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Ondanks hervormingen van 
het inburgeringsbeleid blijft de 
arbeidsmarktpositie van Syrische 
statushouders slecht. Onderzoek 
in het kader van de Instituut Gak-
KNAW Award laat daarbij zien dat de 
arbeidsmarktpositie van vrouwelijke 
statushouders slechter is dan die van 
mannelijke statushouders. De meeste 
van deze vrouwen willen echter wel aan 
het werk. Waarom lukt dat (nog) niet? 

In 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, vroeg een recordaantal mensen 
asiel aan in Europa. Ook Nederland kreeg te maken met grote aantallen asielzoekers: 
tussen 2014 en 2016 vroegen ongeveer 92.000 mensen om asiel in Nederland. Bijna 
70.000 van hen werden als vluchteling erkend en verkregen een (tijdelijke) verblijfs-
vergunning, waarmee ze in Nederland konden blijven en mochten werken. Hieronder 
bevonden zich ongeveer 44.000 Syrische vluchtelingen, die daarmee statushouders 
werden. Syriërs vormden daarmee de grootste herkomstgroep van de vluchtelingen 
die vanaf 2014 naar Nederland kwamen. In eerste instantie kwamen er voornamelijk 
jonge mannen naar Nederland. Later volgden familieleden, zoals vrouwen en kinde-
ren die hun partner of vader achterna reisden. Zo reisden in 2014 slechts 20 procent 
van de Syrische asielzoekers hun familie achterna en was dit percentage in 2016 opge-
lopen tot 60 procent. 

Onderzoek onder eerdere vluchtelingengroepen laat zien dat vluchtelingen het moei-
lijker hebben op de arbeidsmarkt dan andere migranten. Van de vluchtelingen die in 
de jaren negentig naar Nederland kwamen, was bijvoorbeeld twee jaar na aankomst 
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Instituut Gak-KNAW Award 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Instituut Gak heb-
ben sinds 2019 een prijs voor wetenschappers: de Instituut Gak-KNAW Award. Talentvolle 
jonge onderzoekers kunnen daarmee een contract voor drie jaar krijgen om als postdoc 
baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Dat 
onderzoek vindt plaats aan een KNAW-instituut.

Met deze award willen beide organisaties jong talent kansen bieden en maatschappelijke 
vraagstukken op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt helpen oplossen. Daar-
om is de prijs bedoeld voor postdocs met die specialisatie. Hun onderzoek dient verband 
te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-
gastinstituut, bijvoorbeeld door samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut. 
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeids-
markt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leer-
stoelen. De laureaten van de Instituut Gak-KNAW Award tot nu toe: Jelle Lössbroek (2021), 
Roos van der Zwan (2020) en Jaap Oude Mulders 
(2019). Voor meer informatie over deelname aan 
deze onderzoekprijs raadpleeg de website van de 
KNAW:
https://www.knaw.nl/fondsen-en-prijzen/instituut-
gak-knaw-award 

een kwart aan het werk. Bij gezinsmigranten, die 
naar Nederland verhuizen vanwege een partner 
of ander familielid dat hier woont, was dat ruim 
de helft; bij arbeidsmigranten, die naar Nederland 
verhuizen vanwege werk, was dat maar liefst 
negentig procent. Deze kloof was vijftien jaar 

later een stuk kleiner, maar niet helemaal ver-
dwenen. De ongunstige positie van vluchtelingen 
wordt mede veroorzaakt door taalbarrières, een 
lager opleidingsniveau en (psychische) gezond-
heidsproblemen. Maar ook de asielprocedure zelf 
en het afwachten van een werkvergunning dra-
gen bij aan deze achterstandspositie.

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP) laat zien dat onder de Syrische sta-
tushouders vrouwen een nog slechtere positie op 
de arbeidsmarkt hebben dan mannen. Dit blijkt 
ook uit ons eigen onderzoek (zie kader). Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de arbeidsdeelname van 
vrouwen, dan blijkt dat drie tot vier jaar na aan-
komst in Nederland slechts 11 procent betaald 
werk heeft. Onder mannen heeft daartegen 45 
procent betaald werk. Hoe valt dit enorme ver-
schil te verklaren? 

Werkintenties 
Een mogelijke oorzaak van het verschil in 
arbeidsdeelname is dat Syrische mannen en 
vrouwen in Nederland verschillen wat betreft 
hun werkintenties. Wij hebben deze oorzaak 
onderzocht door respondenten die momenteel 
geen baan hebben te vragen of ze betaald werk 
zouden willen hebben. Figuur 1 laat zien dat veel 
statushouders wel willen en kunnen werken. Bij 
mannen gaat het om de overgrote meerderheid 
(69 procent); bij vrouwen ligt het percentage 
lager (42 procent). Dit verschil ontstaat doordat 
vrouwen zowel minder willen werken als minder 
kunnen werken. Zo stelt een vijfde van de vrou-
wen dat ze niet zouden willen werken; tegen-
over slechts vier procent van de mannen. En 
bijna veertig procent van de vrouwen geeft aan 
wel te willen werken, maar dat niet te kunnen; 
tegenover 27 procent van de mannen. Overigens 
is het opvallend dat zoveel Syrische mannen en 
vrouwen wel willen werken maar dat niet lijken 
te kunnen. 

Redenen voor werkloosheid 
Aan de Syrische statushouders zonder betaald 
werk is niet alleen gevraagd of ze zouden willen 
en kunnen werken, maar ook welke redenen vol-
gens hen belangrijk zijn voor het niet hebben van 
betaald werk. Met deze vragen krijgen we inzicht 
in de mogelijke barrières die mensen beperken in 
hun arbeidsdeelname. Figuur 2 laat zien dat een 
gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal 
de belangrijkste barrière is. Maar liefst tachtig 
procent van de statushouders noemt dit als reden 
voor het gebrek aan betaald werk. Andere moge-
lijke barrières, zoals een buitenlandse opleiding 
en een gebrekkige gezondheid, worden met zo’n 
veertig procent minder vaak genoemd

Uit de literatuur op dit terrein komt naar voren 
dat taalbeheersing, opleidingsniveau en gezond-
heid als ‘menselijk kapitaal’ kunnen dienen. Hoe 
meer menselijk kapitaal, des te beter de kansen 
op de arbeidsmarkt. In het geval van statushou-
ders zitten daar echter twee kanten aan: sta-
tushouders zijn de eerste jaren na aankomst in 
Nederland druk met inburgeren, door het volgen 
van taalcursussen, het behalen van het inburge-
ringsexamen of het volgen van een studie. Zij 
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De cijfers over de arbeidsmarktpositie van Syrische statushouders komen uit de enquête 
‘Nieuwe Statushouders in Nederland’. Deze enquête richt zich op statushouders uit Syrië 
die tussen januari 2014 en januari 2016 een verblijfsvergunning in Nederland kregen. In 
2017 en 2019 zijn gegevens verzameld onder deze groep over onder andere hun leven 
in Syrië, hun vlucht naar Nederland en hun huidige positie in de samenleving. In 2019 
woonden de meesten van hen tussen de drie en vier jaar in Nederland. De gegevens uit 
2019 geven zodoende een indicatie van de arbeidsmarktpositie van deze groep enkele ja-
ren na aankomst in Nederland. De gegevens in dit artikel gaan over 2.445 Syrische status-
houders die in 2019 meededen aan de enquête, waarvan 821 vrouwen en 1.624 mannen.

ONDERZOEK ‘NIEUWE STATUSHOUDERS IN NEDERLAND’

Figuur 1. Werkintenties van vrouwelijke en mannelijke statushouders zonder betaald werk uit Syrië, 2019 

(percentages soort werkintentie)

Bron: Enquête Nieuwe Statushouders in Nederland, wave 2 (2019). Deze figuur is gebaseerd op de vragen: ‘Heeft u nu betaald werk?’ (1) Ja, betaald 

werk en (2) Nee. En: ‘Zou u op dit moment betaald werk willen hebben?’ Met als antwoordcategorieën: (1) Ja, (2) Nee, ik wil op dit moment geen 

betaald werk, (3) Ik heb al nieuw werk gevonden en (4) Wil wel, maar kan niet. 
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investeren dus in hun menselijk kapitaal, maar 
houden daardoor minder tijd over om te werken. 
Op de lange termijn heeft dit echter een gunstig 
effect op hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Anders dan bij werkintenties, lijken de redenen 
voor werkloosheid weinig te verschillen tussen 
vrouwen en mannen. Het grootste verschil (5 
procentpunten) is terug te vinden bij de reden 
van een klein sociaal netwerk: mannen geven dat 
vaker aan als reden waarom ze geen betaald werk 
hebben.

Religieuze identiteit 
Een andere reden voor de lage arbeidsdeelname 
van Syrische statushouders kan te maken hebben 
met godsdienst. De meerderheid van de Syrische 
statushouders is moslim. Vooral bij vrouwen die 
een hoofddoek dragen is dit voor anderen zicht-
baar. Het kan zijn dat vrouwen die een hoofd-
doek dragen minder makkelijk aan een baan 
komen vanwege vooroordelen en/of discrimina-
tie. Ons onderzoek laat zien dat er een verschil 
is in de arbeidsdeelname van Syrische vrouwen 
met en zonder hoofddoek. Van de vrouwen die 
een hoofddoek dragen heeft slechts acht procent 
betaald werk, tegen achttien procent van de vrou-
wen zonder hoofddoek. Uit figuur 3 blijkt dat 
ongeveer tachtig procent van alle vrouwen wil 
werken, ongeacht of ze een hoofddoek dragen. 
Toch zegt 43 procent van de vrouwen met hoofd-
doek dat ze niet kunnen werken, terwijl dat bij 
islamitische vrouwen zonder hoofddoek 22 pro-
cent is. 

Hoewel het dragen van een hoofddoek samen-
hangt met een lagere arbeidsdeelname, lijken de 
vrouwen zelf niet te ervaren dat dit komt door 
discriminatie. Zo zegt 22 procent van de vrouwen 
die een hoofddoek dragen dat discriminatie een 
belangrijke reden is dat ze geen werk hebben. Dat 
percentage verschilt weinig van moslimvrouwen 
zonder hoofddoek (16 procent) en van vrouwen 
die geen hoofddoek dragen en niet islamitisch 
zijn (21 procent). Kortom, de meerderheid van de 
Syrische vrouwen geeft zelf niet aan dat discrimi-
natie belangrijk is voor hun werkloosheid.

Zorg voor jonge kinderen
Tot slot kan de gezinssituatie van invloed zijn op 
de arbeidsdeelname van statushouders. In eerder 
onderzoek naar statushouders is dit onderbelicht 
gebleven, wellicht doordat dat onderzoek zich 
meer op mannelijke statushouders heeft gericht. 
Hoewel vrouwen – met en zonder migratieach-
tergrond – in het algemeen minder werken dan 
mannen, zijn het vooral vrouwen met jonge kin-
deren die weinig werken. Uit ons onderzoek 
blijkt dat zestien procent van de Syrische vrou-
wen zonder jonge thuiswonende kinderen werkt, 
tegenover slechts drie procent van de Syrische 
vrouwen met kinderen van vier jaar of jonger. 
De aanwezigheid van jonge kinderen heeft niet 
alleen invloed op arbeidsdeelname, maar ook op 
werkintenties. Syrische vrouwen met jonge thuis-
wonende kinderen geven veel vaker (44 procent) 
aan dan Syrische vrouwen zonder jonge kinderen 
niet te kunnen werken (34 procent). Deze bevin-
ding sluit aan bij onderzoek in andere Europese 
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landen waaruit blijkt dat jonge kinderen vooral 
voor vrouwelijke vluchtelingen een belemmering 
zijn voor inburgering. In Duitsland bijvoorbeeld, 
volgen Syrische vrouwelijke vluchtelingen met 
jonge kinderen minder vaak taal- en inburge-
ringscursussen en hebben zij minder vaak betaald 
werk hebben dan vrouwen zonder jonge kinde-
ren (en dan mannen). 

Conclusie
De arbeidsdeelname van Syrische statushouders 
in Nederland verschilt aanzienlijk tussen man-
nen en vrouwen. Waar bijna de helft van de man-
nen enkele jaren na aankomst betaald werk heeft 
gevonden, geldt dat voor ongeveer tien procent 
van de vrouwen. Dat lijkt niet te komen door 

Figuur 3. Werkintenties van vrouwelijke Syrische statushouders zonder betaald werk naar religieuze iden-

titeit, 2019 (percentages soort werkintentie) 

Figuur 2. Belangrijke redenen voor het niet hebben van betaald werk van vrouwelijke en mannelijke 

statushouders zonder betaald werk, 2019 (percentages (beetje) belangrijk)

Bron: Enquête Nieuwe Statushouders in Nederland, wave 2 (2019). Deze figuur is gebaseerd op de vragen: ‘Rekent u zichzelf tot een bepaalde gods-

dienst of religie, zo ja welk geloof is dat?’ en: ‘Draagt u een hoofddoek als u naar buiten gaat?’ 

Bron: Enquête Nieuwe Statushouders in Nederland, wave 2 (2019). Deze figuur is gebaseerd op de vraag: ‘Hoe belangrijk zijn de volgende redenen 

dat u nu geen betaald werk heeft?’ met antwoordcategorieën van (1) Niet belangrijk, (2) beetje belangrijk en (3) belangrijk. De figuur laat het percen-

tage statushouders zien dat de redenen een beetje belangrijk of belangrijk vond.

48

19

33

60

18

22

37

20

43

Wil werken en kan werken Wil niet werken Wil werken, kan niet werken

Werkintenties van verschillende typen vrouwelijke Syrische statushouders

Geen moslim Moslim, draagt geen hoofddoek Moslim, draagt hoofddoek

80

69

57

48

42 42

21

80

74

56
51

46

40

21

Ik spreek
niet genoeg
Nederlands

Klein
sociaal netwerk

Student/wil
gaan studeren

Eerst
inburgerings-

examen
halen

Buitenlandse
opleiding

Vanwege
gezondheid

Vanwege
discriminatie

Redenenen om geen betaald werk te hebben

Vrouwen Mannen



DEMOS JAARGANG 38 NUMMER 10

onwelwillendheid: de grote meerderheid van de 
vrouwen zegt betaald werk te willen. Zij geven 
echter aan belemmeringen te ervaren. Uit ons 
onderzoek blijkt, net als uit ander onderzoek 
onder vluchtelingengroepen, dat de beheersing 
van de Nederlandse taal een grote rol speelt. 
Vrouwen (maar ook mannen) zien een slechte 
beheersing van de taal als een belangrijke oor-
zaak voor hun werkloosheid. Daarnaast spelen 
andere oorzaken een rol, waaronder het dragen 
van een hoofddoek en het zorgen voor jonge kin-
deren. Hoewel vrouwen die een hoofddoek dra-
gen vaker aangeven dat ze niet kunnen werken, 
blijft onduidelijk waarom dat zo is. Discriminatie 
lijkt een voor de hand liggende oorzaak, maar 
opvallend genoeg wordt dit door deze vrouwen 
zelf niet zo gezien.

In het huidige beleid is weinig kennis over en 
oog voor de rol die de gezinssituatie speelt in de 
inburgering van Syrische vrouwen in Nederland. 
Eerder onderzoek naar Syrische statushouders 
signaleerde al dat, net zoals bij andere vrouwen 
in Nederland, zorg voor de kinderen en werk 
moeilijk te combineren zijn. Het is onbekend in 
hoeverre Syrische statushouders gebruik maken 
van kinderopvang in Nederland en in hoeverre 
zij daar gebruik van willen maken. Daarbij kun-
nen statushouders minder vaak terugvallen op 
hulp van familie of vrienden bij de opvang van 
jonge kinderen. Vrouwen nemen meestal het 
grootste deel van de onbetaalde zorgtaken op 
zich. Daarmee vormt de opvang van jonge kinde-
ren waarschijnlijk een belangrijke barrière voor 
Syrische moeders. Hoewel we hier alleen hebben 
gekeken naar arbeidsdeelname en werkintenties, 
bemoeilijkt zorg voor de kinderen waarschijnlijk 
ook het leren van de Nederlandse taal en het vol-
gen van een inburgeringscursus. Als vrouwen met 
jonge kinderen hierdoor een achterstand oplo-
pen, zal dat doorwerken in hun latere kansen op 
de arbeidsmarkt. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen in hoeverre toegankelijke kinderop-
vang kan bijdragen aan de arbeidsdeelname van 
Syrische vrouwen in Nederland.
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