 

afwachtend gedrag (De Gruijter & Van Marssing, 2013) 

Onderzoek naar het sollicitatiegedrag van Syrische statushouders in Nederland beschrijft 

dat het vertrouwen in het eigen kunnen van invloed is op de arbeidsparticipatie. Zo wordt er gesteld 

dat Syrische statushouders die meer overtuigd zijn van het bereiken van doelen die zij zichzelf 

stellen, meer zelfverzekerd zijn in het zoeken naar banen en hierdoor uiteindelijk actiever zullen 

zijn dan mensen die hier minder overtuigd van zijn (Pajic, Ulceluse, Kismihók, Mol & Den Hartog, 

2018). Wie actiever is in het zoeken naar een baan, heeft ook een grotere kans op het vinden van 

een baan (Van den Enden e.a., 2019). Dit resulteert logischerwijs in een hogere arbeidsparticipatie. 

Dit komt tevens naar voren in het onderzoek van Obschonka en Hahn (2018). Zij hebben gekeken 

naar de invloed van persoonlijke factoren op de arbeidsparticipatie van statushouders die net zijn 

aangekomen en stellen dat zelfwaardering van positieve invloed is op proactief gedrag op de 

arbeidsmarkt (het zoeken van banen). Er wordt tevens gesteld dat zelfwaardering van groot belang 

is bij het omgaan met uitdagingen en het wordt daarom gezien als een voorwaarde voor 

statushouders die zich moeten het aanpassen in stressvolle periodes (Obschonka & Hahn 2018). 

Wanneer statushouders als gevolg van een goede taalbeheersing meer vertrouwen hebben in hun 

eigen kunnen, zal dit mogelijk een positieve invloed hebben op de arbeidsparticipatie. Een 

voorbeeld hierbij is dat zij mogelijk meer vertrouwen hebben bij het solliciteren als gevolg van hun 
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taalvaardigheden. Anderzijds kan er ook verondersteld worden dat beperkte taalvaardigheden 

kunnen resulteren in een weinig vertrouwen in het eigen kunnen. Dit zal weer een negatieve invloed 

hebben op de arbeidsparticipatie doordat het resulteert in conservatief gedrag (De Gruijter & 

Marsing, 2013)  

Middels de interviews zal worden gekeken of dit mechanisme daadwerkelijk op deze 

manier werkt bij de Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders.  

 

3.4.3 Aangaan van sociale contacten 

Naast de directe invloed van taal op de arbeidsparticipatie en de invloed op het vertrouwen in het 

eigen kunnen bestaat er ook een relatie tussen het spreken van de Nederlandse taal en het 

aangaan van sociale contacten. Het spreken van de taal zorgt er simpelweg voor dat mensen 

makkelijker contacten kunnen leggen met Nederlandse mensen (Ferrier, Kahmann & Massink, 

2017; Razenberg e.a, 2018). Zoals reeds is beschreven in het mechanisme over sociale contacten, 

blijkt juist het overbruggend sociaal kapitaal (contact met Nederlandse mensen) van belang te zijn 

bij het vinden van een baan (De Vroome & Van Tubergen, 2010). Maliepaard e.a. (2017) bespreken 

dan ook dat sociaal kapitaal en menselijk kapitaal niet los van elkaar kunnen worden gezien. De 

verschillende vormen kunnen elkaar aanvullen. Andersom heeft sociaal kapitaal ook weer invloed 

op de taalvaardigheden; contact met Nederlandse mensen zorgt ervoor dat statushouders beter 

Nederlands leren. Middels de empirie zal worden gekeken of er bij Eritrese en Syrische vrouwen 

sprake is van deze wederkerige relatie. 

 

3.5 Traditionele rolpatronen  

In paragraaf 3.5 en 3.6 wordt ingegaan op de invloed van traditionele rolpatronen en het 

moederschap op de arbeidsparticipatie. Hoewel nadrukkelijk is aangegeven dat het perspectief 

van de statushouder centraal staat in dit theoretisch kader, is dit voor de invloed van traditionele 

rolpatronen en moederschap maar beperkt mogelijk. Daarom zal in deze paragrafen tevens in 

worden gegaan op hoe experts hier tegenaan kijken. De empirie zal vervolgens het perspectief van 

de Eritrese en Syrische vrouwen in Nederland belichten.  

In deze paragraaf wordt de invloed van traditionele rolverachtingen beschreven op de weg 

naar arbeidsparticipatie beschreven. Hierbij zal allereerst aandacht zijn op welke manier dit vanuit 

theoretisch oogpunt te verklaren valt. Vervolgens wordt literatuur uiteengezet over de 

(veronderstelde) rolpatronen bij statushouders.  

 

3.5.1 Traditionele rolpatronen - De sociale rollen theorie 

Binnen de wetenschappelijke literatuur over de arbeidsparticipatie van statushouders komt de 

invloed van traditionele rolpatronen sterk naar voren (Razenberg e.a., 2018; SER, 2016; Bakker & 

Dagevos, 2017). De invloed van deze rolpatronen op de arbeidsparticipatie kan uitgelegd en 
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onderbouwd worden aan de hand van de sociale rollen theorie van Eagly & Wood (2012). Binnen 

deze theorie wordt gesteld dat er in een samenleving of groep algemeen aanvaarde 

karaktereigenschappen voor mannen en vrouwen zijn. Hierdoor ervaren individuen druk om zich 

aan te passen aan activiteiten die aansluiten bij deze normen (Eagly & Wood, 2012). Binnen 

traditionele genderrollen wordt gedoeld op het verwachte gedrag of de verwachte norm waarbij de 

man de kostwinner is en de vrouw voor de kinderen en/of het huishouden zorgt (Parsons, & Bales, 

1956). Hieruit vloeit voort dat traditionele genderrollen de weg naar arbeidsparticipatie van 

vrouwen belemmeren doordat zij zich aanpassen aan de traditionele norm waarbij zij voor de 

kinderen en/of het huishouden zorgt.  

 

3.5.2 Vrouwelijke statushouders en traditionele rolpatronen 

Uit een recente studie komt naar voren dat experts (die met vrouwelijke statushouders werken) het 

idee hebben dat vrouwelijke statushouders vaak uit landen komen waar deze traditionele 

rolpatronen meer dominant zijn dan in de Nederlandse samenleving (Razenberg e.a., 2018). De 

man lijkt binnen deze rolverdeling een belangrijke en soms zelfs dominante rol te spelen. Zo komt 

uit interviews met deze experts naar voren dat de steun van een man om de vrouw te laten werken 

niet vanzelfsprekend is of zelfs ontbreekt. Wanneer de man geen ondersteuning biedt is de weg 

naar werk door zijn dominante rol moeilijk. Tevens wordt verondersteld dat vrouwen door sociale 

druk (vanuit de man en de gemeenschap) mogelijk niet aangeven dat zij willen werken (Razenberg 

e.a., 2018). Het doorbreken van deze patronen blijkt voor zowel vrouwen maar ook voor mannen 

ingewikkeld te zijn. Mannen kunnen het als onaanvaardbaar zien dat een vrouw meer verdient 

omdat vanuit cultureel oogpunt wordt verwacht dat zij de kostwinner zijn. Deze rolpatronen kunnen 

een grote belemmering voor de vrouwen vormen om uiteindelijk te participeren op de arbeidsmarkt 

(Bakker & Dagevos, 2017; Razenberg e.a., 2018). 

Daarnaast komt uit onderzoek naar voren dat traditionele rolpatronen bij vrouwelijke 

statushouders versterkt kunnen worden door de vlucht. Zo wordt er gesteld dat vrouwen door het 

plotseling verlaten van hun moederland ontheemd kunnen raken en een gebrek aan 

zelfvertrouwen kunnen ervaren. Hierdoor kan de hang naar de eigen cultuur sterker worden. In hun 

eigen cultuur vinden zij erkenning van hetgeen dat vertrouwd is (Szepietowska, 2011). Echter, in 

de literatuur worden uiteenlopende onderbouwingen beschreven. Zo wordt in het onderzoek van 

Williams (2010) beschreven dat geforceerde migratie genderrollen kan beïnvloeden doordat 

vrouwen de mogelijkheid krijgen om een actievere houding aan te nemen. Dit zou juist resulteren 

in minder traditionele genderrollen bij vrouwelijke statushouders.  

Feit is dat er veel uiteenlopende onderbouwingen in de literatuur beschreven worden. Dit 

is niet verassend omdat het een grote en diverse groep vrouwen betreft (Razenburg e.a., 2018). 

Echter, op zowel beleids- als ondersteuningsniveau wordt hieraan voorbijgegaan doordat er zoals 

benoemd algemene aannames worden gedaan over de positie van vrouwelijke statushouders. 
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Gemeenten lijken zich bij de arbeidstoeleiding veelal op de meest kansrijke persoon te richten. 

Door deze aannames over de positie van vrouwen wordt verondersteld dat de man de meest 

kansrijke persoon is. Hierdoor blijft de vrouw vaker thuis zitten en zo worden traditionele 

rolpatronen onbedoeld bekrachtigd (Razenberg e.a., 2018).   

 Hoewel weinig literatuur over het perspectief van de vrouwen zelf voor handen is, biedt 

surveyonderzoek van het SCP wel informatie over het perspectief van Syrische vrouwen ten aanzien 

van rolpatronen (Dagevos e.a., 2018). Dit is niet in verband gebracht met de weg naar 

arbeidsparticipatie maar levert wel interessante inzichten op, waar vervolgens middels de empirie 

op verder gebouwd kan worden. Aan de hand van een vijfpuntschaal zijn stellingen over traditionele 

genderrollen aan deze vrouwen voorgelegd. De score liep van 1 tot en met 5 waarbij een lage score 

overeenkwam met meer traditionele opvattingen en een hoge score met meer egalitaire 

opvattingen. Vrouwen scoorde gemiddeld 3,5, hetgeen dichter bij egalitaire opvattingen dan bij 

traditionele opvattingen in de buurt komt (Dagevos e.a., 2018). Voor Eritrese vrouwen is niet zo 

duidelijk informatie over rolpatronen voor handen. Wel komt uit een kwalitatieve studie, ook van 

het SCP, naar voren dat er grote verschillen zijn in de machtsverhouding tussen mannen en 

vrouwen in het land van herkomst en Nederland (Sterckx & Fessehazion, 2018). Zo lijken vrouwen 

al snel gebruik te maken van een grotere bewegingsvrijheid die zij in Nederland hebben en zien de 

vrouwen dat zij niet gevangen hoeven te zijn in een huwelijk waar zij niet meer achter staan (Sterckx 

& Fessehazion, 2018). De empirie zal inspelen op dit kennisgebrek. Tijdens de interviews wordt 

aan de vrouwen gevraagd hoe zij tegen de rolverdeling aankijken en op welke manier dit van invloed 

is op de weg naar arbeidsparticipatie.  

 

3.6 Moederschap 

Traditionele rolpatronen hangen sterk samen met het moederschap; het zorgen voor de kinderen 

wordt vanuit traditioneel oogpunt gezien als een rol die weggelegd is voor de vrouw. Echter, in de 

literatuur wordt beschreven dat moederschap ook op andere manieren van invloed is op de weg 

naar arbeidsparticipatie. Deze literatuur zal in de onderstaande paragraaf uiteengezet worden. 

Allereerst komt naar voren dat er bij vrouwelijke statushouders sprake is van een 

kennistekort over de regelingen in Nederland. Vrouwen blijken niet op de hoogte te zijn van 

regelingen om werk en kinderen te combineren door bijvoorbeeld een deeltijdbaan aan te gaan 

(Razenberg e.a., 2018). Dit kan een negatieve invloed hebben op de weg richting 

arbeidsparticipatie. Anderen stellen dat kinderopvang en naschoolse opvang daarnaast beperkt 

beschikbaar is, hetgeen ook een belemmering vormt om aan het werk te gaan (De Gruijter & Ter 

Woerds, 2005). 

Ten tweede wordt beschreven dat het vertrouwen in anderen een belangrijk aspect omtrent 

het moederschap is, dat invloed heeft op de arbeidsparticipatie. Zo beschrijven experts dat 

vrouwen vaak heftige ervaringen tijdens de vlucht hebben gemaakt waardoor sommige van hen 
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hun kind aan niemand meer toevertrouwen (Razenberg e.a, 2018). In de literatuur wordt de 

metafoor gebruikt dat vrouwen die vluchten hun kind als een extra ledemaat bij zich hebben gehad 

tijdens de vlucht. De overgang naar kinderopvang in Nederland kan dan te groot zijn. Ook blijkt de 

toekomst van de kinderen van hele grote waarde te zijn voor de vrouwelijke statushouders 

waardoor zij eerder op hen gefocust zijn dan dat zij aan hun eigen toekomst denken (Razenberg 

e.a., 2018). 

In de studie van het SCP over de levenssituatie van Eritrese statushouders in Nederland is 

het moederschap aangestipt (Sterckx & Fessehazion, 2018). Hoewel in de literatuur voornamelijk 

wordt beschreven dat het moederschap een negatieve invloed heeft op de arbeidsparticipatie 

wordt in de studie van het SCP beschreven dat kinderen zowel bevorderend en belemmerend 

kunnen werken. Kinderen dwingen ouders namelijk om naar buiten te gaan en Nederlands te 

praten op het consultatiebureau of op school. Anderzijds zorgen kinderen ook veelal voor het 

uitstellen van participatie in de inburgering, werk en opleiding doordat iemand op de kinderen moet 

passen (Sterckx & Fessehazion, 2018). 

Zoals aangegeven is er omtrent het moederschap sprake van een kennistekort over hoe 

Eritrese en Syrische vrouwen dit zelf ervaren. Middels de interviews met de vrouwen zal hier verder 

op in worden gegaan. Hierbij zal aandacht zijn voor kennis over de regelingen in Nederland, de 

angst om kinderen hier aan anderen toe te vertrouwen en ook de mogelijke positieve elementen 

ten aanzien van de weg naar arbeidsparticipatie 

 

3.7 De mentale gezondheid 

Tot slot wordt in dit theoretisch kader ingegaan op de mentale gezondheid. Allereerst wordt een 

theoretische onderbouwing gegeven op welke manier de mentale gezondheid samenhangt met de 

weg naar arbeidsparticipatie. Vervolgens wordt literatuur uiteengezet over de mentale gezondheid 

van statushouders. 

 

3.6.1 Mentale gezondheidsproblemen en participatie 

Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat mentale gezondheidsproblemen tot 

minder kansen op een baan leiden (Dourleijn, Muller, Dagevos, Vogels, Van Doorn, & Permentier, 

2011; Bakker, Dagevos & Engbersen, 2014; Dagevos e.a., 2018; Odé & Dagevos, 2017; De 

Vroome & Van Tubergen, 2010). Zo blijkt uit onderzoek dat gezondheidsproblemen de 

arbeidsparticipatie van statushouders beperken, zowel in het type werk als in de hoeveelheid werk 

(Van den Enden e.a., 2018). Tevens blijkt uit Nederlands onderzoek dat de kans op een baan met 

bijna 20 procent afneemt als gezondheidsklachten langer dan één jaar aanhouden. Daarnaast 

blijkt er sprake te zijn van een wederkerige relatie; beperkte arbeidsparticipatie van statushouders 

hangt ook weer samen met een slechte geestelijke gezondheid (Gezondheidsraad, 2016). In veel 

onderzoek wordt de relatie tussen een slechte mentale gezondheid en de lage arbeidsparticipatie 
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als een gegeven feit beschreven. Echter, in onderzoek van Bakker, Dagevos & Engebersen (2014) 

wordt wel een theoretische onderbouwing geboden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de slechte 

mentale gezondheid die wordt veroorzaakt door de problemen die zich voortdoen bij aankomst en 

afwachting op een verblijfstatus in Nederland. Bakker e.a. (2014) maken gebruik van Hobfoll’s 

(2001) theorie waarbij stress wordt benaderd vanuit een hulpbronnen perspectief. Binnen deze 

benadering kan stress namelijk het gevolg zijn van het verlies van hulpbronnen en van het niet 

kunnen (her) verkrijgen van hulpbronnen in het gevestigde land (post-migratie stress) (Hobfoll, 

2001). Allereerst verliezen mensen door de vlucht veel uiteenlopende hulpbronnen; familie die zij 

moeten achterlaten, taalvaardigheden waar zij weinig meer aan hebben en verlies van hun 

persoonlijke identiteit zijn voorbeelden (Bakker e.a., 2014). Om te integreren in de ontvangende 

samenleving moeten zij zulke middelen dan ook weer opnieuw proberen te verkrijgen. Echter, dit 

is veelal niet eenvoudig. Zoals aangegeven zijn statushouders vaak lang in afwachting op de 

asielprocedure (Bakker e.a., 2014; Ghaeminia, Ghorshi & Crul, 2017). Verschillende ervaringen die 

zich voordoen in het gevestigde land zoals het lange wachten en de beperkte rechten tijdens de 

asielprocedure werken belemmerend om de verwachte hulpbronnen te verkrijgen (Bakker e.a., 

2014). Dit kan leiden tot teleurstellingen en mentale problemen zoals stress waardoor zij niet 

kunnen participeren. Ook kan het niet kunnen (her)verkrijgen van hulpbronnen resulteren in het 

verliezen van motivatie om een nieuw leven op te bouwen (Bakker e.a., 2014). 

Ander onderzoek biedt geen theoretische onderbouwing maar beschrijft wel dat 

concentratieproblemen bij vrouwen ook belangrijke belemmeringen vormen om te participeren. Zo 

wordt er gesteld dat stress door de vlucht en het achterlaten van familie concentratieproblemen 

veroorzaken die het moeilijk maken op een nieuw leven te beginnen (De Gruijter & Ter Woerds, 

2005). Onderzoek naar jonge statushouders laat tevens zien dat de mentale problemen die 

veroorzaakt worden door de periode voor de vlucht, de vlucht zelf en de periode in het land waar 

men naartoe vlucht kunnen leiden tot een verminderde concentratie en motivatie om zich in te 

zetten om te participeren (Ghaeminia e.a., 2017). Op basis van de literatuur wordt verwacht dat 

vrouwen die veel mentale problemen ervaren minder zullen participeren op de arbeidsmarkt.  

 

3.6.2 De mentale gezondheid van statushouders 

Naast dat stress wordt veroorzaakt door het verliezen van hulpbronnen komt uit de literatuur naar 

voren dat statushouders ook veel pre-migratie stress ervaren. Statushouders hebben in het land 

waar zij vandaan komen als gevolg van onderdrukking of oorlog veelal traumatische ervaringen 

opgedaan (Van den Enden e.a., 2018; De Vroome & Van Tubergen, 2010). De gebeurtenissen die 

hebben geleid tot de vlucht, de vlucht zelf en de situatie in Nederland waar zij in terecht komen 

kunnen leiden tot mentale gezondheidsproblemen zoals een posttraumatische stressstoornis, 

angsten en een depressie (Ghaeminia e.a., 2017). Uit resultaten van de Gezondheidsraad (2016) 

blijkt dat 13 tot 25% van de statushouders in de eerste jaren na aankomst last heeft van een 
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depressie, een posttraumatische stressstoornis, of beide. Specifiek onderzoek naar Syrische 

statushouders laat ook zien dat een groot deel van hen psychische problemen heeft. Zo wordt 41% 

van de Syrische statushouders als psychische ongezond aangemerkt en dit percentage ligt zelfs 

nog hoger bij vrouwen (Dagevos e.a., 2018). Zij hebben veelal last van somberheid, 

neerslachtigheid en zenuwachtigheid. Ter vergelijking, bij de algemene Nederlandse bevolking ligt 

het percentage mensen dat last heeft van psychische problematiek bij geen enkele 

leeftijdscategorie hoger dan 15 procent (Dagevos e.a., 2018). Voor Eritrese statushouders in 

Nederland is deze informatie voor zover bekend niet voor handen. Sterckx en Fessehazion (2018) 

stellen dat kwantitatief onderzoek nodig is om een goed beeld te krijgen van de omvang van de 

mentale gezondheidsproblematiek bij Eritrese statushouders. Hoewel dit onderzoek een kwalitatief 

onderzoek betreft, wordt getracht om meer inzicht te verwerven over de mentale gezondheid bij de 

groep statushouders binnen dit onderzoek. Daarnaast zal aan de hand van de interviews in worden 

gegaan op de invloed van de mentale gezondheid op de weg naar arbeidsparticipatie. Hierbij zal 

aandacht zijn voor pre-migratie en post-migratie stress. 

 

3.8 Tot slot 

Kortom, voor het begrijpen van de weg naar arbeidsparticipatie bij Eritrese en Syrische vrouwen 

zijn verschillende achtergrondfactoren van belang. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

en theorieën is ingegaan op de invloed van het sociale netwerk, beroepscompetenties, 

taalvaardigheden, traditionele rolpatronen, het moederschap en de mentale gezondheid. Wanneer 

er wordt gekeken naar het sociale netwerk, wordt verondersteld dat vooral overbruggend sociaal 

kapitaal van belang is bij het vinden van een baan. Bij beroepscompetenties, lijken voornamelijk 

competenties die verworven zijn in Nederland op een positieve manier bij te dragen aan een baan. 

Ten derde blijkt het spreken van de Nederlandse taal één van de belangrijkste voorwaarden te zijn 

in de weg naar werk. Dit blijkt tevens samen te hangen met het aangaan van overbruggend sociaal 

kapitaal. Indien vrouwen traditionele rolopvattingen hebben, blijkt dit vanuit de literatuur een 

negatieve uitwerking te hebben op de arbeidsparticipatie. Ook het moederschap wordt 

voornamelijk negatief geassocieerd met het vinden van een baan.  Tot slot hangt een slechte 

mentale gezondheid samen met minder kansen op het vinden van een baan in Nederland. 

Aanleiding voor dit onderzoek was de lage arbeidsparticipatie bij Eritrese en Syrische vrouwelijke 

statushouders en de hiermee samenhangende beperkte kennis over hun achtergrond. Aan de hand 

van de interviews zal dit conceptuele model getest worden. Oftewel; werken deze mechanismen in 

de praktijk daadwerkelijk zoals verondersteld wordt? In het volgende hoofdstuk zal allereerst 

worden ingegaan op de methodologische verantwoording van dit onderzoek. Daarna zullen de 

uitkomsten van de gesprekken met de vrouwen worden besproken. 
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4. Methodologie 
 

In dit hoofdstuk wordt de methodologische verantwoording van dit onderzoek besproken. Allereerst 

wordt de onderzoeksmethode toegelicht, waarbij aandacht is voor de manier van interviewen. 

Vervolgens wordt besproken wie de respondenten waren en hoe zij benaderd zijn. Daarna volgt een 

beschrijving van de data-analyse. Ten vierde volgt een verantwoording over de ethische keuzes die 

gemaakt zijn. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. 

 

4.1 Kwalitatieve onderzoeksmethode 

Dit onderzoek beoogt in te spelen op het kennistekort omtrent de arbeidsparticipatie van 

vrouwelijke statushouders. Dit is gedaan aan de hand van een analyse van het narratief van deze 

vrouwen waarbij is ingegaan op hoe het voor hen is om op zoek te zijn naar een baan. Hetgeen dat 

hier goed op aansluit is een kwalitatieve onderzoeksstrategie. Deze vorm van onderzoek focust 

zich of het in beeld brengen van de gedragingen van mensen en de manier waarop zij betekenis 

geven aan hun waarneming van de sociale wereld (Lub, 2015; Boeije, 2014; Ritchie & Lewis, 

2013). Kwalitatief onderzoek maakt het voor de onderzoeker mogelijk om heel dicht bij de 

complexe werkelijkheid te blijven staan (Plochq & van Zwieten, 2007). Binnen de analyse van 

kwalitatief onderzoek staat de werkelijkheid en interpretatie van de respondenten immers centraal 

(Hennink, Hutter & Bailey, 2010). Om het narratief van de vrouwelijke statushouders in beeld te 

brengen is inzicht in hun werkelijkheid en interpretatie noodzakelijk. 

 

4.2 Diepte-interviews – tijdlijn 

Omdat er nog geen informatie over het perspectief van deze vrouwen voor handen was, is binnen 

dit kwalitatieve onderzoek zelf data gegenereerd. Het startpunt van dit onderzoek was immers het 

informatietekort over het perspectief van de vrouwen. Specifiek is er gekozen om diepte-interviews 

te houden. Een belangrijk kenmerk van diepte-interviews is de hoofdfocus op de respondent 

(Ritchie & Lewis, 2013). Deze vorm van dataverzameling bood de mogelijkheid om de 

perspectieven van deze vrouwen in hun persoonlijke context te plaatsen. Tevens bieden diepte-

interviews de mogelijkheid om complexe vraagstukken op een gedetailleerd niveau te onderzoeken 

(Ritchie & Lewis, 2013). Het begrijpen van de mechanismen achter de kansen en belemmeringen 

die deze vrouwen op de weg naar arbeidsparticipatie tegenkomen, vereist de gedetailleerde 

informatie die diepte-interviews kunnen bieden, waardoor deze vorm van dataverzameling gekozen 

is (Ritchie & Lewis, 2013). Het belang van het centraal stellen van het perspectief van de vrouwen 

is concreet vormgegeven door een tijdlijn met de vrouwen te tekenen. Hierbij is ingegaan op kansen 

en belemmeringen ten aanzien van de weg naar arbeidsparticipatie. Voorafgaand is ingegaan op 
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het leven van de vrouwen in het land van herkomst. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd naar hun 

werksituatie, maar is ook gevraagd of familie nog in het land van herkomst woont. Indien familie 

nog woonachtig is in een gevaarlijk gebied, kan dit voor veel afleiding zorgen. Op deze manier is 

getracht een volledig beeld te schetsen van factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de 

arbeidsparticipatie in Nederland. Vervolgens is ingegaan op het leven in Nederland. Hierbij is 

aandacht geschonken aan de vier verschillende fasen, zoals deze in hoofdstuk twee zijn 

beschreven. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat elke fase gekenmerkt wordt door 

specifieke kansen en belemmeringen.  

Vervolgens is doorgevraagd op de kansen en belemmeringen waar de vrouwen zelf mee 

kwamen, om op deze manier te achterhalen welke mechanismen hieraan ten grondslag lagen. 

Indien zij zelf niet met mechanismen kwamen die vanuit het theoretisch kader werden 

verondersteld, is hier specifiek naar gevraagd. Dit is gedaan aan de hand van een vooraf 

opgestelde topiclijst (zie bijlage 1). Bij het opstellen van de topiclijst is gebruik gemaakt van 

‘sensitizing concepts’. Hierbij worden concepten aan de hand van het theoretisch kader 

opgenomen die richting geven bij het interviewen terwijl de concepten niet strikt gedefinieerd 

worden (Bowen, 2006). Op deze manier is ook hierbij zoveel mogelijk ruimte voor het perspectief 

van de vrouwen geboden. Deze manier van interviewen zorgde ervoor dat een gecombineerde 

onderzoeksstrategie is gebruikt; inductief én deductief. 

 

4.3 De respondenten & toegang 

Voor dit onderzoek zijn in totaal 18 interviews met vrouwen gehouden. Hiervan zijn tien interviews 

afgenomen met Syrische vrouwen en acht interviews met Eritrese vrouwen, waarmee in totaal 24,5 

uur gepraat is. De interviews duurde gemiddeld één uur en twintig minuten (het kortste interview 

duurde 40 minuten en het langste interview duurde één uur en 50 minuten). In tabel 3 staat een 

overzicht van de respondenten. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de vrouwen te 

garanderen is gekozen om de respondenten een fictieve naam te geven. Hierbij is gebruik gemaakt 

van bekende Arabische en Eritrese namen. 
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Tabel 3 

Achtergrondinformatie van de vrouwen 

Vrouwen Land van 

herkomst 

Leeftijd Opleidingsniveau Tijd in NL Betaalde 

baan 

Kinderen 

Asma Syrië 35 Universiteit* 3 jaar en 6 

maanden 

Ja Nee 

Beza Syrië 25 Master WO  2 jaar en 6 

maanden  

Ja**** Nee 

Dehab Eritrea 29 Secondary education** 4 jaar en 1 

maand 

Ja  Nee 

Elmira Syrië 28 Bachelor WO 3 jaar en 3 

maanden 

Ja**** Nee 

Fajah Syrië 29 Master WO  3 jaar en 8 

maanden 

Nee 1 

Hadya Syrië 35 Master WO  4 jaar en 3 

maanden 

Ja**** 1 

Isma Syrië 31 WO Bachelor  2 jaar en 4 

maanden 

Nee 2 

Jara Syrië 36 Secondary education** 4 jaar en 10 

maanden 

Nee 4 

Kahina Syrië 33 Bachelor WO en Master 

WO (NL) 

4 jaar en 10 

maanden 

Ja**** 2 

Liah Eritrea 32 Middelbare school*** 3 jaar en 6 

maanden 

Ja 3 

Marwa Syrië 25 Bachelor WO bezig met 

bachelor HBO (NL) 

4 jaar en 7 

maanden 

Ja Nee 

Nigisti Eritrea 30 Middelbare school 6 jaar en 1 

maand 

Nee Zwanger 

Rawha Eritrea 30 Middelbare school*** 4 jaar en 1 

maand 

Nee 2 

Sarah Eritrea 32 Middelbare school*** 3 jaar en 10 

maanden 

Nee 2 en 

zwanger 

Tamira Syrië 42 Master WO  4 jaar en 6 

maanden 

Nee 4 

Winta Eritrea 24 Middelbare school*** 1 jaar en 7 

maanden 

Nee 1 

Yohanna Eritrea 25 Middelbare school*** 2 jaar en 8 

maanden 

Nee  3 

Zewdi Eritrea 29 Secondary education** 3 jaar en 6 

maanden 

Nee Nee 

Noot: Het beschreven opleidingsniveau betreft het door de vrouwen aangegeven opleidingsniveau in het 

land van herkomst. Hiervoor is gekozen omdat niet alle vrouwen hun diploma hebben laten waarderen in 

Nederland. Twee vrouwen hebben ook onderwijs in Nederland gevolgd, die is aangeven met (NL).  

* In Syrië wordt geen onderscheid gemaakt tussen MBO, HBO en de Universiteit. Dit betreft onderwijs dat in 

de buurt van HBO komt. 

** Dit komt overeen met de bovenbouw in het voortgezet onderwijs in Nederland (havo) 

*** Dit komt overeen met de onderbouw in het voortgezet onderwijs in Nederland  

**** Deze vrouwen hebben een betaalde baan als trainee bij de gemeente Amsterdam. Dit is een 

traineeship voor jonge hoogopgeleide statushouders (YPPS) 

 

Voorafgaand aan de interviews is met experts gesproken over de manier van dataverzameling. 

Hieruit kwam naar voren dat het van belang was om de vrouwen via een voor hen bekend persoon 

te benaderen. De reden hierachter was om vertrouwen te creëren waardoor diepgaande interviews 
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gevoerd konden worden. Experts gaven aan dat veel vrouwen minder durven te vertellen indien zij 

door een onbekend persoon benaderd worden. Dit zorgde ervoor dat er veel energie heeft gezeten 

in het bereiken van de doelgroep. Oorspronkelijk was het plan om enkel vrouwen uit Amsterdam te 

interviewen om een heel concreet beleidsadvies te schrijven dat gericht was op de gemeente 

Amsterdam. Gedurende het onderzoek bleek dit binnen de tijdspanne niet haalbaar te zijn. Daarom 

is gekozen om vrouwen in heel Nederland te benaderen.  

 Vereist voor de respondenten was dat zij minimaal 1,5 jaar, maar het liefst langer in 

Nederland woonden. Dit met de reden om vrouwen te beschermen. Veel van de gevluchte vrouwen 

hebben een heftige periode achter de rug waardoor een aantal thema’s mogelijk moeilijk zijn om 

te bespreken. Daarnaast werd verondersteld dat vrouwen die net in Nederland zijn nog aan het 

begin van hun integratie staan waardoor de weg naar arbeidsparticipatie beperkt is. Ten derde is 

deze eis vanuit praktisch oogpunt gesteld; vrouwen die net in Nederland zijn spreken de 

Nederlandse taal beperkt waardoor het ingewikkeld is om met hen te communiceren.  

Er zat een groot verschil tussen het bereiken van Syrische en Eritrese vrouwen. Vier van de 

Syrische vrouwen zijn trainees bij de gemeente Amsterdam. Via de coördinator van dit project 

(YPPS) zijn de vrouwen benaderd, hetgeen vrij makkelijk ging. De andere Syrische vrouwen zijn 

benaderd via een contactpersoon die de onderzoeker kent vanuit haar werkervaring als 

verpleegkundige. De rest van de Syrische vrouwen zij via vrouwen benaderd die hebben 

meegedaan aan dit onderzoek. Oftewel, hierbij is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethodiek. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er door deze methodiek voornamelijk hoogopgeleide 

Syrische vrouwen geïnterviewd zijn. De trainees zijn allen hoogopgeleid en de vrouwen die zij 

aandragen waren tevens hoogopgeleid.  

 Het vinden van Eritrese vrouwen die mee wilden doen aan het onderzoek verliep een stuk 

moeizamer. Hierdoor zijn er ook geen tien maar acht vrouwen geïnterviewd. Een aantal Eritrese 

vrouwen zijn tevens benaderd door de contactpersoon die de onderzoeker vanuit haar 

werkervaring kent. Het merendeel van de Eritrese is benaderd via organisaties die met deze 

vrouwen werken en één vrouw is via een andere Eritrese vrouw benaderd. 

 

4.4 Data-analyse 

Alle interviews in dit onderzoek zijn opgenomen en zijn vervolgens volledig getranscribeerd. Een 

eerste stap in de data-analyse was het coderen van de interviews. De interviews zijn gecodeerd en 

geanalyseerd met het programma Nvivo. Bij het coderen is tevens gebruik gemaakt van een 

combinatie van een deductieve en een inductieve aanpak. Aan de hand van concepten uit het 

theoretisch kader werden belangrijke fragmenten uitgelicht om structuur aan te brengen, hetgeen 

een deductieve aanpakt vormt. Anderzijds beoogde dit onderzoek ook juist in te spelen op het 

perspectief van de vrouwelijke statushouders waardoor er veel ruimte diende te zijn voor 
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onderwerpen die niet voortkwamen uit het theoretisch kader, hetgeen een inductieve aanpakt 

vormt (Van Staa & Evers, 2010). 

 Bij het coderen is aan de hand van een derde van de interviews allereerst gebruik gemaakt 

van een open codering. Dit betekent dat de tekstfragmenten nauwkeurig zijn gelezen en dat er 

werd bepaald welke fragmenten relevant waren voor dit onderzoek. Vervolgens werden er labels 

geplakt aan de tekstfragmenten. Deze labels beschrijven de betekenis van wat er wordt besproken 

in het tekstfragment (Hak, 2007). Vervolgens is er gekeken naar de labels die gebruikt zijn. Er is 

bijvoorbeeld gekeken of er synoniem zijn gebruik om het aantal labels te reduceren. Vervolgens is 

gekeken hoe de labels met elkaar samenhangen. Dit is gedaan om structuur in het geheel aan te 

brengen. Vervolgens zijn deze labels toegepast op de overige interviews. Hierbij was er sprake van 

een iteratief proces; de labels boden houvast maar er zijn ook nieuwe labels bijgekomen omdat de 

labels niet alle omvatte. Het codeerschema dat hieruit voortkwam is te vinden in bijlage 2. Tot slot 

is er gekeken naar de relaties tussen de labels en de theorie. Er werd gekeken of de labels 

overeenkwamen met de concepten uit de theorieën. Op basis hiervan zijn onderwerpen vastgesteld 

die werden uitgewerkt om antwoord te geven op de onderzoeksvragen.  

 

4.5 Ethiek 

Zoals reeds aangegeven betrof dit onderzoek vrouwen die veelal heftige ervaringen hebben 

meegemaakt. Zij zijn immers allen afkomstig uit landen waar oorlog was of zij hebben onvrijwillig 

moeten vluchten vanwege politieke overtuigingen. Deze ervaringen dragen zij met zich mee en 

hebben hen gevormd tot wie zij zijn. Daarom was het van groot belang om dit onderzoek op een 

ethisch verantwoordelijke manier uit te voeren. In de literatuur worden verschillende ethische 

principes beschreven die hierbij van belang zijn. Namelijk: vrijwillige medewerking, 

vertrouwelijkheid, geïnformeerde toestemming en het voorkomen van schade aan de respondent 

(Flinck, 2009; Ritchie & Lewis, 2013). 

Om te voldoen aan de vrijwillige medewerking zijn de vrouwen voorafgaand aan het 

onderzoek door een voor hun bekend persoon gevraagd om te participeren. Hierbij konden de 

vrouwen zelf bepalen of zij dit wilden. Kritisch punt hierbij is dat een vraag vanuit een bekend 

persoon ook juist tot sociale druk kan leiden. Om hierop in te spelen is voorafgaand aan het 

interview mail of belcontact met de vrouwen geweest. Hoewel het mogelijk is dat de vrouwen nog 

steeds druk voelden, is tijdens dit contact nogmaals nagevraagd of de vrouwen echt mee wilden 

doen. Ten tweede is er voldaan aan de vertrouwelijkheid van de vrouwen door hun namen of andere 

gegevens waardoor hun identiteit herleid kan worden achterwege te laten. Ook in de data, de 

transcripten en in Nvivo, zijn namen achterwegen gelaten om de vertrouwelijkheid van de vrouwen 

te garanderen. Voorafgaand aan het interview is met de vrouwen gecommuniceerd dat de 

transcripten en opnames na het afronden van het onderzoek verwijderd worden. Tevens werd 

voorafgaand aan elk interview geïnformeerde toestemming gevraagd. Dit betekent dat er gevraagd 
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is of de vrouwen instemden met het onderzoek en dat deze instemming verleend werd op basis 

van volledige informatie. Op advies van een experts is besloten om dit op en mondelinge manier te 

doen. Juist het vertrouwen bij deze vrouwen was zo belangrijk bij het uitvoeren van diepgaande 

interviews. Experts gaven aan dat papierwerk en handtekeningen voor wantrouwen kunnen zorgen. 

Daarom is voorafgaand aan het interview duidelijke informatie over het doel van het interview en 

de vertrouwelijkheid besproken. Dit is tevens via de tussenpersoon gedaan. Vervolgens is aan het 

begin van de opname gevraagd of de vrouwen akkoord waren met het interview, hetgeen 

opgenomen is. Daarnaast is ingespeeld op de vertrouwelijkheid door een veilige setting te creëren. 

Dit is gedaan door duidelijk te benoemen dat dit onderzoek plaats vond vanuit de Universiteit 

Utrecht. Daarnaast heeft de onderzoekster zich middels een persoonlijk verhaal geïntroduceerd. 

Dit met de reden om een zo gelijkwaardige verhouding te realiseren.  

Ten slotte was het van belang dat dit onderzoek geen nadelige gevolgen had voor de 

vrouwen. Hoewel dit nooit helemaal uitgesloten kan worden is er veel ruimte geboden voor emoties 

en is op een zorgvuldige manier omgegaan met de emoties van de vrouwen. Daarnaast heeft de 

onderzoekster voorafgaand aan de interviews contact gehad met een organisatie die 

gespecialiseerd is in interculturele communicatie waardoor er zo sensitief mogelijk te werk is 

gegaan. Een voorbeeld hierbij is dat de onderzoeker zich goed verdiept heeft in gebieden in Eritrea 

en Syrië waar het op dit moment onrustig is. In het geval dat vrouwen hier nog familie hadden 

wonen hoefden zij niet in woorden toe te lichten dat hier zorgen over zijn doordat de onderzoekster 

op de hoogte was. De onderzoekster kan zich op deze manier beter verplaatsen in de vrouwen en 

de vrouwen zullen op deze manier zo weinig mogelijk stress ervaren. Tevens is de onderzoekster 

als vooronderzoek begonnen met het geven van taallessen aan nieuwkomers. Hoewel de 

onderzoekster vanuit haar werkervaring veel contact heeft gehad met nieuwkomers kon zij zich op 

deze manier nog beter inleven. Tot slot is een expert tijdens één interview aanwezig geweest. Zij 

kende de vrouw goed waardoor er een vertrouwelijke situatie werd gecreëerd. Hier is vervolgens 

gebruik van gemaakt. Naast dat voorafgaand aan het onderzoek is gesproken over de manier van 

interviewen kon er op deze manier ook concreet gevraagd worden of dit in de praktijk ook op een 

ethische manier is gedaan. 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Boeije (2014) stelt dat het bij wetenschappelijk ‘goed onderzoek’ gaat over objectiviteit. Hiermee 

wordt bedoeld dat er recht wordt gedaan aan het object; hetgeen dat onderzocht wordt. In dit geval 

zijn dit de verhalen van de vrouwen. Oftewel, de resultaten en conclusies dienen de realiteit van de 

vrouwen zo goed mogelijk te representeren. Er wordt gesteld dat dit nooit helemaal kan; je hebt als 

onderzoeker altijd invloed op het interpreteren van de resultaten maar de uitkomsten kunnen wel 

in een mindere of meerdere mate aannemelijk zijn (Boeije, 2014).  
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 Om recht te doen aan de verhalen van de vrouwen is gebruik gemaakt van de volgende 

kwaliteitseisen: de afhankelijkheid (dependabiity), de overdraagbaarheid (transferability), de 

overtuigingskracht (confirmability) en de geloofwaardigheid (credibility). Deze vier eisen zullen 

hieronder toegelicht worden. Allereerst de afhankelijkheid, dit betreft mate waarin het onderzoek 

dezelfde uitkomsten geeft indien het door iemand anders wordt uitgevoerd (Bryman, 2012).  Om 

hierop in te spelen is beschreven hoe dit onderzoek is uitgevoerd en welke keuzes zijn gemaakt 

ten aanzien van de onderzoeksmethodiek. Tevens is in bijlage 3, de topiclijst toegevoegd die 

gebruikt is bij het afnemen van de interviews. Op deze manier is getracht inzichtelijk te maken hoe 

de interviews zijn verlopen.  

Ten tweede de overdraagbaarheid, dit omvat de generaliseerbaarheid van de resultaten 

naar andere situaties (Bryman, 2012). Hoewel het om een vrij kleine groep vrouwen gaat, stelt 

Bryman (2012) dat er kan worden ingespeeld op de overdraagbaarheid van de resultaten door een 

beschrijving van de context te geven. Dit wordt ook wel een ‘thick description’ genoemd. Hier is op 

ingespeeld door een duidelijke beschrijving te geven van de beleidscontext. Op deze manier 

kunnen onderzoekers die de resultaten willen generaliseren naar een andere situatie oordelen of 

dit mogelijk is.  

Ten derde de overtuigingskracht, dit betreft de mate waarin de resultaten afhankelijk zijn 

van de waarden van de onderzoeker. Oftewel, de objectiviteit van het onderzoek. Zoals beschreven 

kan een onderzoek niet geheel objectief zijn. Als onderzoeker heb je altijd invloed; je hebt immers 

je eigen interesses, normen en waarden (Bryman, 2012). Er is wel zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de objectiviteit door het verhaal van de vrouwen in elk interview als uitgangspunt te 

nemen. Er is continu doorgevraagd op hun verhaal waardoor de onderzoeker zo min mogelijk heeft 

gestuurd. Daarnaast is een van de eerste interviews voorgelegd aan de thesis begeleider, hij heeft 

gekeken naar de mate van kleuring door de onderzoeker. Hieruit kwam naar voren dat de 

onderzoekster soms geneigd is mee te gaan in de belevingswereld van de vrouwen. Deze tip heeft 

de onderzoekster meegenomen in de volgende interviews, om zo objectief mogelijk te werk te gaan.  

Ten vierde de geloofwaardigheid, dit gaat over de mate waarin het onderzoek ook 

daadwerkelijk heeft onderzocht wat onderzocht diende te worden. Eén van de manieren om 

geloofwaardigheid te realiseren is het checken van resultaten bij de participanten (Bryman, 2012). 

Na elk interview is met de vrouwen een overzicht gemaakt van de genoemde kansen en 

belemmeringen bij het vinden van een baan. Op deze manier is nogmaals gecheckt wat voor hen 

het belangrijkste was in de weg naar arbeidsparticipatie en of de onderzoekster dit goed begrepen 

had.  

Nu inzichtelijk is gemaakt hoe dit onderzoek is uitgevoerd, zullen de uitkomsten van de 

interviews met de 18 vrouwen in het volgende hoofdstuk beschreven worden. 
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5. Resultaten 
 

Binnen de interviews was het schetsen van de tijdlijn over het leven in Nederland een belangrijk 

onderdeel. In paragraaf 5.1 tot en met 5.4 zullen allereerst de resultaten van deze tijdlijnen worden 

besproken. Hierbij wordt ingegaan op de vier verschillende fasen zoals deze in hoofdstuk twee 

beschreven zijn. Zo wordt gekeken wat belangrijke ervaringen of gebeurtenissen waren voor de 

vrouwen tijdens hun leven in Nederland. Deze achtergrondinformatie is van belang om vervolgens 

de weg naar arbeidsparticipatie van de vrouwen te begrijpen. Vanaf paragraaf 5.5 wordt toegewerkt 

naar de mechanismen die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie. Voor elk mechanisme wordt 

gekeken hoe deze gekoppeld kunnen worden aan de tijdlijn. Er wordt beschreven of bepaalde 

mechanismen van belang zijn in een specifieke periode of dat zij een rode draad vormen gedurende 

de hele periode in Nederland. Het hoofdstuk sluit af met een nieuw empirisch model om de weg 

naar arbeidsparticipatie te begrijpen; het model dat in het theoretisch kader is opgebouwd wordt 

aangepast en uitgewerkt aan de hand van de empirie. 

 

Introductie resultaten 

Voordat per fase wordt uitgewerkt welke kansen en belemmeringen de vrouwen tegenkomen in de 

weg naar arbeidsparticipatie, zal ter introductie een algemeen beeld worden geschetst. Uit de 

interviews komt naar voren dat het om een hele gemotiveerde en diverse groep vrouwen gaat die 

graag willen werken. Echter, de weg naar arbeidsparticipatie blijkt voor velen een lang traject te 

zijn met voornamelijk veel belemmeringen en minder kansen. Het feit dat enkel zeven van 18 

vrouwen een baan hebben, illustreert dit beeld. Hiervan werkt de meerderheid van de vrouwen 

(vier) bij de gemeente Amsterdam middels een betaald traineeschip die speciaal ontwikkeld is voor 

hoogopgeleide statushouders. Dit zijn allen Syrische vrouwen. Daarnaast heeft één Syrische vrouw 

heeft een betaalde baan als onderzoekster bij een onderzoeksproject voor Syrische statushouders 

en één Syrische vrouw werkt bij Vluchtelingenwerk. Opvallend is dat de twee vrouwen die geen 

traineeship volgen, een baan hebben die direct aan hun achtergrond als vluchteling te linken is. 

Enkel één van de acht Eritrese vrouwen heeft een betaalde baan; zij werkt naast de inburgering in 

een Argentijns restaurant. Eén Eritrese vrouw zet middels een beroepsgerichte kappersopleiding 

concrete stappen richting werk en één Eritrese vrouw loopt stage bij de gemeente Amsterdam waar 

zij een stagevergoeding krijgt. Vier van de vrouwen die geen betaalde baan hebben, werken als 

vrijwilligster, uiteenlopend van tolken tot breien met ouderen. Zij geven echter aan dat hier tot op 

heden geen baankansen uitgerold zijn. De overige vijf vrouwen willen graag stappen richting werk 

zetten maar dit is tot op heden niet gelukt. 

 Nu een introducerend beeld is beschreven wordt in de volgende paragrafen ingegaan op 

de resultaten uit de tijdlijnen. De tijdlijn is hieronder schematisch weergeven. 
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Figuur 2: De tijdlijn 

 

 

5.1 De asielprocedure 

In deze eerste fase wonen de vrouwen in het AZC en zijn zij in afwachting van een verblijfsstatus. 

Bijna alle vrouwen doorlopen de vier fasen stapsgewijs. Echter, de groep vrouwen die middels een 

gezinshereniging naar Nederlands is gekomen vormt een uitzondering. Voor hen is deze eerste fase 

niet van toepassing omdat zij al een verblijfsstatus hebben. Deze vrouwen komen meteen in fase 

twee waar zij op een huis wachten of zij kunnen zelfs al meteen naar fase drie indien de 

huisvestiging voor het hele gezin reeds geregeld is. 

 

5.1.1 Veiligheid wordt opgevolgd door onzekerheid 

Vrijwel alle vrouwen gaven aan dat zij de eerste dagen in het AZC een gevoel van veiligheid 

ervaarden. Velen hebben voorafgaand aan hun aankomst in Nederland een lange periode in een 

oorlogsgebied of dictatuur geleefd waar zij allesbehalve veilig waren. De aankomst in Nederland 

was voor velen een opluchting.  

 

‘’Het gevoel van veiligheid leverde heel veel blijheid voor mij op […] vrijheid van 

meningsuiting en veiligheid.’’ (Kahina, 33- Syrië) 

 

Echter, voor velen werd dit gevoel snel opgevolgd door gevoelens van onzekerheid over het verblijf 

in Nederland. De asielprocedure bestond voor veel vrouwen uit maanden wachten voordat er 

duidelijkheid was over het krijgen van een verblijfsstatus. Voor sommigen duurde het zelfs 

maanden voordat zij het eerste gesprek met de IND hadden. Daarnaast heeft de meerderheid van 

de vrouwen tijdens de asielprocedure in meer dan drie asielzoekerscentra verspreid over het land 

gezeten. Hoewel vier vrouwen aangaven dat zij een fijne tijd hebben gehad in het AZC benoemde 

het merendeel dat de onzekerheid over de toekomst en het ontbreken van een levensdoel voor 

veel zorgde. 

 

‘’Oef! Het was te zwaar… want ik wist niet, het was niet duidelijk wat er ging gebeuren. Je 

kunt nog niet starten met je leven omdat je nog geen verblijfsstatus hebt. Je kunt nog niet 
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starten met de taal en je kunt nog niet gaan studeren. Je leven stopt en je weet niet voor 

hoe lang. Nu heb ik het over zes maanden maar ik wist het niet. Ik dacht misschien gaat 

het wel een jaar duren, of misschien wel langer.’’ (Marwa, 25- Syrië) 

 

5.1.2 Activiteiten in de asielprocedure 

Opvallend is dat er grote verschillen werden genoemd in die activiteiten die voor handen waren in 

de AZC’s. Zo waren er bij bepaalde locaties wel mogelijkheden om taallessen te volgen, werden er 

uitstapjes naar musea georganiseerd of waren er yogalessen. Vrouwen benoemden dat zij in 

andere AZC’s helemaal niks om handen hadden. Vanuit het theoretisch kader wordt verondersteld 

dat de taal een belangrijke stap richting werk is. Een aantal vrouwen wilde graag beginnen met de 

taal maar dit was niet mogelijk omdat er geen taallessen waren. In hoofdstuk twee is beschreven 

dat alle Eritrese en Syrische vrouwen vanaf 2017 in de asielprocedure al taallessen aangeboden 

krijgen. Echter, vrouwen in dit onderzoek waren veelal eerder in Nederland waardoor deze regel 

voor hen niet van toepassing was. Indien er wel een mogelijkheid was om lessen te volgen, 

noemden een aantal vrouwen dat het hen niet lukte omdat zij zoveel stress ervaarden. 

 

‘’Ja in het AZC waren er taallessen, mijn man heeft de eerste zes maanden les gekregen 

maar ik ben altijd stress dus ik kan niet gaan. Ik bleef alleen maar zitten. Wat moet ik doen 

en ik ben alle tijd aan het denken wat is de toekomst, krijg ik de verblijfsvergunning of nee, 

zie ik mijn familie of nee? Wat moet ik doen hier? Ik ben engineer, ik wil niet in een 

restaurant werken of schoonmaakwerk. Altijd deze dingen, slechte dingen denken.’’ (Fajah, 

29- Syrië) 

 

Aan de hand van de interviews kan worden gesteld dat de meeste vrouwen de periode in het AZC 

als zwaar hebben ervaren. Hoewel, vrouwen die Engels spreken en makkelijk sociale contacten 

aan kunnen gaan, gaven aan dat dit veel steun bood. Een aantal vrouwen hebben nu nog hechte 

vriendschappen met mensen waarbij zij samen in het AZC hebben gezeten. Ook het geloof was 

voor veel vrouwen houvast in deze periode met veel onzekerheid. Er bestaan grote verschillen in 

de mate waarin vrouwen in deze periode bezig waren met werk. Voor een aantal vrouwen stond de 

onzekerheid over de toekomst op de voorgrond waardoor zij geen ruimte hadden om hiermee bezig 

te zijn. Anderzijds waren er ook een aantal vrouwen (vooral de hoogopgeleide vrouwen) die hier wel 

concreet mee bezig waren. Zij konden juridisch gezien niet werken maar waren druk bezig met 

inlezen in de mogelijkheid die er waren. Naast dat dit vooral hoogopgeleide vrouwen waren, waren 

dit voornamelijk vrouwen die Engels konden lezen en spreken. Dit wordt verder uitgewerkt in 

paragraaf 5.5.1   
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5.2 De tussenfase 

Dit is de fase waarin de vrouwen hun verblijfsstatus hebben gekregen en in het AZC wachten op 

een huis. De meeste vrouwen die middels een gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, 

kwamen direct in deze tussenfase terecht. Hier wachtten zij samen met hun partner of gezin op 

een huis. Deze vrouwen gaven aan dat er voor hen naast het gevoel van veiligheid ook nog de 

geruststelling bijkwam omdat dit het moment was waarop zij hun dierbaren weer terugzagen. 

 

‘’Het was oké want ik was met mijn man, eindelijk. [..] We waren eindelijk samen en met 

onze kinderen. Iedereen was veilig.’’ (Tamira, 42- Syrië). 

 

5.2.1 Stappen richting werk in de tussenfase 

Het krijgen van een status zorgde bij veel vrouwen voor gevoelens van opluchting en zij ervaarden 

kansen om een nieuw leven te starten. Theoretisch gezien is dit ook het moment dat mensen 

kunnen gaan werken. Er zijn op dat moment namelijk geen juridische belemmeringen meer zoals 

in hoofdstuk twee is beschreven. Echter, uit de interviews komt naar voren dat vrouwen die in het 

AZC nog steeds veel belemmeringen ervaarden om daadwerkelijk te starten. Er was nog steeds 

sprake van veel onzekerheid doordat zij niet wisten waar zij uiteindelijk zouden gaan wonen. Deze 

onzekerheid zorgde ook in deze periode bij een aantal vrouwen dat zij nog niet begonnen met het 

leren van de taal. Laat staan dat zij daadwerkelijk gingen werken.   

 

‘’Ook deze periode, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wilde met de taal beginnen maar 

misschien na het huis is beter. Dan is het rustig. Ik weet dan dit is mijn huis.’’ (Asma, 35- 

Syrië). 

 

Echter, dit gold niet voor iedereen. Er waren ook veel vrouwen die vanaf moment één zo snel 

mogelijk door wilden gaan. Zij maakten dan ook veel gebruik van de taallessen indien deze er 

waren in het AZC. In hoofdstuk twee werd beschreven dat alle vrouwen in de tussenfase de 

mogelijkheid hebben om de taal te leren. Uit de interviews kwam naar voren dat er in deze fase 

vaker taallessen worden aangeboden dan in de asielprocedure, maar dat dit nog steeds niet het 

geval was bij iedereen. Opvallend was dat voornamelijk de Eritrese vrouwen, die over het algemeen 

lager opgeleid zijn, tevreden waren over de taallessen. 

 

‘’Ja kijk ik heb daar goed Nederlands geleerd. Ik ging veel dagen. Iedere dag! Eerst had ik 

een test gedaan om te kijken wat mijn niveau was. Dan ga je twee maanden leren, ze gaven 

mij een boek. Toen had ik examen gedaan en gaven ze mij een ander boek. Kijk een docent 

was heel lief! Hij werkt bij het AZC. Hij zei dat ik vier dagen Nederlandse les moest hebben.’’ 

(Sarah, 32- Eritrea) 
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Syrische vrouwen, die in dit onderzoek over het algemeen hoger opgeleid zijn, waren kritischer over 

het lesaanbod. Zij vonden de kwaliteit van de lessen heel minimaal en een aantal van hen 

beschreef dat er vaak lessen uitvielen. Mogelijk sloten de lessen minder aan op het niveau dat zij 

gewend zijn. Tevens gaven meerdere vrouwen aan dat zij zich in deze fase tegengehouden voelden 

door een gebrek aan informatie over onderwijsmogelijkheden en sollicitatieprocedures in 

Nederland. Daarnaast benoemden een aantal vrouwen dat zij in deze periode graag meer 

informatie hadden ontvangen over vrouwenrechten in Nederland. Vrouwen benoemden dat deze 

informatie van belang is om je veilig te voelen en stappen richting werk te zetten. 

 

“Make women feel safe and empower them! This can be done by education about their 

rights! […] Then, she will have the courage to make the first step and get out to find a job” 

(Hadya, 35- Eritrea) 

 

Een vorm van participatie waar vrouwen in deze periode wel vaak mee bezig waren, was het 

vrijwillig tolken in het AZC. Voornamelijk de Syrische vrouwen die Engels en Arabisch spraken waren 

hier heel actief in. Uit het volgende citaat komt naar voren dat dit zorgde voor positiviteit in deze 

periode waarin zij weinig om handen had. 

 

‘’Heel veel mensen hier, die niet kunnen praten. Ik zag vrouwen, alleen, die geen 

Nederlands of Engels konden praten. Alles was echt vreemd voor hen. Zij konden geen 

contact leggen. Zij vroeg me altijd te helpen 'alsjeblieft, ik wil dit, ik wil dat'. En dat maakte 

mij positief.’’  (Isma, 31- Syrië) 

5.2.2 Nog steeds weinig om handen en veel ruimte om na te denken  

Zoals hierboven beschreven, zorgde het participeren middels het tolken bij sommige vrouwen voor 

positiviteit. Toch gaven de meeste vrouwen aan dat zij het lange wachten nog steeds erg slopend 

vonden. Zij konden formeel gezien al starten met de inburgering maar hier bleek in de praktijk geen 

sprake van te zijn. Opvallend was dat vooral Syrische vrouwen aangaven dat zij deze fase nog 

steeds erg zwaar vonden. Eritrese vrouwen lieten dit minder duidelijk merken. Daarnaast kwam 

naar voren dat het niets doen ook een negatieve invloed had op de mentale gezondheid. Veel 

vrouwen hebben heftige dingen meegemaakt en gaven aan dat zij afleiding nodig hadden om zich 

goed te voelen. 

‘But then the depression started to rise because I wanted to get out of the AZC and start. I 

was waiting for seven months and I still needed to wait for eight months in the camp. It was 

such a long period for me without doing anything, no job and not being proactive.’’ (Hadya, 

35- Syrië) 
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5.3 De vrouwen in de gemeente 

Voor veel vrouwen begon het leven en het zetten van stappen richting werk pas echt wanneer zij 

een huis toegewezen kregen. Zij benoemden dat zij vanaf dat moment meer om handen kregen. 

De eerste periode bestond uit veel regelwerk, zoals het inrichten van het huis, het afsluiten van 

contracten voor nutsvoorzieningen en het aanvragen van huurtoeslag. In deze periode kwam ook 

het contact met de gemeente naar voren en het starten met de taallessen. Dit is dan ook de periode 

waarin de inburgering voor de meeste vrouwen startte. 

 

5.3.2 De inburgering 

Sommige vrouwen waren nog te druk met het inrichten van het huis waardoor zij nog niet begonnen 

met de inburgering maar het merendeel kon simpelweg nog niet beginnen. De taalschool moest 

eerst nog geregeld worden en zodra de taalschool geregeld was moesten de meeste vrouwen nog 

een paar maanden wachten tot de lessen daadwerkelijk van start gingen. Uitzondering hierbij 

waren vouwen die Engels spraken of al wat mensen kenden die in een soortgelijke situatie hebben 

gezeten. Zij konden al in het AZC via internet dingen uitzoeken en advies inwinnen waardoor zij 

sneller konden starten. Voorbeeld van een organisatie waaraan de vrouwen advies vroegen was 

het UAF; een organisatie die vluchtelingen helpt bij werk en studie. Uit de interviews kwam naar 

voren dat dit voornamelijk het geval was voor de hoogopgeleide Syrische vrouwen.  

 

‘’Ik heb ook van mijn man gehoord dat er een organisatie is die vluchtelingen begeleidt 

voor een studie. Toen heb ik ze gebeld. Toen was het nog mogelijk om met hen te beginnen 

zelfs als je nog geen Nederlands praat. Gewoon in het Engels. Ze voeren wel een gesprek 

van een half uur in het Engels zodat ze weten hoe het is en dat soort dingen [..]. Dat was 

wel fijn! En toen heeft daar een medewerker mij een bepaalde taalschool geadviseerd. [..] 

Een school in Utrecht die intensieve taalcursussen geeft.’’ (Kahina, 33- Syrië) 

 

De vrouwen die geen Engels konden of geen helpende contacten hadden, waren afhankelijk van 

de voorzieningen die meestal niet meteen werden opgestart. Naast dat vrouwen een aantal 

maanden moesten wachten totdat de lessen begonnen, gaf de meerderheid aan dat zij de 

taallessen als onvoldoende toereikend hebben ervaren. Zij gaven aan dat zij graag meer 

contacturen hadden gewild of zouden willen. De beperkte taallessen vormde voor het merendeel 

en grote belemmering om de Nederlandse taal te leren. 

 

‘’Ja ik wilde naar een andere school waar het vier dagen was. Maar Nederland heeft niet 

genoeg tijd. Ook de inburgering school hebben niet genoeg tijd. Ik ben drie dagen per week, 

dit is 8 uur in totaal. Dit is niet genoeg voor de taal. Iemand gaat niet perfect praten in twee 
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jaar met 8 uur per week. Dit is niet genoeg. Nederland is niet de moedertaal. Je moet meer 

tijd hebben, als je meer tijd hebt dan kan iedereen goed Nederlands praten en direct 

beginnen met werk en alle dingen doen. Maar veel mensen gaan nu met de tolk.’’ (Nigisti, 

30- Eritrea) 

 

Echter, uit de interviews komt naar voren dat er in het aanbod van taalscholen grote verschillen 

zitten. Sommige respondenten hadden wel intensievere taallessen waar zij tevreden over waren. 

Dit was voornamelijk het geval voor de vrouwen die zich vooraf hadden geïnformeerd. Oftewel, de 

hoger opgeleide vrouwen die Engels spreken. Het merendeel wist bij het kiezen van een taalschool 

niet wat de mogelijkheden waren en gaven tijdens het interview aan dat zij achteraf graag meer 

informatie hadden ontvangen over de opties.  

 

5.3.1. Ondersteuning vanuit de gemeente 

Over het algemeen zijn vrouwen heel tevreden over de ondersteuning van vrijwilligers die hen de 

eerste periode hielpen met alle regelzaken zoals het inrichten van het huis en het helpen met 

brieven. Daarnaast geven bijna alle vrouwen aan dat zij ondersteuning vanuit de gemeente bij het 

vinden van werk als noodzakelijk zien. Echter, uit de interviews komt naar voren dat er grote 

verschillen bestaan in hoe deze ondersteuning er daadwerkelijk uitziet. Sommige vrouwen hebben 

specifieke ondersteuning gekregen bij het vinden van een baan of een studie terwijl anderen 

benoemden dat zij helemaal geen hulp hebben ontvangen. Bij de vrouwen die wel ondersteuning 

hebben gekregen bestaan tevens grote verschillen. Een aantal vrouwen benoemden dat zij deze 

ondersteuning als helpend hebben ervaren. Zij gaven aan dat ze het prettig vonden dat iemand 

met hen meedacht over studiemogelijkheden of het vinden van een baan. Echter, het merendeel 

was kritisch over de ondersteuning richting werk. Zij gaven aan dat ondersteuning vanuit de 

gemeente vaak gericht is op zo snel mogelijk aan het werk gaan. Hoewel dit een duidelijke 

beleidsmatige keuze blijkt te zijn (zie hoofdstuk twee) beschrijven vrouwen dat zij dit als 

problematisch ervaren. Dit heeft te maken met het feit dat zij de taal nog niet machtig zijn waardoor 

zij op de korte termijn geen werk kunnen vinden dat aansluit op hun kwaliteiten. Vrouwen 

benoemen dat het er in de praktijk op neer komt dat zij alleen laaggeschoold werk kunnen doen, 

hetgeen hun zelfvertrouwen niet ten goede komt. Voornamelijk hoogopgeleide vrouwen kaartten 

dit probleem aan. 

 

‘’It is going to break women if they immediately need to work and do something what they 

don’t like. It will break them. Really, they will break their confidence and they will break 

their social manners. Literally, social manners. They will do anything to get sick or to 

smuggle from this kind of job because they don’t like it. So, no this is not working. Focus 

on a study. One year or two years are maybe not enough. Some people need three or four 
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years to really get a better concept of life here! Some people are faster, but some don’t. 

What some municipalities do, not Amsterdam, they make them work as a cleaner. That is 

only going to make them sick. It is not helpful for the society. People will hate the Dutch 

society.’’ (Hadya, 35- Syrië)  

 

Een andere belemmering betreft het gemis aan informatie dat ook in deze fase door veel vrouwen 

werd aangekaart. Dit gold voornamelijk voor vrouwen die geen werk gerelateerde ondersteuning 

vanuit de gemeente kregen. Hoewel informatie over de Nederlandse arbeidsmarkt is opgenomen 

als onderdeel in de inburgering, ervaarden veel vrouwen dat dit niet toereikend was.  

 

‘’Maar een groot probleem voor de vrouwen, ook voor Syrische mensen, is het systeem van 

werk en opleiding in Nederland. Het is heel ingewikkeld. Het is helemaal anders dan in 

Syrië. Wij moeten leren hoe we een opleiding kunnen zoeken. We moeten hulp krijgen 

hiervoor.’’ (Tamira, 42- Syrië). 

 

Het worden toegewezen in een bepaalde gemeente, bepaalt dus door de grote verschillen in 

ondersteuning voor een deel de mogelijkheden die vrouwen hebben om (passende) stappen 

richting werk te zetten. 

 

5.3.3. Bezig zijn 

De vrouwen gaven aan dat het starten in een nieuw land niet gemakkelijk is, maar dat zij zich in 

deze fase vaak wel beter begonnen te voelen. Zoals beschreven was er tijdens het lange wachten 

veel ruimte om te piekeren over de toekomst en het terugdenken aan de heftige ervaringen in het 

land van herkomst. De meeste vrouwen vertelden dat zij in deze periode afleiding ervaarden en het 

gevoel hadden dat zij weer grip op het leven kregen. 

 

‘’Ja ik was heel blij! Want ik was bezig en in die periode wil je je niet herinneren wat er 

gebeurd is in Syrië. Je wilt jezelf bezighouden. Het was ook goed want ik had bij de 

taallessen ook vrienden gemaakt.’’ (Marwa, 25- Syrië) 

 

5.4 Het toekomstperspectief van de vrouwen 

Van de 18 geïnterviewde vrouwen zijn er op dit moment 11 vrouwen klaar met de inburgering. De 

periode waarin zij dit hebben gedaan liep erg uiteen van 1 jaar en 4 maanden tot drie jaar. Hoewel 

nog niet alle vrouwen klaar zijn met de inburgering konden veel vrouwen duidelijk vertellen hoe zij 

de toekomst voor zich zien. Werken wordt hierbij door bijna alle vrouwen als een van de 

belangrijkste onderdelen gezien. Tijdens de interviews werd duidelijk dat veel vrouwen het moeilijk 
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te verdragen vinden dat zij nog steeds een uitkering ontvangen. Zij willen graag onafhankelijk zijn 

en hun eigen geld verdienen, hetgeen een grote motivatie vormt om te werken. 

 

I want to be independent. I don’t want to have an uitkering. I want to earn my own money. 

If you earn it, you feel proud.’’ (Dehab, 29- Eritrea) 

 

Echter, de vrouwen zien veel belemmeringen om deze dromen waar te maken. Een veelgenoemde 

belemmering, die voornamelijk door Eritrese vrouwen werd aangekaart, is dat zij geen lening 

kunnen afsluiten bij DUO om te studeren als zij ouder zijn dan 30 jaar. Bijna alle geïnterviewde 

vrouwen uit Eritrea hebben alleen de middelbare school afgemaakt en zijn daarna het leger 

ingegaan of hebben thuis voor de kinderen gezorgd omdat hun man in het leger zat. Zij hebben 

hierdoor geen mogelijkheden gehad om te studeren. Juist een studie wordt door veel vrouwen 

aangekaart als een belangrijke stap in het vinden van een baan die aansluit op hun interesses en 

kwaliteiten. Het onderstaande citaat is afkomstig van een vrouw die wel heeft gestudeerd in Eritrea 

maar tegen hetzelfde probleem aanloopt doordat ze geen diploma heeft gekregen in Eritrea: 

 

‘’En het studeren, ze vragen diploma’s. Ik heb deze niet maar ik wil wel werken. Ik wil niet 

studeren, ik heb genoeg afgestudeerd in Eritrea. Maar toen ik naar Nederland kwam 

merkte ik dat ik mbo of hbo nodig heb, daarom wil ik studeren. Als ik een papier heb kan 

ik werken. Dit maakt mijn leven moeilijk want ik ben 29 dus ik heb alleen nog maar één 

jaar om een lening te vragen. Ik zie ook in Nederland dat de kans om te werken minder 

wordt als je ouder bent. Het is niet makkelijk om een keuze te maken om eerst te gaan 

studeren of te weken. Ik kan ook nu gaan werken maar dan krijg ik lager werk. Ik wil niet 

deze… […] Dat de lening stopt na 30 jaar.. ja, dat is echt een probleem. […] Hier is de regel 

dat ze een diploma willen, daarom willen we studeren. Wij komen te laat in Nederland en 

dan zeggen ze ja je hebt geen kans om te studeren, dat is echt verdrietig…’’ (Zewdi, 29- 

Eritrea)   

 

De Syrische vrouwen in dit onderzoek hebben over het algemeen meer opleiding genoten in het 

land van herkomst waardoor zij meer kansen hebben. Hoewel, ook een aantal Syrische vrouwen 

hebben dit probleem aangekaart. Zij hebben een diploma uit het land van herkomst maar gaven 

aan dat je veel meer kansen hebt om een betaalde baan te vinden wanneer je een Nederlands 

diploma hebt. Hoewel er veel belemmeringen zijn om mee te doen in de Nederlandse samenleving, 

geven de meeste vrouwen aan dat zij heel blij zijn dat zij in Nederland wonen. Voor veel vrouwen 

heeft dit te maken met veiligheid en vrijheid van meningsuiting.  
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‘’Ja om eerlijk te zijn, ik heb voel mij hier meer gewaardeerd, ik heb het gevoel dat ik een 

mens ben. Ik heb een waarde. Dat is niet gewoon, want in Syrië hebben we alleen partij en 

als je het daar niet mee eens bent, dan ben je niet welkom. Dus hier heb ik het gevoel dat 

ik ben niet verplicht om bepaalde dingen te doen. Ik kan altijd zelf kiezen, wat wil ik en wat 

wil ik niet doen. Daarom geeft mij dit meer waarde. Ik ben een mens en ik heb een bepaalde 

verplichting maar ik heb ook vrijheid.’’ (Elmira, 28- Syrië) 

 

Nu in de vorige paragrafen de ervaringen van de vrouwen zijn beschreven per fase, zal in paragraaf 

5.5 tot 5.11 dieper worden ingegaan op mechanismen die van invloed zijn op de 

arbeidsparticipatie. 

 

 Mechanismen  

 

Introductie  

In de volgende paragrafen wordt geïllustreerd op welke manier mechanismen van invloed zijn op 

de weg naar werk. Daarnaast wordt beschreven op welke manier het beleid hiermee samenkomt. 

Vanuit het theoretisch kader wordt verondersteld dat verschillende achtergrondfactoren fungeren 

als mechanismen die belangrijk zijn bij het begrijpen van de arbeidsparticipatie. Echter, zoals 

duidelijk werd in de hierboven beschreven uitkomsten van de tijdlijnen, blijkt de weg naar 

arbeidsparticipatie niet alleen tot stand te komen door de achtergrond van de vrouwen. Het blijkt 

een samenloop te zijn van achtergrondfactoren van de vrouwen én de uitwerking van het beleid. 

Voorbeeld hierbij zijn de beroepscompetenties; vanuit het theoretisch kader wordt verondersteld 

dat deze competenties van belang zijn bij de weg richting werk. Veel vrouwen beamen dit, maar 

het (her)verwerven van deze competenties hangt sterk samen met de mogelijkheden die er in 

Nederland zijn. Het blijkt dat achtergrondfactoren van de vrouwen nauwelijks los kunnen worden 

gezien van het beleid, hetgeen in de volgende paragrafen wordt geïllustreerd. Allereerst is er 

aandacht voor de invloed van taal, gevolgd door de invloed van het sociale netwerk en 

beroepscompetenties. Vervolgens wordt de invloed van traditionele rolpatronen, het moederschap 

en de mentale gezondheid besproken. Tot slot komt een nieuw mechanisme aan bod dat naar 

voren kwam uit de gesprekken met de vrouwen.  Het model, dat is opgebouwd in het theoretisch 

kader, wordt in de komende paragrafen aangepast en uitgewerkt aan de hand van de empirie. Dit 

model zal in paragraaf 5.12 worden gevisualiseerd. 

 

5.5. De taal  

Vanuit het theoretisch model wordt verondersteld dat de taal van groot belang is bij de weg naar 

arbeidsparticipatie. De vrouwen gaven aan dat de Nederlandse taal inderdaad één van de 
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belangrijkste elementen is om een baan te vinden. Uit de interviews komt naar voren dat de taal 

op drie manieren van invloed is op de weg naar arbeidsparticipatie 

 

5.5.1 Communiceren, vertrouwen in het eigen kunnen en sociaal contact 

Allereerst bespraken de vrouwen een duidelijk direct verband, namelijk de communicatie die van 

belang is bij het zoeken naar baan en het werken zelf. Zonder de taal kun je simpelweg niet 

communiceren en niet lezen. Hierdoor kun je ook geen sollicitatie sturen en niet op 

sollicitatiegesprek gaan. Zij beschrijven dat je jezelf kunt uitdrukken en mensen je serieus nemen 

zodra je de taal spreekt. Meerdere vrouwen benoemden dat de taal zelfs de sleutel naar integratie 

is.  

‘’De taal is alles! Zonder taal kun je niet werken. Als je naar werk gaat en je kunt niet 

goed luisteren en praten. Als ik genoeg taal heb verdiend, dan kan ik zelf werk zoeken en 

naar werk gaan. Ik kan dan veel dingen doen. Maar als je weinig taal kunt, dan kun je 

niks doen.’’ (Nigisti, 30- Eritrea) 

 

Naast dit directe verband gaven vrouwen ook aan dat het spreken van de Nederlandse taal van 

grote invloed is op het vertrouwen in hun eigen kunnen, zoals verwacht werd vanuit het theoretisch 

model. Zo beschreef een vrouw die kapster wil worden dat zij meer vertrouwen in haar eigen 

kunnen heeft doordat zij steeds beter Nederlands spreekt. Dit zorgt ervoor dat zij het gevoel heeft 

dat zij haar klanten op stage goed kan helpen; ze heeft het gevoel dat zij haar werk beter kan 

uitvoeren. Het werkt echter ook de andere kant op. Wanneer vrouwen niet voldoende vertrouwen 

in hun eigen kunnen hebben doordat zij vinden dat zij niet goed Nederlands spreken, resulteert dit 

juist in passiviteit bij het zoeken naar een baan. Onderstaand citaat illustreert dit. 

 

‘’Before my internship I did not apply for a job because I was not confident enough to find 

something in Dutch. So, confidence also need to be with the negative influencer. 

Confidence about dutch.’’ (Marwa, 25- Syrië) 

 

Ten derde gaven vrijwel alle vrouwen aan dat het spreken van de Nederlandse taal niet alleen 

noodzakelijk is bij formele stappen naar werk zoals solliciteren. De Nederlandse taal is ook van 

belang bij het aangaan van contact met Nederlandse mensen. Hierbij werd het vertrouwen in hun 

eigen kunnen over het spreken van de Nederlandse taal als belangrijk element genoemd. Vrouwen 

benoemden dat zij geen contact aan durfden te gaan wanneer zij zich onzeker voelden over hun 

Nederlandse taalvaardigheden. Hierbij waren angst voor afwijzing en onbegrip belangrijke 

elementen. Juist het contact met Nederlandse mensen blijkt voor vrouwen van belang te zijn bij 

het vinden van een baan. Dit zal verder toegelicht worden in paragraaf 5.5.2. 
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‘’In Syrië, ik heb heel veel vertrouwen, maar hier in de eerste periode niet. Ik kan niet met 

mensen omgaan en niet met mensen praten in Nederland.  […]. Ik voel mij de hele tijd 

minder dan andere mensen. Maar nu ben ik een beetje als in Syrië. Ik heb vertrouwen want 

ik kan nu een werk vinden of met mensen omgaan. Ik kan naar een afspraak zonder mijn 

man, maar vroeger nee. Ik moest naar een afspraak gaan met mijn man.’’ (Fajah, 29- Syrië) 

 

Voor vrouwen die Engels spreken, was de invloed van het spreken van de Nederlandse taal minder 

duidelijk. Zij konden al eerder contact maken met mensen, zichzelf uitdrukken en informatie over 

het Nederlandse systeem opzoeken.  

 

5.5.2 Taalverwerving 

Er bestaat geen onenigheid tussen de vrouwen over het feit dat de Nederlandse taal van belang is 

bij het werken. Er bestaan echter wel grote verschillen in hoe snel het vrouwen lukt om de taal te 

spreken. Ook het taalniveau van de vrouwen die zijn besproken loopt uiteen van A2 tot C1. Het feit 

dat mechanismen niet geheel los kunnen worden gezien van de uitwerking van het beleid komt 

naar voren bij het proces van taalverwerving. Zoals beschreven in paragraaf 5.1 en 5.2 wonen de 

vrouwen in de eerste periode in het AZC. Sommigen kort, sommigen bijna een jaar. In het AZC 

wonen mensen die ook niet uit Nederland afkomstig zijn waardoor vrouwen voornamelijk andere 

talen dan Nederlands horen. Dit werkt niet bevorderend voor de taalverwerving.  

 Daarnaast zijn er zoals beschreven grote verschillen in AZC’s of er überhaupt taallessen 

worden aangeboden. Ook bij aankomst in de gemeente kunnen de meeste vrouwen niet meteen 

beginnen met taallessen en vervolgens worden deze veelal als niet toereikend ervaren. Veel 

vrouwen zouden meer contacturen en praktische taallessen willen hebben omdat dit volgens hen 

van belang is bij een snellere taalverwerving. Dit kan hen vervolgens helpen bij het vinden van een 

baan, zoals hierboven is beschreven. Een vrouw in Amsterdam gaf aan dat zij tijdens de inburgering 

moest werken omdat dit van belang is bij de taalverwerving. Zij moest echter in een Argentijns 

restaurant gaan werken waar Engels wordt gesproken, hetgeen niet hielp bij het spreken van de 

Nederlandse taal. Oftewel, in de eerste periode van de tijdlijn (periode 1 en 2) maar ook op het 

moment dat vrouwen in de gemeente komen te wonen doen zich door het huidige beleid 

belemmeringen voor om de taal te leren. Concluderend kan er worden gesteld dat taalverwerving 

vraagt om initiatief van de vrouwen, maar er dienen ook toereikende mogelijkheden (die 

voortkomen uit het beleid) te zijn om de taal te leren.  

  

5.6 Het sociale netwerk 

Naast het belang van taal werd door het merendeel van de vrouwen het belang van het sociale 

netwerk aangekaart in hun weg naar arbeidsparticipatie. Allereerst wordt besproken hoe het 

sociale netwerk eruitziet bij Eritrese en Syrische vrouwen. Vervolgens wordt ingegaan op de 
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baankansen die voortkomen uit het sociale netwerk en tot slot wordt besproken hoe het verwerven 

het van sociale netwerk verloopt. Hierbij komt tevens de invloed van het beleid ter sprake. 

 

5.6.1 Het sociale netwerk van de Eritrese en Syrische vrouwen 

Uit de interviews komt naar voren dat er grote verschillen bestaan in het sociale netwerk van de 

vrouwen. Sommige vrouwen beschrijven dat zij bijna geen contacten in Nederland hebben terwijl 

andere vrouwen een groter sociaal netwerk hebben. Hierbij is geen duidelijk verschil te zien tussen 

de grootte van het netwerk bij de Eritrese en Syrische vrouwen. Wel lijkt de leeftijd van invloed te 

zijn op de grootte van het netwerk. De twee geïnterviewde vrouwen van boven de 36 gaven namelijk 

aan dat zij weinig contacten hebben in Nederland. Deze vrouwen hebben beiden ook meerdere 

kinderen, hetgeen een mogelijke belemmering vormt doordat zij minder tijd hebben om contacten 

aan te gaan. Ook de verhouding van Nederlandse mensen en mensen vanuit het herkomstland is 

heel verschillend binnen het netwerk van de vrouwen. Een aantal vrouwen hebben een gemixt 

netwerk terwijl anderen bijna alleen contact hebben met mensen uit het land van herkomst. Wel 

komt uit de interviews naar voren dat Eritrese vrouwen, op een aantal uitzonderingen na, meer 

contact hebben met andere Eritrese mensen dan met Nederlandse mensen als het om privé 

contact gaat. Het contact met Nederlandse mensen komt bij hen voornamelijk voort uit 

dienstverlenende organisaties en instanties.  Voor Syrische vrouwen gaat dit minder duidelijk op. 

Zij hebben vaker privé contact met Nederlandse mensen. Een gelijkenis tussen de vrouwen is dat 

bijna iedereen het grote contrast tussen het sociale netwerk in Nederland en het sociale netwerk 

in het herkomstland aankaartte. Bijna alle vrouwen hadden in het herkomstland een veel drukker 

sociaal leven met veel familie en kennissen over de vloer. De vriendenkring die zij in Nederland 

hebben is bij alle vrouwen een stuk kleiner. 

 

‘’In Syrië had ik heel veel contact met mijn familie, heel veel contact met mijn moeder, 

vader, mijn zusje en ook mijn man zijn familie, heel veel contact. Maar hier, mijn vrienden 

zijn weg. Echt alles is weg. Mijn vrienden, mijn familie, mijn gezin, alles weg. Ik kom hier en 

het is nul. Ik wil niet alleen maar thuis zitten. Geen vrienden, geen familie. Het is heel saai.’’ 

(Jara, 38- Eritrea). 

 

5.6.2 Baankansen vanuit het sociale netwerk – verbindend en overbruggend sociaal kapitaal 

Alle geïnterviewde vrouwen gaven aan dat het sociale netwerk voor hen van groot belang is bij het 

vinden van een baan. Zij vertelden dat mensen uit hun sociale netwerk hen informatie gaven over 

openstaande vacatures en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast konden contacten hen weer 

in contact konden brengen met andere mensen. Oftewel, het sociale netwerk biedt hen 

hulpbronnen. Een aantal vrouwen gaf ook aan dat zij in de eerste instantie niet doorhadden hoe 
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belangrijk het sociale netwerk is. Zij gaven vrijwel allemaal aan dat sociale contacten meer kansen 

bieden om een baan te vinden dan solliciteren via LinkedIn of een vacaturebank. 

 

‘’Ik vind het heel belangrijk voor mij dat netwerk. Want hier vond ik mijn werk via mensen. 

Want toen via deze vrouw, ik keek naar de vacature. Want via mijn klantmanager, we 

hebben veel sollicitaties gestuurd maar we hebben geen reactie gekregen. Of sommige 

mensen zeiden sorry we hebben al heel veel mensen.’’ (Hadya, 35- Syrië) 

 

Vanuit het theoretisch model wordt verondersteld dat overbruggend sociaal kapitaal, oftewel 

contact met Nederlandse mensen, de meest positieve invloed heeft op het vinden van een baan 

doordat zij meer kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt hebben en over een groter 

professioneel netwerk beschikken (De Vroome & Tubergen, 2010). Hiervoor is bevestiging 

gevonden in de interviews. De vrouwen beschrijven vrijwel allemaal dat contact met Nederlandse 

mensen hen het beste kan helpen bij een baan. Hierbij zijn dezelfde twee belangrijke elementen 

benoemd, namelijk kennis van het Nederlandse systeem en een groter professioneel netwerk: 

 

‘’Omdat Nederlandse mensen in Nederland wonen. Zij weten het systeem. Ik weet in mijn 

eigen land ook meer dan jou want jij bent niet Eritrees maar ik wel. Ik heb ervaring van mijn 

land en het systeem. Ik weet alles daar. Jij bent van Nederland en weet veel meer dan mij 

over het Nederlandse systeem.’’ (Nigisti, 30- Eritrea) 

 

Vanuit het theoretisch kader wordt vervolgens verondersteld dat verbindend sociaal kapitaal vooral 

belemmerend maar ook bevorderend kan werken bij het vinden van een baan. Uit de gesprekken 

met de vrouwen komt meermaals naar voren dat contact met mensen uit hun eigen groep 

inderdaad belemmerend werkt in de weg richting arbeidsparticipatie. Zij benoemen dat mensen uit 

hun eigen groep over weinig werk gerelateerde informatie zoals vacatures beschikken. Daarnaast 

gaven veel vrouwen aan dat zij hun Nederlands niet verbeteren indien zij alleen contacten hebben 

die bestaan uit verbindend sociaal kapitaal. Het feit dat mensen uit de eigen groep ook steun 

kunnen bieden bij de weg richting arbeidsparticipatie, zoals verondersteld wordt vanuit het 

theoretisch kader, komt minder duidelijk naar voren. Verbindend sociaal kapitaal biedt steun en 

gezelligheid maar is voor de vrouwen beperkt gekoppeld aan het vinden van een baan. Hoewel het 

niet voor alle Eritrese vrouwen het geval is, lijken Eritrese vrouwen zoals beschreven meer contact 

te hebben met Eritrese vrouwen dan met Nederlandse mensen. Oftewel, zij hebben meer 

verbindend sociaal kapitaal dan overbruggend kapitaal.  

 

‘’For the normal social life, I have relatives. If you are going to do a wedding etc you chose 

them and if you are going to have tea of coffee that is also with them. Uh but like work and 
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stuff like that, it is hard for us to find a job with intimate connections. A few people make 

connections with Dutch people. Most of my friends even don’t have Dutch friends.’’ (Dehab, 

29- Eritrea) 

 

Wanneer werd gevraagd waarom dit verschil zo duidelijk is werd een aantal keer aangegeven dat 

de aard van het contact met Eritrese en Nederlandse mensen zo verschillend is. Vrouwen gaven 

aan dat contact en elkaar helpen in de Eritrese gemeenschap vanzelfsprekend is. Zo zorgen 

vrouwen vaak voor elkaars kinderen en ondernemen zij veel dingen samen. Hoewel vrouwen niet 

letterlijk de termen collectivisme en individualisme hebben genoemd kwam dit onderscheid tussen 

de Eritrese en Nederlandse samenleving wel duidelijk naar voren. Het onderstaande citaat biedt 

illustratie: 

 

“Ja ik weet het niet. Misschien wij hebben samenleven. Ook in Eritrea. Hier, jullie hebben 

alleen thuis. Als je bijvoorbeeld je buurvrouw buiten ziet dan is het alleen hoi. Maar in 

Eritrea, je buren hebben hetzelfde leven. Je deelt alles samen. […] In Eritrea hebben we 

elkaar. Als je te laat bent voor de kinderen ophalen dan helpen de Eritrese mensen 

(Yohanna, 25- Eritrea)  

 

5.6.3 Het verwerven van sociaal kapitaal  

Zoals beschreven loopt de mate waarin vrouwen erin slagen om een sociaal netwerk met 

Nederlandse mensen op te bouwen sterk uiteen. Hierdoor bestaan grote verschillen in het sociaal 

kapitaal dat de vrouwen bezitten. Hierbij is een bevinding dat vrouwen die Engels spreken over het 

algemeen veel minder moeite hadden met het opbouwen van een sociaal netwerk in Nederland, 

hetgeen tevens bij het bespreken van de tijdlijn beschreven is. Dit was ook het geval voor de 

vrouwen die de Nederlandse taal beter spraken, of vonden dat zij de taal goed genoeg spraken. Zij 

durfden meer contact met Nederlandse mensen aan te gaan. Zoals verondersteld blijken deze 

mechanismen sterk met elkaar samen te hangen. 

 Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat assertiviteit van belang is bij het aangaan 

van contact met Nederlandse mensen. Vrouwen die vragen durfden te stellen ging het makkelijker 

af om een sociaal netwerk op te bouwen. Vanuit de literatuur werd verwacht dat Eritrese vrouwen 

hier meer moeite mee hebben. Zij komen immers uit een regime waar assertiviteit niet 

gewaardeerd wordt. Vrouwen die voor dit onderzoek zijn gesproken gaven echter aan dat zij hier 

relatief weinig moeite mee hebben. Wel benoemden zij allemaal dat Eritrese vrouwen dit over het 

algemeen moeilijk vinden.   

 

‘’Eritrese mensen vragen niet veel. Eritrese mensen zijn verlegen. Maar vragen kost niks! 

Toen ik in Eritrea was zei mijn vader ook jee je hebt zoveel vragen. Ik hou van vragen, als 
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je dingen niet weet dan moet je het aan veel mensen gaan vragen. Vragen is voor mij niet 

eng!’’ (Nigisti, 30- Eritrea) 

 

Een belangrijke kans die bijna elke vrouw beschreef was het aangaan van sociale contacten via 

vrijwilligerswerk. Dit was voor hen daarnaast ook belangrijk om kennis te krijgen van de 

Nederlandse cultuur maar ook voor het verbeteren van de Nederlandse taal. Op deze manier gaf 

het daarnaast ook op een indirecte manier kansen om het sociale netwerk te vergoten.  

 Hoewel het beleid nog duidelijker doorwerkt bij de taalverwerving is dit ook het geval bij het 

aangaan van contact met Nederlandse mensen. Doordat de vrouwen de eerste periode in het AZC 

met andere vluchtelingen of statushouders wonen hebben zij simpelweg weinig kansen om contact 

met Nederlandse mensen aan te gaan. Daarnaast bevinden de AZC’s zich vaak op afgelegen 

plekken waardoor er nog een extra barrière bij komt. Het lijkt dat de belemmeringen zich vooral 

voordoen in de eerste periode van het leven in Nederland (fase 1 en 2). Hoewel het nog steeds 

lastig blijkt om contact aan te gaan wanneer de vrouwen in de gemeente terecht komen. Dit hangt 

sterk samen met de taalverwerving. Indien zij de Nederlandse taal nog niet spreken (o.a. door 

ontoereikende lessen) kunnen zij moeilijk contacten met Nederlandse mensen aangaan. Dit zorgt 

ervoor dat een groot deel van de vrouwen informatie over baankansen en sollicitaties moeizaam 

kunnen verwerven.  

 

5.7 Beroepscompetenties 

Net zoals bij taalvaardigheden en het sociale netwerk geven vrijwel alle vrouwen aan dat educatie 

of werkervaring van groot belang is bij het vinden van een baan in Nederland. Oftewel: hun 

achtergrond is van invloed. Echter, deze achtergrond staat opnieuw niet los van de uitwerking van 

de regels in Nederland. Zoals vanuit de het theoretisch model wordt verondersteld blijken er grote 

verschillen te bestaan tussen het belang van competenties die verworven zijn in het land van 

herkomst en Nederland. Vrouwen benoemen dat dit vooral geldt voor een diploma; zij benoemen 

dat een Nederlands diploma veel meer kansen voor werk biedt dan een diploma uit Eritrea of Syrië. 

Omdat er grote verschillen bestaan tussen werk en opleidingservaring tussen de geïnterviewde 

Eritrese en Syrische vrouwen wordt dit apart besproken. Allereerst wordt ingegaan op de 

beroepscompetenties van Eritrese vrouwen en daarna op de van Syrische vrouwen.  

 

5.7.1 Beroepscompetenties Eritrese vrouwen  

De vrouwen die mee hebben gedaan in dit onderzoek hebben over het algemeen weinig opleiding 

of werkervaring genoten. Zoals verwacht werd vanuit de literatuur komt dit grotendeels door het 

regime in Eritrea. Twee vrouwen hebben na militaire dienst gestudeerd, maar het merendeel is voor 

militaire dienst of direct erna gevlucht. De vrouwen die niet in militaire dienst zijn geweest konden 

simpelweg niet studeren; militaire dienst is een voorwaarde om in de toekomst te studeren. 
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Daarnaast gaven vrouwen aan dat zij geen keuzevrijheid hadden in Eritrea, hetgeen een negatieve 

invloed had op de motivatie om te werken of te studeren: 

 

‘’Sommige vrouwen willen zoals ik studeren en werken maar veel vrouwen zijn niet 

gemotiveerd. Als je niet je gewenste beroep of opleiding kan kiezen, dan wordt je motivatie 

minder. Daarom hebben veel vrouwen en mannen niet gestudeerd’’. (Zewdi, 29- Eritrea) 

  

Hierdoor hebben de vrouwen weinig kansen gehad om competenties te verwerven. De Eritrese 

vrouwen die hebben meegedaan aan dit onderzoek waren voornamelijk eind twintig of in de dertig. 

Zoals beschreven komen zij door het bestaande beleid in Nederland een grote belemmering tegen 

om een beroepsidentiteit op de bouwen. Zij willen wel studeren maar kunnen geen lening afsluiten 

om een studie te starten. Dit houdt hun beperkte beroepscompetenties in stand. Onderstaande 

quote is afkomstig van en vrouw die als één van de weinigen wel heeft gestudeerd in Eritrea. Echter, 

zij geeft aan dat zij hier nog steeds weinig aan heeft. Momenteel loopt zij stage bij de gemeente 

waar zij meewerkt aan een tijdelijk project, maar zij moet hier over een aantal maanden met 

stoppen omdat zij geen Nederlands diploma heeft. Het Nederlandse diploma wordt als vereiste 

gezien om een vast dienstverband te krijgen.  

 

‘’Ja voor stage kan ik werken maar deze werk is echt precies wat ik ook zou doen met een 

diploma. Ik heb geen diploma dus ik moet stoppen.’’ (Zewdi, 29- Eritrea) 

 

5.7.2 Beroepscompetenties Syrische vrouwen 

Veel van de Syrische vrouwen die aan dit onderzoek hebben meegedaan hebben veel meer 

opleiding genoten dan de Eritrese vrouwen. Het merendeel heeft een WO-bachelor of master 

afgerond. Zij benoemen vrijwel allemaal dat dit van belang is, maar benoemen tevens dat de 

competenties die zij hebben verworven niet aansluiten bij de competenties die hier vereist zijn. Zij 

dienen allen een tussenstap te maken. Het feit dat zij hun loopbaan moeten onderbreken heeft te 

maken met de taal maar ook met het feit dat hun diploma minder bruikbaar is of lager wordt 

gewaardeerd. Deze tussenstap komt neer op een aantal jaar inhalen of een studie in Nederland op 

een lager niveau. Hoewel vrouwen erg gemotiveerd zijn, gaven veel vrouwen aan dat dit voor veel 

frustraties zorgt. Ze willen graag door maar voelen zich tegengehouden bij het verwerven van 

nieuwe hulpbronnen. Ook bij de Syrische vrouwen kwam meermaals naar voren dat de DUO-lening 

een grote belemmering vormde: 

 

‘’Dus ik zei ja ik wil graag gaan studeren en mijn diploma hier erkennen. Toen was ik net 

dertig. Als ik 29 en 11 maanden was, dan was het geen probleem. Maar ik was net dertig. 

Toen waren er twee mogelijkheden. Of je krijgt een soort subsidie van DUO of het UAF maar 
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het UAF geeft gewoon steun als je boven de 30 bent. Steun voor het collegegeld, boeken 

en gedeeltelijke reiskosten maar dat is het. Geen uitkering. Daarom wilde de gemeente dat 

ik gewoon ging werken.  Mijn man had bijna dezelfde situatie als ik toen. Wij wilde graag 

snel iets doen, wat ons echt snel aan een baan kon krijgen. En niet zegmaar een tijdelijke 

baan van een of twee maanden bij McDonalds. Dus als het een bijbaantje is, dan zou het 

oké zijn maar als je een vluchteling bent en dan daar begint, dan ga je nergens verder 

komen.’’ (Kahina, 33- Syrië) 

 

Naast dat het waarderen van de diploma’s en de lening bij DUO invloed hebben op het verzilveren 

of opbouwen van beroepscompetenties in Nederland, is het beleid op een derde manier van 

invloed. Uit de interviews komt naar voren dat er voornamelijk projecten voor hoger opgeleide 

vrouwen zijn die een verbinding leggen tussen competenties in het land van herkomst en 

Nederland. Hierbij dient gedacht te worden aan het traineeship YPPS, waar vier vrouwen aan 

deelnemen. Dit programma bestaat uit een schakeljaar waarbij aandacht is voor de Nederlandse 

taal, kennis van de Nederlandse samenleving en werkcultuur. Na dit schakeljaar kunnen de 

vrouwen bij de gemeente werken waar zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De vrouwen 

geven aan dat dit soort projecten van groot belang zijn bij de weg naar arbeidsparticipatie. Het gaat 

hierbij niet om zo snel mogelijk werken, maar om werk vinden dat aansluit bij kwaliteiten en 

interesses. 

 

‘”Als ze de kans geven net zoals YPPS bijvoorbeeld, om een soort van schakeljaar of een 

training te doen om zo op niveau te werken. Gemeenten denken snel ga maar wat doen, 

dat snap ik maar dan ga je nooit uit de uitkering komen. Alleen maar voor een korte 

termijn.” (Kahina, 33- Syrië) 

 

Dit soort projecten zijn minder aanwezig voor lager opgeleide vrouwen of vrouwen die geen 

opleiding hebben gevolgd. Echter, Eritrese vrouwen (die over het algemeen minder opleiding 

hebben genoten) geven aan dat een tussenstap of training voor hen net zo belangrijk is om een 

baan te vinden die aansluit op hun kwaliteiten of te ontdekken waar hun kwaliteiten liggen: 

 

“Ja, dus een kleine cursus en iemand goed begeleiden bij wat zij kan; één voor één. 

Misschien na drie of vier maanden, dan kunnen ze veel doen. Het is goed voor de 

Nederlandse economie en voor deze mensen ook!” (Zewdi, 29- Eritrea) 

 

Doordat de Syrische vrouwen over het algemeen meer opleiding en werkervaring hebben genoten, 

hebben zij meer kansen om de ‘benodigde’ tussenstap te maken dan Eritrese vrouwen. Zoals 

verondersteld hebben Eritrese vrouwen door hun achtergrond minder kans op een baan, maar dit 
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wordt versterkt door het Nederlandse beleid. De genoemde beleidsmatige belemmeringen zijn hier 

niet enkel van toepassing op de eerste twee fasen maar blijken een rode draad te vormen door het 

leven van de vrouwen in Nederland. 

 

5.8 traditionele rolpatronen 

Vanuit het theoretisch model wordt gesteld dat traditionele rolpatronen een barrière kunnen 

vormen voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt gedoeld op een 

situatie waarbij verwacht wordt dat de man werkt en de vrouw thuis voor de kinderen en het 

huishouden zorgt. Uit de interviews komt naar voren dat veel vrouwen traditioneler zijn dan de 

Nederlandse norm maar dat de invloed op het participeren op de arbeidsmarkt minder sterk is en 

genuanceerder ligt. Dit zal in deze paragraaf worden toegelicht. Omdat vanuit de literatuur 

verondersteld wordt dat vrouwen afkomstig zijn uit landen waar traditionele rolpatronen dominant 

zijn, wordt allereerst ingegaan op het land van herkomst.  Hierbij zal de rolverdeling in Syrië en 

Eritrea apart worden besproken omdat uit de analyse van de kwalitatieve interviews naar voren 

komt dat er grote verschillen tussen de landen bestaan. Vervolgens wordt ingegaan op de situatie 

in Nederland en wordt de verbinding met de weg naar werk gelegd.  

 

5.8.1 Traditionele genderrollen in Syrië   

Bijna alle Syrische vrouwen hadden een betaalde baan in het land van herkomst. Degenen die niet 

aan het werk waren, waren aan het studeren in Syrië. Bij de vraag hoe de vrouwen in Syrië 

aankeken tegen traditionele rolpatronen gaf geen enkele vrouw aan dat zij het destijds eens was 

met de stelling dat de man werk en dat de vrouw thuis moet blijven. Alle vrouwen vonden het in 

Syrië belangrijk dat de vrouw ook werkt. De meeste vrouwen gaven tevens aan dat zij ondersteund 

werden door hun familie om te werken. Geen enkele vrouw heeft tijdens het interview aangegeven 

dat hun man een negatieve invloed had op het werken in Syrië. 

 

‘’Mijn ouders hebben mij alle tijd gesteund, ja moet ik werken of studie of iets goeds. Er is 

weinig ouders die willen dat de vrouw thuisblijft en alleen gaat trouwen. De meeste ouders 

vinden het goed met werk.’’ (Beza, 25- Syrië) 

 

Van de zes Syrische vrouwen met kinderen, werkte enkel één vrouw thuis omdat zij niemand kon 

vinden om voor de kinderen te zorgen. De anderen hadden allemaal opvang geregeld voor de 

kinderen zodat zij konden werken.  

Echter, een situatie waarbij de vrouw werkt en de man thuis is werd door de meeste 

vrouwen als niet natuurlijk gezien. Bij één van de vrouwen met de kinderen zorgde de man een 

periode voor de kinderen toen zij werkte, maar dit was een uitzondering op de regel. Veel vrouwen 

gaven aan dat zij het zorgen voor de kinderen en het huishouden eerder een taak voor de vrouw 



Jorien van Treeck – Masterthesis CSP - 2019 

56 

 

dan voor de man vinden. Dit kan vanuit westers oogpunt als traditioneel worden gezien, maar dit 

is ook hier veelal de praktijk.  

 Doordat vanuit eerder onderzoek verwacht werd dat er sprake zou zijn van meer traditionele 

genderrollen die belemmerend werken om te participeren, is doorgevraagd naar hoe zij denken dat 

dit het geval is voor andere vrouwen in Syrië. Vrouwen gaven aan dat er veel verschillen zijn tussen 

vrouwen die afkomstig zijn uit een dorp of een stad of zelfs bepaalde delen in een stad. Ook komt 

naar voren dat zij denken dat moslima’s over het algemeen traditioneler zijn dan christenen. Dit 

werd echter niet door de moslima’s zelf benoemd. Daarnaast gaven de vrouwen aan dat er 

verschillen bestaan tussen het opleidingsniveau. Zij denken dat hoogopgeleide vrouwen meer 

participeren dan laagopgeleide vrouwen. Het volgende citaat illustreert dat het niet mogelijk is om 

te spreken over dé Syriër met haar rolpatronen. 

 

‘’Nee, er zijn zeker mensen die zo zijn maar ik zeg altijd tegen mijn Nederlandse vrienden: 

als iemand uit Syrië komt dan is het niet dezelfde persoon die je volgende week gaat tegen 

komen uit Syrië. Het verschilt heel erg per stad, soms per gebied in een stad.’’ (Kahina, 33- 

Syrië)  

 

5.8.2 Traditionele genderrollen in Eritrea  

Het contrast tussen Syrië en Eritrea wordt duidelijk wanneer er wordt gekeken naar het aantal 

vrouwen dat een betaalde baan had of een studie volgde. Voor de vrouwen uit Eritrea geldt dat 

enkel drie van de acht vrouwen een betaalde baan hadden en/of een studie volgden. Dit heeft 

deels te maken met het regime waarbij zowel mannen en vrouwen vanaf hun zeventiende in 

militaire dienst moeten. Veel vrouwen in dit onderzoek hebben hierdoor niet kunnen werken of 

hebben op jonge leeftijd kinderen gekregen waardoor zij thuis bij de kinderen bleven.  

Het schetsen van de situatie in Eritrea ligt hierdoor wat ingewikkelder. De rolverdeling 

tussen mannen en vrouwen wordt namelijk sterk beïnvloed door de politieke situatie. Eén vrouw 

gaf aan dat vrouwen met kinderen nog steeds in militaire dienst moeten maar het merendeel gaf 

aan dat in dit geval alleen de man in dienst moet en dat de vrouw thuisblijft en voor de kinderen 

zorgt. Het feit dat de moeder en niet de vader met kinderen thuisblijft wordt dus voor een groot 

deel bepaald door het regime. Ook kwam uit de interviews naar voren dat het werk of de studie die 

je als vrouw doet wordt bepaald door het regime. Doordat het regime zo’n grote invloed heeft op 

het participeren is het moeilijk om te bepalen in welke mate de rolverhoudingen van invloed zijn op 

de arbeidsparticipatie. Hoewel vrouwen wel veel vertelden over de rolverhoudingen tussen mannen 

en vrouwen in Eritrea. Eén vrouw gaf aan dat traditionele genderrollen vooral het geval waren in 

het verleden en dat dit nu niet meer zozeer aan de orde is. Een andere Eritrese vrouw beschreef 

ook dat Eritrea moderner wordt en dat veel vrouwen willen werken. Echter, wanneer een vrouw 

getrouwd is, is het de norm dat de vrouw thuis en is en voor de kinderen zorgt en dat de man werkt. 
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De norm lijkt vooral opgelegd te worden door de man. Veel vrouwen gaven namelijk aan dat zij wel 

wilden werken, ook toen zij getrouwd waren. Indien er kinderen zijn ligt dit ingewikkelder. Veel 

vrouwen beschreven dat het van belang is dat de moeder de eerste jaren bij haar kind is. Hoewel 

de rolverdeling bij de Eritrese vrouwen vertroebeld wordt door het dictatorschap lijkt er over het 

algemeen sprake te zijn van meer traditionele genderrollen dan bij de vrouwen in Syrië. Echter, 

vrouwen geven net zoals Syrische vrouwen aan dat er grote verschillen bestaan tussen dorpen en 

steden. 

 

5.8.3 Traditionele genderrollen in Nederland & verandering van de genderrollen door de norm in 

het nieuwe land 

Uit de interviews komt naar voren dat alle vrouwen heel graag willen werken in Nederland. Zij willen 

graag wat toevoegen aan de Nederlandse samenleving. Hoewel de meeste vrouwen vinden dat de 

vrouw het beste voor de kinderen kan zorgen, vindt het merendeel van de vrouwen dat de man ook 

een rol moet hebben in het zorgen voor de kinderen. In dat opzicht lijken traditionele genderrollen 

niet zo sterk van invloed te zijn op de arbeidsparticipatie. Op een vrouw na willen alle vrouwen hun 

kinderen graag naar het kinderdagverblijf brengen zodat zij kunnen werken. Er is dus geen 

bevestiging gevonden voor de verwachting vanuit het theoretisch kader dat geforceerde migratie 

de hang naar traditionele normen versterkt. Uit de literatuur is bekend dat geforceerde migratie 

traditionele genderrollen ook juist kan verzwakken doordat vrouwen de mogelijkheid krijgen om 

een actievere houding aan te nemen (Williams, 2010). Hoewel veel vrouwen, en voornamelijk 

Syrische vrouwen, aangaven dat zij in het land van herkomst ook al wilde werken, lijkt dit 

mechanisme voor een groot deel van de vrouwen op te gaan. Hierbij lijken voornamelijk Eritrese 

vrouwen snel van de vrijheden in Nederland gebruik te maken; bij hen is het verschil tussen Eritrea 

en Nederland ook groter. 

 

‘’Ik zeg hem, als je mij niet helpt, dan kunnen wij misschien scheiden. In Eritrea wilde ik 

ook al leren, ik wil niet thuisblijven. Maar ja... het is ook gebeurd met mij.’’ (Winta, 24- 

Eritrea) 

 

 Vraag: Durfde je dat eerder te zeggen in Nederland dan in Eritrea?  

 

‘’Ja, ja daaarom. In Eritrea, veel vrouwen willen niet scheiden. Hoe kunnen ze hun kinderen 

opvoeden? Ze blijven dus bij hun man. Maar hier is het makkelijker voor mij om te scheiden 

dan in Eritrea.’’ (Winta, 24- Eritrea) 

 

Dat er sprake is van traditionele genderrollen bij vrouwelijke statushouders blijkt dus 

genuanceerder te liggen. De vrouwen in dit onderzoek geven aan dat het niet zo zwart wit is als 
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vaak wordt beschreven. Vrouwen en mannen zijn in het land van herkomst zeker niet gelijkwaardig 

maar alle Syrische vrouwen in dit onderzoek waren in Syrië aan het werk of volgden een studie. 

Voor Eritrese vrouwen leek er wel sprake te zijn van meer traditionele genderrollen maar deze 

werden voor een deel ook beïnvloed door de politieke situatie. Wanneer traditionele genderrollen 

worden gekoppeld aan de tijdlijn, lijkt de invloed steeds minder te worden met de tijd. Hoewel dit 

meer het geval lijkt te zijn voor de Eritrese vrouwen, maken alle vrouwen vrij snel gebruik van de 

grotere bewegingsvrijheid die zij in Nederland hebben. Daarnaast geven vrouwen aan dat er grote 

verschillen zijn tussen dorpen en steden en zelfs gebieden binnen de steden, leeftijd en religie. 

 Hoewel dit niet werd verwacht vanuit het theoretisch kader kan er dus worden gesteld dat 

de vrouwen in Nederland niet zulke traditionele rolpatronen hebben die belemmerend werken om 

te (willen) participeren in Nederland. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat 

rolpatronen niet enkel bestaan uit verwachtingen van de vrouw maar ook uit verwachtingen van de 

man. Binnen dit onderzoek is enkel met vrouwen gesproken. De visie van de mannen is via het 

gesprek met de vrouwen meegenomen. Hieruit kwam naar voren dat Syrische mannen hun vrouw 

vrijwel meteen steunen om te werken. Een aantal Eritrese vrouwen gaf aan dat hun man dit in de 

eerste instantie niet zag zitten. Er is een mogelijkheid dat de opvattingen van de mannen sterker 

wegen dan de opvattingen van de vrouw waardoor zij in de eerste periode toch thuis blijft zitten.  

 De samenloop van beleid en achtergrondmechanismen, bij het begrijpen van de 

arbeidsparticipatie, komt bij traditionele genderrollen minder duidelijk naar voren. Vanuit de 

literatuur werd verondersteld dat experts en mensen in de gemeenten veelal veronderstellen dat 

de vrouw kwetsbaar is en voor de kinderen zorgt. Dit zou een negatieve invloed hebben op de 

ondersteuning. Mogelijkerwijs is deze negatieve invloed überhaupt niet duidelijk merkbaar voor 

vrouwen, maar het is in elk geval opvallend dat slechts één vrouw deze negatieve invloed 

aanhaalde. Zij gaf aan dat de ondersteuning stopte zodra haar man een baan had.  

 

5.9 Moederschap 

Uit de interviews komt naar voren dat moederschap op verschillende manieren van invloed is op 

de arbeidsparticipatie van de vrouwen. In tegenstelling tot traditionele genderrollen hangt het 

moederschap veel sterker samen met de uitwerking van het beleid.  

 

Vanuit de literatuur werd gesteld dat kinderdagopvang en naschoolse opvang beperkt beschikbaar 

zijn, wat een belemmering vormt om te gaan werken. Dit kwam uit een aantal interviews naar voren, 

maar hetgeen dat duidelijker naar voren kwam waren de kosten voor het kinderdagverblijf. Bijna 

alle vrouwen met kinderen gaven aan dat deze een grote belemmering vormen om te gaan werken. 

Zij wilden wel werken maar konden dit niet betalen. Dit werd ook bevestigd door veel vrouwen 

zonder kinderen, die dit van vriendinnen hebben gehoord.   
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‘’Uhh wat is ook, misschien ook met kinderopvang. Het is duur en ook ja, het is slecht ding. 

Want als de kinderopvang niet zo duur is, dan kunnen vrouwen meer werk vinden. Want nu 

motiveert het niet. Het hele salaris gaat naar de kinderopvang. Als iemand die geen geld 

verdient, die denkt dan waarom ga ik werken.’’ (Fajah, 29- Syrië) 

 

Ten tweede gaven veel vrouwen aan dat er in het huidige inburgeringsstelsel weinig informatie 

wordt gegeven over regels en voorzieningen die gerelateerd zijn aan het moederschap. Doordat 

vrouwen nog weinig contact hebben en niet goed Nederlands praten vormt dit een grote 

belemmering. De informatie die er is wordt veelal in het Nederlands aangeboden, waardoor dit 

vaak niet begrepen wordt. Een aantal vrouwen gaven wel aan dat zij goede informatie ontvingen 

van hun contactpersoon. Het belang van deze informatie komt duidelijk naar voren uit de 

onderstaande quote: 

 

‘’Voor de belasting ben ik bang. […] Ik kijk op internet en ik ga naar mijn DigiD en ik wilde 

de peuterspeelzaal stoppen. Ik belde de contactpersoon en hij hiep mij. De belasting is een 

beetje moeilijk voor mij. Als je een klein foutje maakt dan is het een groot gevolg.’’ (Sarah, 

32- Eritrea) 

 

Naast belemmeringen die voortkwamen uit het beleid, benoemde ook twee vrouwen de 

belemmering die voortkwam uit hun achtergrondsituatie. Deze belemmering kwam ook naar voren 

uit eerder onderzoek, namelijk dat experts zagen dat vrouwen hun kindje dichtbij willen houden 

door de heftige periode die zij achter de rug hebben:  

 

‘’Het leven in de oorlog was heel erg moeilijk. Ik heb nog een ding van de oorlog 

overgehouden. […] Elke moeder heeft een bang voor hun kind maar ik heb een extra bang 

de hele tijd, door de oorlog. Ook voor mijn man, en voor mijn kind ben ik bang. Ik wil mijn 

familie dicht bij mij hebben. De eerste vier maanden dat mijn zoon naar de kinderopvang 

ging, ik vond het heel moeilijk. Ik ben onrust en ik probeer te zeggen nee het is helemaal 

goed in de kinderopvang; ik moet geen zorgen hebben maar ik kan het niet. Want ik dacht, 

dat het is als Syrië. Er zijn heel veel kinderen in Syrië dood door bommen in de scholen of 

kinderopvang. Dan ik ben altijd bang. Pff ja het is moeilijk.’’ (Fajah, 29- Syrië). 

 

Naast deze belemmeringen waren kinderen voor een aantal vrouwen ook juist een motivatie om te 

werken doordat zij een goed voorbeeld wilden zijn. Daarnaast gaven veel vrouwen met kinderen 

aan dat de kinderen een ingang vormden om te participeren, hetgeen overeenkomt met de 

verwachting vanuit de literatuur. De vrouwen hadden veel contact met de juffen of meesters van 

de kinderen of met ouders van andere kinderen uit de klas. 
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‘’For me, he was a big motivation for me to have a job. I want to be a good rolemodel for 

him! [..] I did not want that my son saw me as a couch potato.’’ (Hadya, 35- Syrië) 

 

Waar de invloed van traditionele genderrollen lijkt af te nemen met de tijd, is het moederschap niet 

enkel van toeppassing op een bepaalde fase in de tijdlijn. Dit wordt zichtbaar doordat de invloed 

van moederschap op de arbeidsparticipatie duidelijker wordt beïnvloed door een samenloop het 

beleid en achtergrondfactoren. De invloed van gebrekkige informatie die voortkomt uit het beleid, 

neemt af met de tijd doordat de meeste vrouwen beter Nederlands gaan spreken en lezen. Hierdoor 

zijn zij minder afhankelijk van de informatie; veel vrouwen kunnen dit dan zelf opzoeken. Echter, 

de kosten van de kinderopvang, die ook voortkomen uit het beleid worden niet minder. Dit blijft 

een grote belemmering voor de vrouwen om te werken. De angst en bezorgdheid van vrouwen om 

hun kindje naar de kinderopvang te brengen door hun ervaring in het land van herkomst, neemt 

wel af. Doordat vrouwen ervaren dat het veilig is in Nederland hebben zij hier meer vertrouwen in. 

De motivatie om te werken doordat vrouwen een goed voorbeeld willen zijn voor hun kind, vormt 

een rode draad door hun leven en is dus niet enkel van toepassing op een bepaalde fase. 

Concluderend kan worden gesteld dat de arbeidsparticipatie wordt bepaald door het moederschap 

dat beïnvloed wordt door achtergrondfactoren en de uitwerking van het beleid. 

 

5.10 De mentale gezondheid 

Vanuit de theorie werd verondersteld dat mensen veel stress ervaren door het verliezen van 

hulpbronnen en het niet (snel) kunnen verwerven van nieuwe hulpbronnen in Nederland. Dit komt 

duidelijk naar voren uit de interviews. Echter, het vervolgens niet kunnen participeren door de 

stress werd enkel door twee van de 18 vrouwen genoemd. Allereerst zal worden ingegaan op de 

mentale gezondheid van de vrouwen. Vervolgens wordt de koppeling met arbeidsparticipatie 

gelegd.  

 

5.10.1 De mentale gezondheid – Een nieuw leven, gemis en herinneringen 

Tijdens de interviews gaven vrouwen aan dat zij door meerdere factoren stress ervaren in 

Nederland. Allereerst vertelden vrouwen dat zij zich zorgen maakten over het opbouwen van een 

nieuw leven in Nederland. Dit was voor bijna alle vrouwen het geval, maar vooral voor de vrouwen 

die lang in afwachting waren van hun verblijfsstatus. Dit is in overeenstemming met hetgeen dat 

verwacht werd vanuit het theoretisch kader; de vrouwen die in afwachting zijn van hun 

verblijfsstatus kunnen in beperkte mate nieuwe hulpbronnen zoals de taal en het sociale netwerk 

opbouwen, zoals in de vorige paragrafen is beschreven. Alhoewel, uit de interviews komt naar voren 

dat stress niet enkel voortkomt uit het verliezen van hulpbronnen. Vrouwen beschreven dat zij in 

de AZC-periode omringd zijn met mensen die ook in een moeilijke situatie zitten. Voor een aantal 
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vrouwen resulteerde dit in negativiteit. Dit punt maakt duidelijk dat het niet enkel de achtergrond 

van de vrouwen betreft maar dat het een continue wisselwerking tussen het beleid en de 

achtergrond van de vrouwen is.  

 Daarnaast gaven alle vrouwen aan dat zij veel stress en verdriet ervaarden door het gemis 

van familie en zorgen over hun veiligheid. Vrouwen hebben vaak nog ouders in het land van 

herkomst wonen die het land niet wilden verlaten of niet konden verlaten vanwege 

gezondheidsproblemen. Ten derde bespraken vrouwen dat zij voornamelijk in de eerste twee fasen 

last hadden van nare herinneringen aan de oorlog en het regime. 

 

‘’Elke dag denken voor mijn familie. Misschien niet eten vandaag en mijn vader en moeder 

zijn ziek. Mijn moeder is een suikerpatiënt. Mijn vader heeft een handicap. Hij kan alleen 

slapen en niet lopen of zitten. Ze hebben heel veel medicijnen nodig. Door de oorlog zijn 

deze er niet. [..] Mijn familie heeft het heel moeilijk en ik kan hen niet helpen. Dat vind ik 

heel moeilijk voor mij.’’ (Jara, 36- Syrië) 

 

5.10.2 Stress en werk 

Vanuit de theorie wordt verondersteld dat de stress als het gevolg van het verlies van de 

hulpbronnen en het niet kunnen verwerven van nieuwe hulpbronnen resulteert in minder 

mogelijkheden en motivatie om te participeren. Dit kwam echter enkel bij twee vrouwen duidelijk 

naar voren. De meeste vrouwen geven aan dat zij stress ervaren maar dat dit niet zozeer van 

invloed is op het werken of het studeren. Zij geven daarentegen vrijwel allemaal bevestiging voor 

de tegenovergestelde relatie. In bijna elk interview kwam naar voren dat vrouwen aangaven dat 

het bezig zijn door middel van werk of taallessen van belang is voor hun mentale gezondheid. Voor 

het begrijpen van de arbeidsparticipatie lijkt stress dus minder van invloed; niet werken resulteert 

juist in stress. Werken en studeren biedt afleiding en zorgt ervoor zorgt dat veel vrouwen weer 

ervaren dat zij grip op het leven hebben doordat zij met hun toekomst bezig zijn. Hierbij lijkt het 

bezig zijn voor veel vrouwen ook een coping mechanisme te zijn om op deze manier om te gaan 

met het verleden en het gemis van familie: 

 

Omdat ik mijzelf probeerde met andere dingen bezig te houden. Een soort van afleiding. 

Dus daarom zei ik snachts. ’s Nachts heb ik niks te doen en dan komt het gemis weer. Maar 

overdag blijf ik bezig. In 2015 blijf ik met het huiswerk tot 9 of 10 uur in de avond bezig 

dus ik had afleiding. (Kahina, 33- Syrië) 

 

Opvallend is dat Eritrese vrouwen minder aangaven dat zij stress ervaarden dan Syrische vrouwen. 

Eritrese vrouwen benoemde na het aankaarten van het onderwerp stress en verdriet vrijwel meteen 

dat zij dit moeten accepteren. Voor Syrische, maar vooral voor Eritrese vrouwen speelde het geloof 
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een grote rol bij het omgaan met de stress. Zij benoemden dat het geloof ervoor zorgt dat zij positief 

blijven en doorgaan met het opbouwen van hun toekomst. Mogelijk verzacht religie de stress die 

zij ervaren, waardoor het niet zozeer doorwerkt in het niet kunnen werken. Echter, het kan ook zijn 

dat het voor veel vrouwen moeilijk is om toe te geven dat zij stress ervaren. Waar Eritrese vrouwen 

voornamelijk zeiden dat ‘stressen gewoon niet kan’, kwam uit een interview met een Syrische vrouw 

die zelf veel Syrische vrouwen heeft geïnterviewd naar voren dat zij denkt dat het voor veel vrouwen, 

inclusief haarzelf, moeilijk is om toe te geven dat de stress van invloed is op het leven. Dit komt 

mogelijk door coping mechanismen maar ook door culturele verschillen: 

 

‘’For times you feel a bit down but it didn’t actually affect the study of work. So, I don’t know. 

It affects at some point but I don’t know. Maybe, I am not going to generalize, but also the 

interviews that I did with Syrian people, a lot of them have problems or they are traumatized 

but they deny. They suppress the memories and think okay let’s move on. They make it 

lighter. […] We don’t like to talk about our feelings. If we are sad; we don’t want to admit it. 

As I told you, we live for people so we are always happy and successful. No one actually 

reflects on how they truly feel”. (Marwa, 25- Syrië) 

 

Hoewel het mogelijk is dat veel vrouwen het moeilijk vinden om toe te geven dat stress hun weg 

naar werk negatief beïnvloed, kwam meermaals naar voren dat de ervaringen in het land van 

herkomst hen juist sterk en veerkrachtig hebben gemaakt. Vrouwen gaven aan dat dit ook geldt 

voor de ervaringen die zij hebben opgedaan in Nederland. Mogelijk zorgt dit ervoor dat zij beter met 

de stress, zoals het opbouwen van een nieuw leven, om kunnen gaan.  

 

I came here, and I don’t like the AZC part but it was an experience that made me mature. 

I learned from it. It is like, if I survived all this; what is a rejection for a job? It is nothing. I 

experienced much more worse situations so it shouldn’t be that difficult (Mawa, 25- Syrië) 

 

Concluderend kan aan de hand van de interviews worden gesteld dat werkloos zijn voor de meeste 

vrouwen meer invloed heeft op de mentale gezondheid dan andersom. Wanneer wordt gekeken 

naar de relatie tussen de mentale gezondheid en de tijdlijn komt naar voren dat het missen van 

familie voor de meeste vrouwen een rode draad door hun leven vormt. Dit gemis wordt voor een 

aantal vrouwen minder doordat zij hun leven op orde hebben maar voor de meeste vrouwen blijft 

het aanwezig. De stress door het opbouwen van een nieuw leven en de herinneringen aan de oorlog 

of het regime wordt echter minder voor de meeste vrouwen wanneer zij meer om handen krijgen. 

Hierdoor is dit voornamelijk in de eerste periode van toepassing. 
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5.11 Werkcultuur in het land van herkomst  

Hoewel dit in de literatuur niet is beschreven, komt uit de interviews naar voren dat de ervaringen 

met betrekking tot de werkcultuur uit het land van herkomst van groot belang zijn bij het begrijpen 

van de weg naar arbeidsparticipatie.  

 

5.11.1 Werkcultuur Eritrea 

Een belangrijk punt dat werd benoemd door de Eritrese vrouwen is dat zij niet gewend zijn aan 

sollicitatieprocedures zoals in Nederland. Bij geschoold werk in Eritrea hebben vrouwen geen eigen 

keuze bij het kiezen van een baan. Net zoals dit voor de opleiding het geval is, wordt door het 

regime bepaalt waar de vrouwen moeten werken. Indien het om ongeschoold werk gaat is er geen 

sprake van een uitgebreide sollicitatie zoals zichtbaar wordt in het onderstaande citaat: 

 

‘’Nederlandse mensen vragen veel papier. Diploma’s, sollicitatiegesprek, CV enzo. Dat is 

moeilijk voor ons. In ons land als je werkt wilt moet je meteen naar het restaurant gaan en 

de eigenaar vragen. Als hij werkt heeft, kun je gewoon beginnen. Je hebt geen sollicitatie 

of CV nodig.’’ (Zewdi, 29- Eritrea) 

 

Daar komt nog bovenop dat de overgang naar autonomie en zelfredzaamheid voor veel Eritrese 

vrouwen moeilijk lijkt te zijn. Vrouwen geven aan dat zij in de eerste instantie moesten wennen aan 

het stellen van vragen en het maken van keuzes doordat alles werd bepaald door het regime. In 

Nederland wordt verwacht dat zij, indien zij niet op de hoogte zijn, assertiviteit tonen. Dit is voor 

hen niet vanzelfsprekend. De vrouwen die in dit onderzoek zijn geïnterviewd gaven wel aan dat zij 

hier relatief snel aan gewend raakten.  

 

5.11.2 Werkcultuur Syrië 

Bij Syrische vrouwen lijkt de overgang van de werkomgeving juist vooral kansen met zich mee te 

brengen. Zo beschrijven vrouwen dat de samenwerking in Syrië op een moeizame en indirecte 

manier verloopt. Voor hen is de manier van samenwerking in Nederland bevrijdend, hetgeen ervoor 

zorgt dat zij hier meer plezier uithalen. Het onderstaande citaat maakt dit duidelijk: 

 

Bij de Amsterdamse gemeente is het meer van; team en discussiëren, vergadering cultuur, 

spreken en overleggen en proberen een goede informatievoorziening te hebben. […] Het is 

echt veel samenwerken en ik vind het prima! Ook de manier van communiceren hier in 

Nederland of Amsterdam is meer direct en ik vind het top.  […] It makes me less stressed. 

In Syria, the communication is a bit different. The communication is like a game; you speak 

with me and I need to discover what is going on. (Hadya, 35- Syrië) 
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Daarnaast geven vrouwen aan dat zij veel voordelen halen uit de mogelijkheden tot 

zelfontwikkeling in Nederland. Syrische vrouwen benoemden meermaals dat het in Syrië veel meer 

draait om status en anderen tevredenstellen. 

 

‘’We doen dingen voor andere mensen. We studeren iets alleen zodat andere mensen 

zeggen oh je studeert (voorbeeld), wat knap! Even when you don’t like that study. The status 

is more important. […] Here, I can focus om myself more. What I really want and how if feel, 

instead of focussing on other people. […] I was like wow, this is liberating! It was as a cage; 

what people always think but here it was like do whatever feels good.’’ (Marwa, 25- Syrië) 

 

5.12 Empirisch model  

Nu de resultaten beschreven zijn, kan het theoretische model op basis van de empirie aangepast 

worden. Zoals beschreven blijken veel van de mechanismen zoals verwacht werd in het 

theoretische model van invloed te zijn op de weg naar arbeidsparticipatie. Echter, er zijn ook een 

aantal mechanismen die anders blijken te werken. Daarnaast is ook een mechanisme besproken 

dat niet was opgenomen in het theoretische model. Dit wordt zichtbaar gemaakt door gebruik te 

maken van dezelfde metafoor; welke ballen dienen de vrouwen in werkelijkheid hoog te houden? 

Hierbij zijn de ‘ballen’ groen gemaakt die zoals verondersteld van invloed waren; taalvaardigheden, 

het sociale netwerk, beroepscompetenties en het moederschap. Hierbij is de op basis van de 

empirie de werkcultuur in het land van herkomst toegevoegd. Zoals beschreven blijkt de invloed 

van traditionele genderrollen meer genuanceerd te liggen. Daarom is deze bal geel gemaakt. De 

mentale gezondheid blijkt niet van invloed te zijn zoals verondersteld was; deze bal lijken de 

vrouwen niet hoog te moeten houden en is daarom rood. Tot slot is de invloed van het beleid een 

belangrijk element dat is toegevoegd aan het model. De uitwerking van het beleid blijkt een sterke 

invloed te hebben op de leefwereld van de vrouwen. Om een volledig beeld te krijgen van de weg 

naar arbeidsparticipatie dienen de mechanismen en de gevolgen van het gevoerde beleid samen 

te worden bekeken (zie figuur 3). In het volgende hoofdstuk, de conclusie, wordt dieper ingegaan 

op de onderlinge samenhang. 
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                                           Figuur 3. Empirisch model 
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6. Conclusie 
 

De behoefte aan inzicht over de kansen en belemmeringen om vrouwelijke statushouders richting 

arbeidsparticipatie te begeleiden vormde het startpunt van deze studie. Het doel van dit onderzoek 

was om bij te dragen aan dit inzicht, door middel van kwalitatieve interviews met Eritrese en 

Syrische vrouwen. Om dit inzicht te verkrijgen zijn voorafgaand aan het onderzoek een aantal 

onderzoeksvragen opgesteld. In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de eerste twee 

onderzoeksvragen aan de hand van de empirie en theorie. In het volgende hoofdstuk wordt 

antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag, waarbij advies voor toekomstig beleid aan bod 

komt. 

 

6.1 De beschrijvende vraag 

De eerste onderzoeksvraag die leidend was in dit onderzoek was een beschrijvende vraag: Wat 

beschrijven Eritrese en Syrische vrouwen als kansen en belemmeringen in hun weg naar 

arbeidsparticipatie in Nederland?  Om deze vraag te beantwoorden is samen met de vrouwen een 

tijdlijn getekend. Hierbij is gevraagd naar hun ervaringen in Nederland ten aanzien van de weg naar 

arbeidsparticipatie. Hoewel het om een diverse groep vrouwen gaat, komt in het algemeen naar 

voren dat de weg naar arbeidsparticipatie voor de meeste vrouwen een langdurig traject is. Dit 

komt naar voren uit het feit dat enkel zeven van de achttien vrouwen momenteel een baan hebben. 

De vrouwen beschrijven helaas meer belemmeringen dan kansen om te participeren. Deze kansen 

en belemmeringen zullen besproken worden aan de hand van de vier verschillende fasen die zijn 

opgenomen in de tijdlijn. 

 De eerste fase betreft de asielprocedure. Dit is de fase dat vrouwen wachten op hun 

verblijfsstatus. In deze fase hebben zij de eerste zes maanden geen formele mogelijkheid om te 

werken. Vrouwen ervaarden bij aankomst gevoelens van opluchting en veiligheid, maar deze 

gevoelens werden snel opgevolgd door gevoelens van onzekerheid. Het lange wachten op 

duidelijkheid over de verblijfsstatus zorgde bij veel vrouwen voor stress. Voor een aantal was het 

daardoor moeilijk om te participeren in het AZC, zoals het volgen van taallessen. Echter, veelal 

waren er ook geen Nederlandse lessen waardoor het vanuit praktisch oogpunt niet mogelijk was. 

Vrouwen die Engels spraken konden daarentegen al meer stappen richting arbeidsparticipatie 

zetten. Zij konden zichzelf verstaanbaar maken en sociale contacten aangaan waardoor zij minder 

afhankelijk waren van voorzieningen. Zij konden bijvoorbeeld al informeren naar 

studiemogelijkheden voor in de toekomst.   

 De tweede fase omvat de tussenfase; de vrouwen hebben een verblijfsstatus maar wachten 

nog op een huis. Vanaf dit moment zijn er theoretisch gezien geen belemmeringen meer om te 

werken. Echter, geen van de vrouwen heeft in de periode gewerkt. Veel vrouwen hebben wel 
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vrijwilligerswerk zoals tolken gedaan en gaven aan dat zij het fijn vonden om op deze manier wat 

bij te kunnen dragen. In de tussenfase waren er meer mogelijkheden om stappen richting werk te 

zetten. Zo waren er vaker (maar niet altijd) taallessen. Een aantal vrouwen was hier heel tevreden 

over terwijl andere vrouwen de kwaliteit van de lessen minimaal vonden. Een veelgenoemde 

belemmering was het gebrek aan informatie over mogelijkheden zoals het studeren in de toekomst. 

Daarnaast gaven veel vrouwen aan dat zij nog steeds veel onzekerheid ervaarden over hun 

toekomst waardoor zij niet altijd aan stappen richting participatie toekwamen. 

 De derde fase betreft het moment dat de vrouwen een huis toegewezen krijgen in de 

gemeente. In deze fase begonnen de concrete stappen richting arbeidsparticipatie pas echt. 

Echter, deze stappen konden veelal niet direct gezet worden. De eerste periode bestond vaak uit 

veel regelwerk zoals het inrichten van het huis en afsluiten van contracten. Sommige vrouwen 

begonnen tegelijkertijd met taallessen maar de meeste vrouwen moesten een aantal maanden 

wachten voordat zij konden beginnen. Ook hierin hadden vrouwen die Engels spraken een voordeel; 

zij hadden immers al in het AZC in de mogelijkheid om zich te informeren over taallessen waardoor 

zij veelal meteen konden beginnen. De grootste belemmering die in deze fase werd genoemd waren 

de veelal ontoereikende taallessen. Veel vrouwen hadden acht uur taalles per week en hadden niet 

het gevoel dat zij hiermee voldoende Nederlands konden leren om een goede baan te vinden.  

Naast dat er in deze periode veel belemmeringen werden genoemd, gaven vrouwen als 

belangrijkste kans het schakelprogramma en het traineeship van YPPS aan. Dit is een programma 

waarbij (hoogopgeleide) statushouders een brug slaan tussen hun competenties in het land van 

herkomst en Nederland. Vrouwen gaven aan dat dit noodzakelijk is om een baan te vinden die 

aansluit op hun kwaliteiten en competenties. De belemmering die hieraan raakt is dat er grote 

verschillen zijn tussen gemeenten. Dit soort projecten wordt niet in elke gemeente aangeboden en 

ze zijn voornamelijk beschikbaar voor hoopopgeleide statushouders waardoor dit alleen voor een 

selecte groep mogelijk is. 

 Het daadwerkelijk werken was voor de meeste vrouwen pas aan de orde op het moment 

dat zij hun inburgeringsexamen hadden afgerond. Vrouwen begonnen langzaam een netwerk op te 

bouwen met mensen die hen konden helpen bij het vinden van een baan. Echter, vrouwen 

benoemden dat het gemis aan informatie over toekomstmogelijkheden een rode draad vormde 

door hun leven in Nederland, dus ook in deze laatste fase. De grootste belemmering voor het 

toekomstperspectief werd voor veel vrouwen gevormd doordat zij na hun dertigste geen lening 

meer kunnen afsluiten bij DUO om een studie te volgen. Voornamelijk Eritrese vrouwen kaartten 

dit probleem aan. Zij hebben in Eritrea als gevolg van het regime weinig opleiding genoten. Het feit 

dat de vrouwen gemotiveerd zijn komt naar voren uit het feit dat zij vrijwel allemaal vrijwilligerswerk 

doen. Veel vrouwen geven aan dat dit van belang is bij het begrijpen van de Nederlandse cultuur 

en gebruiken maar dat het hen nog niet aan een baan heeft geholpen.  
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 Nu is ingegaan op de conclusies ten aanzien van de beschrijvende vraag wordt in de 

volgende vraag ingegaan op de conclusies ten aanzien van de verdiepende vraag. 

 

6.2 De verdiepende vraag 

De hoofdfocus binnen dit onderzoek lag op de verdiepende onderzoeksvraag: Welke mechanismen 

met betrekking tot de leefwereld van de vrouwen zijn belangrijk bij het begrijpen van deze kansen 

en belemmeringen? Middels deze vraag werd getracht om dieper in te gaan op de kansen en 

belemmeringen door te kijken welke mechanismen hieraan ten grondslag lagen. Vanuit het 

theoretisch kader werd verondersteld dat achtergrondfactoren als belangrijke mechanismen 

fungeren bij het zetten van stappen richting werk. Uit de gesprekken met de vrouwen komt naar 

voren dat veel van de veronderstelde mechanismen van belang zijn. Echter, om te begrijpen 

waarom enkel zeven van de 18 vrouwen een betaalde baan hebben, is het van belang om te kijken 

naar de achtergrondfactoren van de vrouwen én de uitwerking van het beleid. De invloed van het 

beleid is beperkt opgenomen in het theoretische model, maar blijkt veel groter te zijn dan verwacht. 

Hoewel vanuit het beleid ook kansen worden geboden, lijkt de weg naar werk belemmerd te worden 

door een botsing tussen de leefwereld en de systeemwereld. De systeemwereld gaat uit van veel 

zelfredzaamheid terwijl de vrouwen ondersteuning nodig hebben om hun kwaliteiten en interesses 

in de weg naar werk tot uiting te laten komen. 

 Dit wordt allereerst zichtbaar bij het (her)verwerven van beroepscompetenties in 

Nederland. Vanuit het theoretisch model werd verondersteld dat competenties die voortkomen uit 

educatie en werkervaring van belang zijn bij het vinden van een baan. Vrouwen beamen dit en 

bieden tevens bevestiging voor de veronderstelde belemmering dat competenties uit het land van 

herkomst vaak niet goed aansluiten op hetgeen dat in Nederland vereist is. Een Nederlands 

diploma blijkt voor veel banen van belang te zijn. Echter, hetgeen dat niet zo duidelijk naar voren 

kwam, is dat het (her)verwerven van passende competenties moeilijk wordt gemaakt door keuzes 

in het beleid. De bovengenoemde belemmering dat vrouwen na hun dertigste geen lening meer bij 

DUO kunnen afsluiten, is één van deze beleidsmatige keuzes. Vrouwen boven de dertig willen een 

diploma halen maar lopen tegen een dichte deur aan. Een andere beleidsmatige keuze, die haakt 

aan het beleid dat uitgaat van zelfredzaamheid, wordt gevormd door de beperkte ondersteuning 

om een brug te slaan tussen competenties die verworven zijn in het land van herkomst en 

Nederland. Het gaat dan niet zozeer om het starten van een nieuwe opleiding, maar om het leggen 

van verbinding tussen eerder opgedane kwaliteiten en eisen die in Nederland worden gesteld aan 

een baan. Het schakeljaar en traineeship YPPS is een belangrijke kans, maar dit is zoals 

beschreven alleen voor een beperkte groep beschikbaar. Dat het belang hiervan niet onderschat 

dient te worden komt naar voren uit het feit dat de meerderheid van de vrouwen met een baan een 

schakelprogramma heeft gevolgd. 
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  Naast de beroepscompetenties komt het belang van het spreken van de Nederlandse taal 

en het opbouwen van een sociaal netwerk in Nederland sterk naar voren, hetgeen verwacht werd 

vanuit het theoretisch model. Deze factoren staan tevens niet los van het gevoerde beleid en 

blijken elkaar ook nog te versterken. Of deze versterking positief of negatief uitpakt is grotendeels 

afhankelijk van gemaakte keuzes in het beleid.  De taal wordt door de vrouwen als noodzakelijk 

geacht om stappen richting werk te zetten zoals het solliciteren en oriënteren. Daarnaast geven 

vrouwen aan dat de taal van belang is bij het werken zelf; bij vrijwel alle banen is communicatie 

van groot belang. Tevens kwam naar voren dat voornamelijk contact met Nederlandse mensen 

(overbruggend sociaal kapitaal) belangrijke werk gerelateerde informatie kan bieden. Echter, om 

contact aan te gaan met Nederlandse mensen blijkt het van groot belang te zijn dat vrouwen de 

taal goed spreken en zich zelfverzekerd voelen over de taal. De mogelijkheid om de taal te 

verwerven blijkt sterk beïnvloed te worden door keuzes in het beleid. Veel vrouwen geven aan dat 

er in het AZC, maar ook in de gemeente weinig taallessen (8 uur per week) voor handen waren 

waardoor het lang duurde voordat zij de Nederlandse taal spraken om contact met Nederlandse 

mensen aan te (durven) gaan. Hierdoor bleef hun werkgerelateerde informatie beperkt en het 

beperkte contact met Nederlandse mensen zorgde ervoor dat zij ook niet via deze weg de 

Nederlandse taal leerden. Op deze manier pakt het gevoerde beleid extra negatief uit. Voor 

vrouwen die wel toereikende taallessen hebben ervaren pakt dit juist extra positief uit. Zij kunnen 

hierdoor makkelijker contact aangaan met Nederlandse mensen, hetgeen ervoor zorgt dat zij wel 

werk gerelateerde informatie ontvangen. Daarnaast kunnen zij de Nederlandse taal door het 

contact met Nederlandse mensen blijven ontwikkelen.  

 Ten derde werd vanuit het theoretisch model verondersteld dat vrouwen veelal traditionele 

normen en waarden hebben, wat hen beperkt in de weg naar arbeidsparticipatie. Echter, uit de 

gesprekken met de vrouwen komt een genuanceerder beeld naar voren. Zij willen allen heel graag 

werken en zien zichzelf niet enkel thuis voor de kinderen en het huishouden zorgen. Bij Eritrese 

vrouwen lijkt dit veelal een resultaat de zijn van de grotere vrijheden die zij in Nederland hebben. 

Hoewel, net zoals dit door Syrische vrouwen wordt aangegeven, komt naar voren dat veel vrouwen 

in de steden ook al werkten. De meeste vrouwen geven aan dat de man ook voor de kinderen moet 

zorgen, maar als er een keuze gemaakt moet worden wie dit het beste kan doen, dan is dit de 

vrouw. Doordat de kosten voor het kinderdagverblijf hoog zijn, blijft de vrouw eerder thuis bij de 

kinderen en gaat de man eerder werken. Dit belemmert de weg richting arbeidsparticipatie voor de 

vrouw. Hier komt nog bij dat het gemis aan informatie ook geldt voor mogelijkheden met betrekking 

tot kinderopvang. In gemeenten waar dit wel wordt vergoed, weten vrouwen ook vaak niet wat er 

wel mogelijk is. Opnieuw kan arbeidsparticipatie niet enkel begrepen worden door te kijken naar 

de achtergrond van de vrouwen maar is het een combinatie van het gevoerde beleid en de 

achtergrond. 
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 Ten vierde werd verondersteld dat de mentale gezondheid van invloed is op de weg naar 

arbeidsparticipatie. Hoewel veel vrouwen aangeven dat zij veel stress ervaren door het opbouwen 

van een nieuw leven, het gemis van familie en herinneringen aan het land van herkomst blijkt dit 

beperkt van invloed te zijn voor het werk. Het is mogelijk dat dit voor veel vrouwen moeilijk is om 

toe te geven, maar uit de interviews komt ook duidelijk naar voren dat hun (veelal) heftige verleden 

ervoor heeft gezorgd dat zij extra veerkrachtig en sterk zijn. Dit zorgt er mogelijk voor dat de stress 

hen niet volledig belemmerd in het zetten van stappen richting werk. 

 Daarnaast komt uit de interviews een ander mechanisme naar voren dat belangrijk is bij 

het begrijpen van de weg richting arbeidsparticipatie. Hoewel dit in de literatuur (voor zover bekend) 

beperkt is beschreven, komt uit de interviews naar voren dat de werkcultuur in het land van 

herkomst van invloed is. Vooral Eritrese vrouwen gaven aan dat dit nadelig voor hen doorwerkt. In 

Eritrea hadden zij weinig of geen keuzevrijheid met betrekking tot werk en was er geen sprake van 

sollicitatieprocedures zoals in Nederland. Hierdoor is de overgang naar het Nederlandse systeem 

groot. Vrouwen gaven aan dat zij hier voornamelijk in de eerste periode moeite mee hadden. Dit 

wordt daarnaast versterkt door beperkte informatievoorzieningen over de Nederlandse gang van 

zaken.  Oftewel, ook hier wordt de samenkomst van het beleid en achtergrond van de vrouwen 

zichtbaar. Voor Syrische vrouwen lijkt het verschil in werk juist voornamelijk positief door te werken. 

Veel vrouwen benoemen dat zij genieten van de samenwerking en de ruimte tot zelfontwikkeling 

binnen het werk aangezien hier weinig sprake van was in Syrië. 

 Het doel van het inburgeringsbeleid is om vrouwen mee te laten doen in de samenleving, 

maar er zijn veel beleidsmatige beperkringen zoals de duo-lening, het lange wachten op de 

taallessen en de ontoereikendheid hiervan. Daarnaast vraagt het Nederlandse inburgeringsstelsel 

veel van de vrouwen. Om de taal goed te leren, een sociaal netwerk op te bouwen, kennis te krijgen 

van de Nederlandse samenleving en het (her)verwerven van beroepscompetenties wordt veel van 

de zelfredzaamheid van de vrouwen verwacht. Ondersteuning blijkt juist één van de belangrijke 

werkzame elementen te zijn bij het toewerken naar werk. De zeven van de 18 vrouwen die een 

baan hebben zijn bijna allemaal hoogopgeleid. Doordat zij hoogopgeleid zijn, hebben zij meer 

kansen om (passende) ondersteuning te krijgen. Zoals beschreven zijn er immers meer projecten 

voor hoger opgeleide vrouwen. Het is positief dat deze projecten er zijn maar hiermee wordt een 

grote groep vrouwen buitengesloten. Dit is spijtig, aangezien het gaat om een gemotiveerde groep 

vrouwen die kansen wil aangrijpen. In het nieuwe inburgeringsstelsel (Wi2021) zal de 

ondersteuning ten opzichte van het oude beleid toenemen. Echter, veel van de genoemde 

belemmeringen zullen blijven bestaan. Voor toekomstig beleid hebben de vrouwen dan ook veel 

concrete adviezen, hetgeen in het volgende hoofdstuk wordt beschreven. 
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7. Beleidsadviseringen 

  

In dit hoofdstuk wordt de laatste onderzoeksvraag besproken: Welke aanbevelingen kunnen er aan 

de hand van de verhalen van Eritrese en Syrische vrouwelijke statushouders worden gedaan om 

op deze manier uiteindelijk de ondersteuning richting arbeidsparticipatie van deze vrouwen te 

verbeteren (in het nieuwe inburgeringsstelsel)?  Omdat binnen de interviews concreet is gevraagd 

naar hoe de vrouwen aankijken tegen de nieuwe inburgeringsplannen, is het mogelijk om ook in 

het beleidsadvies het perspectief van de vrouwen mee te nemen.  

 

7.1 Kanttekening bij werk en taalles combineren  

Koolmees (2018b) stelt dat een baan hét middel is om te integreren; het biedt de mogelijkheid om 

de taal te leren en echt mee te doen in de samenleving. Daarom wordt in het nieuwe 

inburgeringsstelsel getracht om taalonderwijs zo snel mogelijk te combineren met werk. Hoewel 

veel adviesraden en onderzoek met een soortgelijk advies komen, plaatsen de vrouwen hier een 

grote kanttekening bij. Uit interviews komt naar voren dat een baan vooral de mogelijkheid biedt 

om mee te doen en de taal te leren wanneer de baan aansluit op de kwaliteiten. Doordat vrouwen 

de taal nog niet spreken is het moeilijk om iets te vinden wat aansluit op hun kwaliteiten. In de 

praktijk zal dit betekenen dat zij hierdoor veelal laaggeschoold werk moeten doen. De vraag is 

echter hoezeer je meedoet in de samenleving en of je daadwerkelijk kansen hebt om de taal te 

leren, als je bijvoorbeeld schoonmaakwerk moet doen. Voornamelijk hoogopgeleide vrouwen gaven 

aan dat zij dit problematisch vinden. Zij benoemden dat dit hun zelfvertrouwen niet ten goede zal 

komen. Het is fijn als mensen een baan kunnen vinden, maar een advies hierbij is om goed naar 

de persoon te kijken. De ene vrouw heeft langer de tijd nodig om op een taalniveau te komen 

waarmee zij een baan kan vinden die aansluit op haar kwaliteiten dan de ander. Daar komt nog 

bovenop dat Van den Enden e.a. (2018) stellen dat er geen empirische bevindingen zijn gevonden 

die het effect van duale trajecten vergelijken met het effect van regulier onderwijs of reguliere 

taallessen. Advies is om hier kritisch naar te kijken; gaat het om mensen zo snel mogelijk uit de 

uitkering halen of is het doel om duurzame integratie te bewerkstellingen? 

 

7.2 Empowerment aan de hand van informatie 

Hetgeen dat als een rode draad door het leven van de vrouwen in Nederland liep, was het gebrek 

aan informatie over de mogelijkheden, gewoontes en regels. Volgens een aantal vrouwen komt de 

eerste stap richting participatie voort uit je veilig voelen in het nieuwe land. De vrouwen komen uit 

landen waar zij aanzienlijk minder rechten en vrijheden hebben dan in Nederland. Uit de verhalen 

van de vrouwen kwam vaak naar voren dat zij niet op de hoogte zijn van de rechten die zij in 

Nederland hebben. Informatie over onder andere vrouwenrechten blijkt van groot belang zij bij het 
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veilig voelen. Het eerste advies is daarom om hier veel sterker op in te zetten in het toekomstige 

beleid, en het liefst ook nu voor de vrouwen die onder de Wi2013 vallen. Wanneer vrouwen zich 

veilig voelen doordat zij geïnformeerd zijn, zullen zij sneller durven een eerste stap richting 

participatie te zetten. Concreet zou dit kunnen worden gedaan door trainingen te organiseren 

waarbij vrouwen in groepsverband op geïnformeerd worden. Op deze manier kunnen zij leren van 

de stappen die andere vrouwen zetten en zien zij dat zij er niet alleen voor staan. 

 Het informatietekort over de mogelijkheden komt ook terug in meer praktische zaken. Als 

je niet weet wat de mogelijkheden zijn, kun je ook geen keuzes maken die het beste bij je passen. 

Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan een keuze in de intensiviteit van taallessen. Veel 

vrouwen wilden graag meer taallessen volgen maar wisten niet dat deze mogelijkheid er was. 

Doordat gemeenten in de toekomst de taallessen gaan inkopen kunnen zij hier een kans benutten. 

Zij hebben vanaf dat moment immers een goed overzicht van het aanbod. Dit zou onder andere 

kunnen door hier aandacht aan te besteden bij het opstellen van het persoonlijk ontwikkelingsplan 

of mogelijk al bij het programma ‘voorbereiding op de inburgering’ indien duidelijk is in welke 

gemeente de vrouw komt te wonen.   

 Bij de bovenstaande adviseringen dient benoemt te worden dat cultuursensitiviteit van 

groot belang is. Dus informatie geven, maar wel op een manier die aansluit bij hoe vrouwen dit 

gewend zijn. Indien het meteen vanuit Nederlands perspectief gebeurt, komt het simpelweg niet 

aan. Op deze manier kunnen de vrouwen daarna wennen aan hoe het in Nederland gebeurt. 

Aandachtspunt hierbij is de informatievoorziening aan Eritrese vrouwen.  Door het regime zijn zij 

minder gewend om keuzes te maken en vragen te stellen. Bij bijvoorbeeld het informeren over 

verschillende taalscholen dient het belang van autonomie en keuzes maken in Nederland 

voorafgaand uitgelegd te worden.  

 

7.3 Duo lening, inspelen op eerder verworven competenties en trainingen  

Koolmees stelt dat een Nederlands diploma de beste startpositie op de arbeidsmarkt biedt 

(Koolmees, 2018a). Anderen stellen dat educatie zelfs de meest duurzame vorm van integratie is 

(UAF, z.d.). Het belang van educatie wordt door vrijwel alle vrouwen bevestigt. Echter, zoals reeds 

beschreven is het voor vrouwen moeizaam om beroepscompetenties in Nederland te verwerven. 

Voor statushouders onder de dertig jaar wordt er in de toekomst een ‘onderwijsroute’ gestart 

waarbij zij eerst een schakeljaar volgen en vervolgens kunnen studeren (Koolmees, 2019). Voor 

vrouwen boven de dertig is dit niet mogelijk. Zij kunnen tevens geen lening voor een studie afsluiten 

bij DUO. Vrouwen waarbij de educatie niet aansluit op hetgeen dat hier vereist is, of vrouwen die 

helemaal geen educatie hebben gehad, lopen hierdoor tegen een dichte deur. Een advies zou 

daarom zijn om geen harde grens bij dertig jaar te trekken. Op deze manier hebben zij ook kans op 

een duurzame vorm van integratie. Indien dit beleidsmatig niet mogelijk is, zou het advies zijn om 

meer in te zetten op eerder verworven competenties (EVC) of praktijkgerichte opleidingsvormen om 



Jorien van Treeck – Masterthesis CSP - 2019 

73 

 

vrouwen op deze manier toch te empoweren. EVC-trainingen zijn van belang voor de vrouwen die 

geen aansluiting van hun competenties ervaren. Zij kunnen aan de hand van een stageplek of een 

training een brug slaan naar hetgeen dat in Nederland vereist is. Op deze manier wordt er 

ingespeeld en gebruik gemaakt van hun kwaliteiten. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van 

eerder onderzoek naar EVC-programma’s, aangezien dit volop aanwezig is. De vrouwen die geen 

opleiding hebben genoten, bijvoorbeeld doordat zij enkel in militaire dienst hebben gezeten, 

kunnen mogelijk meer praktijkgerichte opleidingsvormen krijgen. Opvallend is dat veel vrouwen uit 

Eritrea in de zorg willen werken. Aangezien er in Nederland grote tekorten zijn in de zorg dient hier 

beter gebruik gemaakt van te worden. Vrouwen gaven nu vaak aan dat zij niet op de hoogte waren 

van BBL of BOL-trajecten of dat het vinden van een leerwerkplek niet lukte. Advies zou zijn om de 

vrouwen hier in de toekomst beter in te begeleiden. De ondersteuning bij concrete stappen die zij 

hierbij dienen te zetten kunnen worden opgenomen in het toekomstige persoonlijk 

ontwikkelingsplan. 

 

7.4 Gemeenten dienen van elkaar te leren  

Uit de gesprekken met de vrouwen kwam naar voren dat er grote verschillen bestaan tussen de 

ondersteuning in gemeenten. In de gemeente Amsterdam is er bijvoorbeeld sprake van een 

‘jobhunter approach’, waarbij samen met de vrouwen wordt gekeken naar mogelijkheden voor 

werk. In sommige gemeenten is er daarentegen vrijwel geen ondersteuning richting werk voor 

handen. Hierdoor worden de kansen die de vrouwen krijgen voor een groot deel bepaald door de 

gemeente waarin zij terechtkomen. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Daarom dienen gemeenten 

van elkaar te leren, hetgeen aansluit bij het onlangs verschenen rapport van de SER: ‘’In sommige 

gemeenten, regio’s en sectoren zien we veelbelovende praktijken, maar die kennis wordt helaas 

nog onvoldoende gedeeld’’ (SER, 2019, p.3). Zij adviseren de overheid dat er samenhangende 

pakketten van voorzieningen aan gemeenten dienen te worden aangeboden. Aan de hand van de 

bevindingen wordt aangesloten op dit advies. 

 Hierbij dient het Young Professional Programma voor Statushouders (YPPS) in de gemeente 

Amsterdam als een bijzonder programma opgemerkt te worden.  Vier vrouwen volgden hier een 

traineeship. Dit programma voor hoger opgeleide statushouders biedt allereest een negen 

maanden durend schakeljaar aan. Hierbij is aandacht voor de Nederlandse taal, kennis van de 

Nederlandse samenleving en werkcultuur. Daarnaast lopen deelnemers in deze periode stage. Na 

deze negen maanden start het traineeship waarbij statushouders werken bij de gemeente 

Amsterdam en hun talenten verder ontwikkelen. De vrouwen die meededen aan dit programma 

zijn allen heel enthousiast en zien dit als een grote kans om een duurzame manier te integreren 

op de arbeidsmarkt. Vrouwen kaartten hierbij het werkzame element aan dat het niet gaat om zo 

snel mogelijk werken, maar om werken op een niveau dat aansluit op hun kwaliteiten. 



Jorien van Treeck – Masterthesis CSP - 2019 

74 

 

 Echter, voor dit onderzoek is ook een aantal vrouwen gesproken die niet voldeden aan de 

eisen. Een advies zou zijn om een soortgelijk programma op te starten voor statushouders met een 

lager niveau. Daarnaast is het van belang dat hier, zoals de ‘onderwijsroute’, geen harde 

leeftijdgrens aan gekoppeld wordt. Op deze manier hebben zij ook de kans om op een duurzame 

manier uit de uitkering te komen. 

 

7.5 Training 

De uitwerkingen van een aantal adviseringen zijn afhankelijk van de mensen die met de vrouwen 

werken. Vrouwen geven aan dat het van groot belang is dat de mensen die met de vrouwen werken 

getraind worden om daadwerkelijk cultuursensitief te werk te kunnen gaan. Hierbij kan gedacht 

worden aan het opstellen van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Vrouwen staan hier positief 

tegenover maar benoemen dat dit enkel gaat werken indien er aandacht is voor de achtergrond 

waar vrouwen vandaan komen, en dat hun kwaliteiten daadwerkelijk worden gezien. Het gaat om 

een hele diverse groep vrouwen met hun eigen kwaliteiten en behoeften. Een concreet advies zou 

zijn om deze trainingen te laten geven door vrouwen die zelf gevlucht zijn maar al langere tijd in 

Nederland zijn. Op deze manier kunnen zij hun ervaring op een positieve manier inzetten en een 

brug slaan tussen de Nederlandse mensen en de vrouwen die net gevlucht zijn. 

 

7.6 Tot slot 

Het is positief dat er wordt gewerkt aan de ondersteuning van statushouders in de toekomst. 

Echter, voor vrouwen die hebben meegedaan aan dit onderzoek, komt deze ondersteuning te laat. 

Vanwege de beperkte kansen voor de tussengroep wordt er dit jaar en volgend jaar 20 miljoen euro 

beschikbaar gesteld aan gemeenten om de hen te ondersteunen (Koolmees, 2019). Hierbij wordt 

van gemeenten verwacht dat zij deze rol actief oppakken, maar zoals beschreven wordt kennis 

tussen gemeenten onderling juist beperkt gedeeld. Hierdoor blijft het gevaar bestaan dat vrouwen 

in de ene gemeente meer kansen krijgen dan in de andere gemeente. Advies zou zijn dat er ook 

nu al op een meer centrale manier gewerkt wordt aan het delen van ‘best practices’ zodat iedereen 

hiervan kan profiteren. 
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8. Discussie 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sterke en zwakke punten van dit onderzoek. Hierop 

aansluitend worden suggesties voor vervolgonderzoek gedaan. 

 Het eerste sterke punt van dit onderzoek is dat er een uitgebreid vooronderzoek is 

uitgevoerd. Er is gesproken met experts die met de vrouwen werken, onderzoekers die met dit 

onderwerp bezig zijn en er is gesproken met een organisatie over interculturele communicatie. 

Daarnaast is de onderzoekster begonnen met het geven van taallessen aan nieuwkomers. Op deze 

manier zijn voorafgaand aan de interviews veel inzichten verworven om diepgaande gesprekken te 

voeren. 

 Een ander belangrijk punt is dat alle vrouwen in dit onderzoek zijn benaderd door een 

tussenpersoon die de vrouwen kenden. Reden hierachter was om vertrouwen te creëren, om ook 

op deze manier diepgaande interviews te houden. Het doel was immers om het perspectief van de 

vrouwen te belichten. Experts gaven aan dat veel vrouwen minder durven te vertellen indien zij via 

een voor hen onbekend persoon benaderd worden. 

 Dit maakte wel dat het bereiken van de doelgroep een langdurig proces was. Hierbij zijn 

echter grote verschillen op te merken tussen Syrische en Eritrese vrouwen. Veel Syrische vrouwen 

wilde graag meedoen aan het onderzoek terwijl het veel moeilijker was om Eritrese vrouwen te 

benaderen. Eritrese vrouwen vonden het over het algemeen ook spannender om mee te doen.  

 Aanhakend op de moeilijke toegang tot de doelgroep dient benoemd te worden dat het 

moeilijk was om vrouwen te bereiken die in het land van herkomst in een dorp woonden. Binnen 

dit onderzoek zijn namelijk enkel vrouwen uit steden gesproken. Zoals de vrouwen zelf aangaven 

bestaan er grote verschillen met betrekking tot de rolopvattingen tussen vrouwen die uit steden en 

dorpen komen. Hoewel het doel van dit onderzoek niet was om de onderzoeksresultaten te 

generaliseren naar de hele Eritrese en Syrische groep vrouwen, bestaat de kans dat hierdoor een 

wat eenzijdig beeld gecreëerd is. Het zou interessant zijn om in vervolgonderzoek ook met vrouwen 

te praten die uit dorpen afkomstig zijn. Op deze manier kan gekeken worden of er inderdaad sprake 

is van grote verschillen tussen vrouwen die uit een dorp of een stad komen. Mogelijk kan dit worden 

gedaan door een onderzoeker die zelf uit Eritrea komt.  

 Een ander punt van kritiek betreft de vraag hoe betrouwbaar mensen zijn als het gaat om 

zelfrapportage. Er bestaat een kans dat de vrouwen meer gewenste antwoorden hebben gegeven 

dan de werkelijkheid. Er is geprobeerd om hierop in te spelen door vertrouwen te creëren, maar 

informatie was mogelijk vollediger geweest als er naast de vrouwen ook experts waren gesproken. 

Echter, aanleiding voor dit onderzoek was de beperkte kennis over het perspectief van de vrouwen 

waardoor er uitsluitend met de vrouwen is gesproken. Een suggestie zou zijn dat vervolgonderzoek 

beide perspectieven meeneemt. Dit met de reden dat er een vollediger beeld geschetst kan worden 

ten aanzien van gevoelige punten zoals de mentale gezondheid. Ten tweede komt uit de interviews 
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naar voren dat er sprake is van een botsing tussen de leefwereld van de vrouwen enerzijds en de 

uitwerking van het beleid anderzijds. Door beide perspectieven te integreren in één analyse kan 

hier dieper op in worden gegaan. 

 Het laatste punt van kritiek betrof de taalbarrière tijdens de gesprekken met de vrouwen. 

Vrouwen waren gemiddeld vier jaar in Nederland en spraken meestal op taalniveau B1. Echter, er 

waren ook vrouwen die op taalniveau A2 spraken, hetgeen een groot verschil was. Daarnaast waren 

er binnen hetzelfde taalniveau grote verschillen. Hierdoor was het niet mogelijk om met iedereen 

een even diepgaand interview te houden. Indien vrouwen beter Engels dan Nederlands spraken, is 

gekozen om het interview in het Engels te voeren. Echter, interviews in de moedertaal van de 

vrouwen zouden meer de diepte in kunnen gaan. Diepgang komt daarnaast niet enkel voort uit 

taal. Hoewel de onderzoeker middels vooronderzoek heeft getracht om de leefwereld van de 

vrouwen te begrijpen zijn culturele verschillen onvermijdelijk. Dit werd vooral duidelijk in de 

interviews met Eritrese vrouwen. Thema’s zoals bijvoorbeeld verdriet werden korter aangestipt en 

over het algemeen waren de gesprekken minder diepgaand dan de gesprekken met de Syrische 

vrouwen. Daarom zou ook om deze reden de suggestie zijn om vervolgonderzoek uit te voeren naar 

de leefwereld van Eritrese vrouwen, door een Eritrese onderzoeker. Naast het spreken van experts, 

kan dit ervoor zorgen dat gevoelige thema’s nog meer diepgang krijgen. 

 Een andere suggestie voor vervolgonderzoek haakt in op pilots die momenteel worden 

uitgevoerd om te kijken hoe ‘best practices’ uitwerken (Koolmees, 2019). Advies zou zijn om in het 

uitvoeren van deze pilots ook het perspectief van de vrouwen mee te blijven nemen. Dus niet enkel 

het perspectief van beleidsmakers en experts, zoals dit tot op heden veelal is gebeurd. Op deze 

manier kunnen de plannen het beste aansluiten op de behoeften van de vrouwen. 

 Tot slot zou het interessant zijn om meer verdieping te geven aan het begrip maatwerk. In 

de inleiding werd beschreven dat er in de toekomst meer maatwerk moet komen (Koolmees, 

2018a). De Nationale Ombudsman stelt dat maatwerk moet gaan over dienstverlening die inspeelt 

op behoeften van statushouders. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het inzichtelijk maken van 

de behoeften van statushouders door het perspectief van de vrouwen te belichten, hetgeen tot op 

heden beperkt is gedaan. Op deze manier is maatwerk op een indirecte manier aan bod gekomen, 

maar het was geen hoofdfocus binnen dit onderzoek. Vrijwel overal wordt het belang van maatwerk 

genoemd. De precieze invulling ervan blijft echter vaag. Zo geeft minister Koolmees in dezelfde 

kamerbrief op twee manieren begrip aan maatwerk (Koolmees, 2018a). Het gevaar is dat 

maatwerk hierdoor een begrip zonder inhoud wordt. Dit haakt in op het rapport van de Ombudsman 

waarin beschreven wordt dat het positief is dat de minister maatwerk centraal wil stellen maar 

tegelijkertijd wordt er gesteld dat er in de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel nog maar beperkt 

antwoord is gegeven op de vraag wat maatwerk daadwerkelijk is (Ruitenburg e.a., 2018). Een 

suggestie voor onderzoek zou daarom zijn om te kijken wat vrouwen (en statushouders in het 

algemeen) onder maatwerk verstaan. 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: Topiclijst 
 

Opmerking voor onderzoekster: Het verhaal van de vrouw is hoofdfocus; veel doorvragen op 

hetgeen dat zij noemt!  Indien onderwerpen uit het TK niet besproken worden, hier later concreet 

op doorvragen 

 

Introductie 

- informeel kennis maken 

- Drankje halen indien niet thuis afspreken 

- Uitleg onderzoek en doel 

- Persoonlijke introductie onderzoekster 

- Uitleg vertrouwelijkheid en anonimiteit 

- Uitleg vrijwilligheid, kan elk moment stoppen 

- Uitleg opname en ook hierbij vertrouwelijkheid 

 

Start interview 

- Vind je het goed om te starten met het interview?  

- We hebben net al een beetje kennis gemaakt maar zou je ter introductie wat over jezelf kunnen 

vertellen? (Indien dit spannend is, stelt de onderzoekster concrete vragen zoals waar iemand 

geboren is, hoe oud, met wie zij hier woont etc) 

 

Het tekenen van de tijdlijn 

Dit gedeelte van het onderzoek staat centraal. Aan de hand van vier fasen tekent de onderzoeker 

samen met de vrouw het leven in Nederland aan de hand van een tijdlijn op papier. Belangrijke 

momenten voor de vrouwen worden opgeschreven en getekend. 

 

Land van herkomst 

- Kun je mij vertellen hoe je leven in Eritrea/Syrië eruitzag? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Met wie woonde je daar? 

- Heb je een opleiding gevolgd? 

- Kun je iets vertellen over je werksituatie? 

- Woont er nog familie in Eritrea/Syrië? 

- (afwachten of vrouwen zelf wat vertellen over de moeilijke tijd; hierbij vertellen dat zij mogen 

vertellen wat zij willen en indien zij dit niet fijn vinden dat dat ook oké is) 

 

De asielprocedure 

- Oke, toen ben je naar Nederland gekomen. Kun je mij vertellen waar je aankwam en hoe dit 

ging? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Hoe zag de AZC-periode eruit? 

- Had je taallessen in het AZC? 

- Hoe was de hulp in het AZC? 

- Hoe voelde je je in deze periode? 

- Ben je nog naar veel andere AZC’s gegaan? 

- Was je hier al bezig met werk? 

- Heb je in deze periode veel contact gehad met familie (indien er nog familie in het land van 

herkomst is) 
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De tussenfase 

- Kun je mij vertellen hoe je leven eruitzag toen je je verblijfsstatus hebt gekregen? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Heb je toen nog lang moeten wachten op een huis? 

- Wat voor dingen deed je in deze periode? (Volgde je hier taallessen) 

- Hoe voelde je je in deze periode? 

- Was je in deze periode bezig met werk?  

  

De vrouwen in de gemeente 

- Kun je mij wat vertellen over de periode waarin je het huis hebt gekregen? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Had je een contactpersoon vanuit de gemeente die je hielp? Hoe verliep dit contact? 

- Ben je meteen gestart met het inburgeringsexamen - staatsexamen? 

- Met welke dingen was je in deze periode zoal bezig? 

- Hoe voelde je je in deze periode? 

- Was je in deze periode bezig met werk? Zo ja, op welke manier? 

- Heb je het inburgeringsexamen – staatsexamen afgerond? 

 

Het toekomstperspectief 

- Kun je mij wat vertellen over hoe je de toekomst voor je ziet? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Welke kansen zie je bij het bereiken van je dromen? 

- Welke belemmeringen zie je bij het bereiken van je dromen? 

 

Sociaal netwerk 

(indien de vrouw hier zelf nog niet over heeft gesproken) 

Oke, we hebben nu een tijdlijn getekend. Stel we tekenen jou. Kun je mij vertellen wie de mensen 

zijn die dicht bij jou staan? 

Mogelijke vervolgvragen: 

- Hoe ken je deze mensen? 

- Zijn dit Nederlandse, Syrische, Eritrese of (andere afkomst) mensen? 

- Hoe vaak zie je deze mensen? 

- Wie zou jou het beste kunnen helpen bij het vinden van een baan? 

- Ben je tevreden met de mensen om je heen? 

 

Positieve en negatieve factoren bij het vinden van een baan 

Oke, we hebben nu de tijdlijn getekend en naar je sociale netwerk gekeken.  

→ Overzicht met de vrouw maken wat zij vindt helpen bij het vinden van een baan of het werken 

in Nederland en hetgeen dat het moeilijk maakt (zie hieronder) 

 

+ - 
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Vragen naar thema’s indien deze niet genoemd zijn 

- Taalvaardigheden 

Mogelijke vervolgvraag: 

- Je hebt het spreken van de Nederlandse taal niet genoemd, is dit belangrijk bij het vinden van 

een baan? Zo ja of nee, kun je uitleggen waarom wel of niet? 

 

- Beroepscompetenties 

Mogelijke vervolgvraag: 

- Zijn diploma’s en werkervaring volgens jou belangrijk bij het vinden van een baan? 

- Zit er volgens jou een verschil tussen een Nederlands diploma/werkervaring of een 

diploma/werkervaring uit Eritrea/Syrië? 

 

- Moederschap 

Mogelijke vervolgvraag: 

- Heeft het hebben van kinderen invloed op het vinden van een baan of het werken in Nederland? 

Zo ja, kun je dit uitleggen? 

- Heb je het idee dat je genoeg weet van de regels mbt het hebben van kinderen zoals 

kinderdagverblijven 

 

- Man-vrouw verhouding 

Mogelijke vervolgvraag: 

- Vind jij dat vrouwen en mannen allebei moeten werken? 

- Wie kan het beste voor de kinderen zorgen? 

- Vind jouw man het goed dat jij werkt? Steunt hij jou?  

- heeft dit invloed op het werken in Nederland? 

 

- Mentale gezondheid 

Mogelijke vervolgvraag: 

- Hoe zit je over het algemeen in je vel? 

- Heb je soms dat je zo gestrest bent dat je niet met werk bezig kunt zijn? 

- Denk je veel terug aan de oorlog/het regime (benoemen dat vrouwen hier niet over hoeven te 

praten indien dit moeilijk is) 

 

Afsluiting: 

- In de toekomst komt er een nieuw inburgeringsstelsel (uitleggen). Wat vind je hiervan en wat zou 

er volgens jou moeten veranderen? 

- Hoe vond je het om hier met mij over te praten? 

- Zijn er nog dingen die we niet besproken zijn maar die volgens jou wel heel belangrijk zijn?  
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Bijlage 2: codeerschema 
 

Axiale labels Sub-labels 

De asielprocedure Veilig voelen 

 IND-procedure 

 Geen levensdoel en onzekerheid 

 Taallessen 

 Gemis aan informatie 

  

De tussenfase Het krijgen van een status 

 Oponthoud 

 Taallessen 

 Positiviteit 

 Onzekerheid 

 

De vrouwen in de gemeente Ondersteuning Gemeente 

De taalschool 

 Gemis aan informatie 

 Opbouwen nieuw leven 

 Vrijwilligerswerk 

 Inburgeringsexamen 

 Afleiding- bezig zijn 

  

Het toekomstperspectief Willen werken 

 Onzekerheid 

 DUO-lening 

 Veiligheid 

  

Taal Nederland kunnen spreken 

 Taal en zelfvertrouwen 

 Engels kunnen spreken 

 Taal en sociaal netwerk 

 Taal en baankansen 

  

Sociaal netwerk Sociale netwerk herkomstland 

 Sociale netwerk Nederland 

 Vrijwilligerswerk 

 Baankansen sociaal netwerk 

 Sociaal netwerk en taal 

 

 

 

Mentale gezondheid Zorgen om familie 

 Opbouwen nieuw leven 

 Herinneringen oorlog 

 Niet praten 

 Coping 

 Stress 

 Mentale gezondheid en werk 

  

Rolpatronen Rolpatronen Syrië 

 Rolpatronen Eritrea 

 Rolpatronen Nederland 

 Invloed familie  

 Overgang Nederland 
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 Rolpatronen en werk 

  

Moederschap Kosten kinderdagverblijf 

 Motivatie om te werken 

 Tijd voor de kinderen 

 Toegang via kinderen 

 Kinderen dichtbij houden 

  

Beroepscompetenties Diploma land van herkomst 

 Diploma Nederland 

 Erkennen diploma 

 Werkervaring land van herkomst 

 Geen aansluiting 

 Diploma, ervaring en werken 

  

Werkomgeving  Regime Eritrea en informele procedures 

 Werksfeer Syrië 

 Overgang Nederland 

  

Advisering toekomst Wetgeving boven de dertig 

 Informatievoorziening 

 Kanttekening werk en taal  

 Training en taal combineren 

 Taallessen 

 Maatwerk 

 Cultuur sensitiviteit 

 

 


