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Een kwestie van tijd?
De integratie van asielmigranten in Nederland

In de tweede helft van de jaren 90 vestigden zich 96.000 
asielmigranten in ons land. Hoe is de integratie van deze 
mensen verlopen tijdens hun eerste vijftien jaar in Nederland?

Wanneer werkloosheid gepaard gaat met sociale isolatie, kan dit zorgen 
voor marginalisering. Er ontstaat dan een risico op sociale uitsluiting van een 
relatief omvangrijke groep.

Twee risicofactoren voor een geslaagde integratie zijn de achterblijvende 
arbeidsmarktparticipatie en het sociaal isolement waarin met name een 
groep oudere asielmigranten zich bevindt. Tegelijkertijd biedt de relatief 
goede onderwijspositie van vluchtelingenkinderen, in combinatie met hun 
breed aanwezige sociale banden met autochtone Nederlanders, deze jonge 
groep uitzicht op een succesvolle integratie.

Vluchtelingenkinderen die jonger waren dan zes bij aan
komst in Nederland of die hier zijn geboren, doen het goed 
in het onderwijs. Hoewel velen nog op school zitten lijkt 
hun opleidingsniveau vergelijkbaar uit te komen met dat 
van autochtone Nederlanders. Zij doen er wel langer over 
om dit niveau te bereiken.

Een kwart van 
de onderzochte 
asielmigranten 
(vaak 40+) kampt 
met een sociaal 
isolement.

Ruim 30% van de onderzochte groep heeft na 10 tot 15 jaar 
zowel sociale contacten met de eigen herkomstgroep 
als met autochtone Nederlanders. Bij jongeren (1527 
jaar) is dit percentage met 46% veruit het hoogst.

Vergeleken met autochtone Nederlanders die aan deze kenmerken voldoen, 
worden asielmigranten minder vaak verdacht van misdrijven.

Asielmigranten die zich in de onderzochte periode in Nederland vestigden waren 
relatief vaak jong, alleenstaand, man en werkloos; dit zijn kenmerken die de kans 
om te worden geregistreerd als verdachte van een misdrijf vergroten. 

Ook bij een langer verblijf in Nederland, blijft de arbeidsmarktparticipatie van 
volwassen asielmigranten achter.

Na 15 jaar heeft 57% van de asielmigranten betaald werk (>8 uur per week). 
Bij autochtone Nederlanders is dat 80%. Met name vrouwelijke asielmigranten 
hebben moeite werk te vinden. Na 15 jaar in Nederland, heeft slechts 45% een 
betaalde baan (tegenover driekwart van de autochtone vrouwen).  
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Joegoslavië  
13.899

De onderwijspositie 
van vluchtelingen
kinderen is ondanks 
het relatief korte 
verblijf (van hun 
ouders) in Nederland 
beter dan die van 
andere nietwesterse 
minderheden.

Afghanistan 
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