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Het lerend netwerk 
focust zich de komende 
4 bijeenkomsten op het 
thema vrouwen met een 
migratieachtergrond, 
die tevens langdurig 
een uitkering ontvangen
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kan werk zijn)
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Introductie 
Thema Vrouwen

De SCP-publicatie ‘Integratie in  Zicht’ (Hujink & Andriessen, 2016) laat 
zien dat de arbeidsparticipatie van Nederlanders met een niet-
westerse  migratieachtergrond gemiddeld lager is dan onder 
autochtone Nederlanders en dat deze vaker werkloos zijn,  vaker in 
flexibel dienstverband en op lager beroepsniveau werkzaam zijn

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in het algemeen zijn 
ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en relatief zijn 
oververtegenwoordigd in de sociale zekerheid, met name in de 
bijstand (bron: Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. (2016). Mannen en vrouwen in de sociale zekerheid)

De kans om als vrouw uit de bijstand te geraken is kleiner dan voor 
mannen. Dat kent verschillende oorzaken:
* Zo krijgen vrouwen minder vaak hulp van de gemeente bij de 
uitstroom naar werk; 
* Verder is een op de vier mensen in de bijstand een alleenstaande 
ouder (lees: alleenstaande moeder);
* Alleenstaande moeders scoren hoog in ‘negatieve’ lijstjes zoals 
armoede: ruim driekwart van de eenoudergezinnen (87% met alleen 
een moeder) leeft op of onder de armoedegrens;
* En armoede versterkt weer de kans op eenzaamheid en isolement

25%
Eén op de vier 
mensen in de 
bijstand een 
alleenstaande 
moeder.

50,000
De kans om 
als vrouw uit 
de bijstand te 
geraken is 
kleiner dan 
voor mannen.

Belemmerende factoren: 
Taalvaardigheid, sociaal 
netwerk, opleidingsniveau, 
etc.) als ook aan kenmerken 
van de arbeidsmarkt, zoals 
discriminatie (de Ruig, 
Witkamp & Walz, 2019).



1. Wat zegt het VIA Onderzoek 
over het thema vrouwen?



















VIA Thema-specifiek 
Amsterdamse pilot (doelgroep Somalische achtergrond):

Iets meer dan de helft van klanten in de doelgroep is 
Somalische vrouw bij de pilot in Amsterdam; 

Bijna één derde van de klanten in de totale doelgroep is een 
alleenstaande ouder;
Gezinnen gemiddeld 3,2 kinderen, dit is meer dan gemiddeld 
in  Nederland (1,7 kind per gezin);
Somalische doelgroep is zeer laagopgeleid (65% geen 
opleiding en 20% lage opleiding), In de totale 
bijstandspopulatie is dit respectievelijk 35 procent en 30 
procent.
Ongeveer driekwart  van de doelgroep is ingedeeld in trede 2 
– dat wil zeggen dat zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt  
hebben. In de totale Amsterdamse bijstandspopulatie is dit 
aandeel circa 50 procent;
Ongeveer 80 procent van de doelgroep heeft te maken met 
meervoudige problematiek.
De doelgroep met  een Somalische migratieachtergrond heeft 
een langduriger uitkeringsverleden (meer dan 9 jaar); 
ongeveer de helft van de klanten de taal zodanig  slecht 
beheerst dat het een belemmering vormt om te werken
Klantmanagers bezig geweest met de ontwikkeling van een 
empowermenttraining voor Somalische vrouwen. Vanwege 
Corona heeft deze training helaas (nog) niet plaatsgevonden

Pilot is goed voorbeeld van 
  unieke kenmerken
bepaalde doelgroep

-

Van Nederlanders met een 
Somalische achtergrond heeft 
75% GEEN betaald werk (SCP)















De rode draad uit de VIA 
onderzoeken langdurig 
bijstandsgerechtigden in 
Enschede, Amsterdam, 
Leiden en Nijmegen is:

Persoonlijke 
begeleiding
Vast aanspreekpunt 
voor de cliënt
Maatwerk
Proactieve benadering
Tijd nemen
Op basis van 
vrijwilligheid
Zorgen voor passend 
aanbod waarbij o.a. 
rekening wordt 
gehouden met taal)

54%46%



VIA Onderzoek/ thema 
vrouwen









Aandacht werkt en de klantmanager is de sleutel tot effectiviteit 
(Amsterdam)
Verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep voor 
de (uit)stroom  naar werk, deeltijdwerk, vrijwilligerswerk en 
opleiding:

In de interventiegroep zijn meer mensen uitgestroomd naar 
voltijds betaald werk (9,2 procent teggenover 4,2 procent in de 
controlegroep, ofwel ruim twee keer zoveel). 
Bij 4,9 procent van de klanten leidde de intensievere aandacht 
tot opschoning van het bestand. Dat  wil zeggen dat de klant 
bijvoorbeeld (tijdelijk) was vertrokken naar het buitenland en 
ten onrechte  nog een uitkering ontving. In de controlegroep 
was dit 2,8 procent.
Voor 12 procent van de  klanten geldt dat zij in de eerste 
periode zijn gestegen op de ladder. Met name de deelname aan  
georganiseerde activiteiten (trede 3) is toegenomen (van 14 
naar 23 procent). Dit effect viel - onder  invloed van Corona - 
weg
Tenslotte blijkt uit de dossieranalyse dat de klantmanagers in 
enkele gevallen door de extra aandacht  hebben kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van escalatie.

Meer dan taal (Leiden)  
Het Project JA+ een positief effect heeft op de doorstroom naar 
werk  van uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand: 
Aan het traject hebben in de periode 2017 en 2018 iets meer 
vrouwen (aantal 65, 56%) deelgenomen dan mannen  (aantal 51, 
44%): 

66%44%



VIA Onderzoek/ thema 
vrouwen





















Positief effect op de doorstroom naar werk
Per jaar stroomt circa één op de vijf deelnemers (20%)  
succesvol uit naar werk
Project JA+ lijkt daarnaast een positief effect te hebben op de 
bredere participatie van uitkeringsgerechtigden
Dit positieve effect geldt ook voor deelnemers waarbij het (nog) 
niet is gelukt om ze naar werk te begeleiden
Betrokkenen geven aan dat bij deelnemers de beheersing van 
de Nederlandse taal is verbeterd, met name op het  vlak van 
spraak en de vooruitgang in taalbegrip.
Het grootste percentage deelnemers  aan het traject is geboren 
in Syrië (12%). Verder is er een groot percentage deelnemers 
geboren in Marokko (9%),  Irak (9%), Eritrea (9%) en Somalië 
(7%). Tot de categorie overig (39%) behoren bijvoorbeeld China, 
Nepal, Turkije,  Groot Brittannië en Curaçao.

Enschede (wijk Noord-Noord) - Wijkgericht en intensief 
ondersteunen

Van de 134 deelnemers zijn 100 personen niet in Nederland 
geboren, daarnaast is de meerderheid van de deelnemers 
vrouw, namelijk 83 deelnemers;

Onder de 44 deelnemers die                                 een Turkse 
achtergrond hebben, bevinden zich ruim twee maal zoveel 
vrouwen (31) als mannen (13);
Van de deelnemers die in een ander land geboren zijn, hebben 
mannen relatief vaker betaald werk in Nederland gedaan dan 
vrouwen);
Mannen relatief vaker dan vrouwen sprake van participatie in 
de vorm van (on)betaald werk of een opleiding
Vrouwen geven vaker dan mannen aan vervoersproblemen en 
verantwoordelijkheden thuis als belemmeringen te ervaren.

62%38%



Het participatietraject dat is ingezet in gemeente Nijmegen heeft 
als doel om mensen die langdurig in de bijstand  zitten een trede 
te laten stijgen op de participatieladder, waarbij een vorm van 
activering in de richting van  dagbesteding, vrijwilligerswerk of 
regulier werk het streven is.

De participatiecoach voert  persoonlijke gesprekken met 
deelnemers over hun leven. Gezondheid, dagbesteding, financiële 
situatie van de  kandidaat, contacten en welbevinden zijn 
aspecten die worden besproken in deze gesprekken.

Bijstandsgerechtigden 
kwamen in aanmerking 
voor deelname als ze een 
niet-westerse migratie-
achtergrond  hebben, niet 
in Nederland geboren 
zijn, 28 jaar of ouder zijn, 
al langdurig bijstand 
ontvingen, en niet al via 
een  ander traject 
begeleiding naar activatie 
ontvingen. 

Sample: 53 cliënten, 
waarvan 38 vrouw.

Participatiecoach aanpak Nijmegen

,,Kennisuitwisseling is een 
contactsport'. Het werkt het best 
als je elkaar fysiek ontmoet

72%28%



Rapportages Nijmegen





Thema-specifiek interview snippers (Nijmegen)
'Nadat er was gestart in het particpatietraject stonden ze 
positiever in het leven, wilden ze meer ondernemen, ook in 
haar privéleven'.
'door de beperkte invloed die de gemeente heeft binnen 
bedrijven, zijn de uitstroommogelijkheden zijn beperkt'

'Een Turkse vrouw vertelde dat ze eerder nauwelijks uit huis kwam, geen contacten had 
naast  haar gezinsleden, en niet wist wat ze de hele dag moest gaan doen. Dit veranderde 
toen ze startte met het  participatietraject; haar kijk op haar eigen leven veranderde. Ze 
begon in te zien dat ze zelf ook nog kan  ontwikkelen, iets dat haar in een vorig stadium 
tegenhield – gezien het feit dat ze kinderen in de puberteit heeft  en ze zichzelf te oud 
vond om te leren. Op dit moment heeft deze vrouw twee vrijwilligerswerkplekken, waar ze  
ook intensief werkt aan haar Nederlands
VIA onderzoek Nijmegen

Impact Corona
Aannemelijk dat de 
resultaten negatief zijn 
beïnvloed door Corona. 
Er waren bijvoorbeeld 
veel minder 
vrijwilligersplekken 
dan voorheen.







Thema-specifiek interview snippers (Nijmegen)
'Er mag meer belangstelling aan je persoonlijke situatie worden 
besteed. 
'Ze voelde zich namelijk niet goed begeleid en had meer 
verwacht van zowel haar coach  als het participatietraject.' - Om 
die reden is ze ook gestopt. Dit kan zowel liggen aan de insteek 
en verwachtingen die deze vrouw voor zichzelf schepte of aan 
mogelijk minder goede begeleiding; of een combinatie van deze  
twee.
'Door de beperkte invloed die de gemeente heeft binnen 
bedrijven, zijn de uitstroommogelijkheden beperkt



VIA-onderzoek Nijmegen 

Een Iranese vrouw ziet het traject als één van de wegen naar betaald werk. In het interview vertelde ze 
niet  meteen vijf stappen vooruit te kunnen, maar dat deze manier juist uitkomst biedt voor haar. Tevens 
noemde ze  dat dit voor iedereen in een soortgelijke situatie zo zal werken, omdat een betaalde baan en 
de bijkomende  veranderingen vaak als te groot obstakel worden beschouwd, mede door persoonlijke 
problemen die  tegelijkertijd spelen, zoals een slechte taalbeheersing of mentale en psychische 
problemen. 
“VIA onderzoek Nijmegen - Tussentijdse rapportage''

Een Turkse vrouw vertelde tijdens een interview  dat ze nooit eerder het besef had gehad dat een breder 
sociaal netwerk en een vrijwilligerswerkplek tot zoveel verandering van perspectief kunnen leiden; voor 
haar betekent dit echt een nieuwe bron van energie, waardoor ze meer wil ondernemen dan voorheen.
“VIA onderzoek Nijmegen - Tussentijdse rapportage''

Laagdrempelige karakter van het contact met de 
participatiecoaches:

Deelnemers kunnen hun  verhaal delen zonder dat daar 
meteen iets tegenover staat, en worden vervolgens op 
hun eigen tempo begeleid naar hetgeen dat zij willen 

bereiken. Dit wordt erg gewaardeerd.

De coaches worden door de vrouwelijke geïnterviewde 
deelnemers over het algemeen eerder omschreven als 

vriendin dan als iemand van de gemeente en in functie. 
Dit geeft aan dat ze zich serieus genomen voelen door 

hun coach en deze ook raadplegen als er bepaalde  
obstakels in hun leven zij



2 - Inventarisatie en verzamelde 
informatie



Opbrengsten uitvraag lerend 
netwerk













specifiek beleid op het thema vrouwen met een 
migratieachtergrond
Gemeenten hebben wel projecten maar geen 
specifiek beleid dat onderscheid maakt tussen 
mannen en vrouwen

Inzicht in/specifieke ervaringen met de doelgroep 
vrouwen met migratieachtergrond?

Almere: sinds 8 maart 2022 VIA project gestart 
waar vrouwen met migratieachtergrond 
intensieve begeleiding krijgen naar iedere 
vorm van participatie
Amsterdam: VIA-Onderzoek gedaan naar 
intensieve inzet voor langdurige 
werkzoekenden met een niet-westerse 
migratieachtergrond, zoals Somaliërs: Draagt 
dit bij aan het verbeteren van hun 
arbeidsmarktpositie
Hoeksche Waard: Heeft veel uitval vanwege 
problemen rondom kinderopvang; Kunnen 
moeilijk de verschillende rollen combineren 
(opvoeden, verzorgen en werken); Veelal 
sprake van traditioneel huishouden/cultuur; 
Man zorgt voor inkomen, vrouw hoort thuis te 
zijn
Sittard-Geleen: heeft momenteel geen 
specifieke inzichten en wil graag extra kennis 
halen en genereren
Utrecht: Eerder een pilot gedaan voor 
vrouwelijke nareizigers/gezinsmigranten in 
2021. (presentatie beschikbaar)
Training Positiviteit - ervaringen kunnen 
gedeeld worden op verzoek door collega’s.











Samenwerkingspartners op het thema vrouwen?
Almere: Geen specifieke partners. Wel bedrijven die 
wij gebruiken voor onze bedrijfsbezoeken bij het 
eerder genoemde VIA-project: Flevoziekenhuis, 
BHS Nutrition, ROC Almere, Zorggroep Almere, De 
Schoor (buurthuizen)
Amsterdam: We werken veel samen met 
buurthuizen en organisaties in de stad die 
projecten hebben speciaal voor vrouwen
Hoeksche Waard: Nee.
Sittard-Geleen: vluchtelingenwerk en het 
veiligheidshuis
Utrecht: Samenwerkingspartners niet in de vorm 
van contract afspraken. Wel doorverwijzing naar Al 
Amal en Mowad.



Opbrengsten uitvraag lerend 
netwerk

1.
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5.
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Zijn er projecten binnen uw gemeente die u als best practice wilt aandragen binnen het lerend 
netwerk?
Almere; VIA project zoals eerder besproken, 18 weken traject met als doel Integratie in 
samenleving dmv werk, opleiding en/of vrijwilligerswerk. 
Amsterdam; 
Vrouw en Vaart - een opleiding volgen, aan het werk, een nieuwe taal leren, creatief aan de slag, 
samen sporten, meer weten over de opvoeding, en andere vrouwen ontmoeten
ABC buurvrouwennetwerk - De doelgroep van het ABC bestaat uit vrouwen met een laag 
taalniveau die in een isolement leven. De stichting draagt bij aan: het vergroten van de 
zelfredzaamheid; het vergroten van zelfvertrouwen en durf om te spreken; de Nederlandse 
samenleving beter leren kennen; kennis maken met instanties en activiteiten in de eigen buurt; 
actief worden buitenshuis en zo meer gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving, etc.
Stichting Road of Hope - Organiseert bijeenkomsten voor vrouwelijke statushouders met de 
volgende vragen: over het leven in de Nederlandse maatschappij; behoefte aan meer sociale 
contacten/nieuwe mensen leren kennen en over de ervaringen van andere vrouwen; over 
opvoeding van je kinderen binnen twee culturen; hoe met je eigen gevoelens om te gaan en deze 
een plek te geven; Nederlandse vrouwen ontmoeten en je Nederlands verbeteren
Netwerk PRO: Netwerkpro biedt verschillende trainingen voor vrouwen: “Sterk naar werk”, “Talent 
voor de Zorg” en “Ik doe mee”
K!X Works programma - Movisie organiseert samen met de gemeente Amsterdam vanuit het K!X 
Works-programma een training aan een groep vrouwelijke statushouders woonachtig in de 
gemeente Amsterdam. Deze is gericht om hen te begeleiden bij (eerste) stappen richting werk of 
een opleiding. De vrouwen die deelnemen aan K!X Works hebben een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van werkervaring en/of een opleiding. Tijdens de training 
ligt de focus op empowerment, zelfvertrouwen opdoen en ontdekken van kwaliteiten.
Hoeksche Waard; 
Training “jonge moeders” i.s.m. Da Vinci college richting MBO; 
Regiekr8,
Voel je sterk 2018/2019

Utrecht
- Training positiviteit
- Wandeling voor vrouwelijke statushouders



Arbeidsparticipatie vrouwen en arbeidsduur naar 
migratieachtergrond
In 2019 had 79,2% van de vrouwen met een 
Nederlandse achtergrond een betaalde baan. Naar 
migratieachtergrond loopt de arbeidsparticipatie flink 
uiteen. Onder de vier grootste niet-westerse groepen 
hebben vrouwen met een Turkse achtergrond en in 
sterkere mate vrouwen met een Marokkaanse 
achtergrond duidelijk minder vaak betaald werk dan 
vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse 
achtergrond. Voor vrouwen met een Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond 
geldt dat de nettoarbeidsparticipatie binnen de 
tweede generatie veel hoger is dan binnen de eerste 
generatie. 
(Emancipatiemonitor 2020)

Vrouwen: Werkloos en ontmoedigd
Gemiddeld is 2,9% van de vrouwen in de 
beroepsbevolking werkloos (zie rechts). 
Onder vrouwen met een Nederlandse 
achtergrond is dit met 2,1% minder. De 
werkloosheid is het hoogst onder vrouwen 
die afkomstig zijn uit een van de nieuwste 
EU-landen (7,6%), op de voet gevolgd door 
vrouwen met een Turkse achtergrond 
(7,5%). Onder vrouwen met een Turkse of 
Marokkaanse achtergrond is de 
werkloosheid groter binnen de tweede 
generatie dan binnen de eerste generatie.
Vrouwen met een niet-westerse 
achtergrond zijn het vaakst ontmoedigd. 
Dat betekent dat zij wel beschikbaar zijn 
voor werk, maar recentelijk niet naar werk 
hebben gezocht, omdat zij daar weinig 
resultaat van verwachten

Data informatie

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/opleiding-en-werk-hoeveel-verschillen-vrouwen-met-en-zonder-migratieachtergrond/#_
https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/opleiding-en-werk-hoeveel-verschillen-vrouwen-met-en-zonder-migratieachtergrond/#_


Economische zelfstandigheid naar 
migratieachtergrond

Bijna 64% van de vrouwen was in 
2019 economische zelfstandig. 
Onder vrouwen met een 
Nederlandse achtergrond was het 
aandeel economisch zelfstandigen 
bijna 68%. Bij vrouwen met een 
westerse migratieachtergrond was 
het aandeel kleiner, vooral doordat 
zij vaker geen inkomen hadden.

Vrouwen uit de vluchtelinglanden Syrië, Somalië en Eritrea heeft de meerderheid een uitkering
Vrouwen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst zijn door hun gemiddeld hoge arbeidsparticipatie en lange 
werkweek relatief vaak economisch zelfstandig. Dit in tegenstelling tot vrouwen met een Turkse of 
Marokkaanse achtergrond: zij hebben in verhouding vaak een uitkering of geen inkomen. Maar het verschil 
tussen de eerste en tweede generatie is groot: zo is van de Turkse en Marokkaanse vrouwen de tweede 
generatie ruim twee keer zo vaak economisch zelfstandig als de eerste.

Van de vrouwen uit de vluchtelinglanden Syrië, Somalië en Eritrea heeft de meerderheid een uitkering, 
meestal een bijstandsuitkering (zie ook Dagevos et al. 2020). Deze vrouwen zijn minder vaak economisch 
zelfstandig dan vrouwen met een Iraakse, Iraanse of Afghaanse achtergrond. Desalniettemin is ook een 
minderheid van de vrouwen uit Irak, Iran of Afghanistan economisch zelfstandig en komt ook onder hen een 
uitkering relatief vaak voor.

Data informatie

Het onbenut arbeidspotentieel is 
relatief groot bij vrouwen met een 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of 
Nederlands-Caribische herkomst 
(Emancipatiemonitor 2022)

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/opleiding-en-werk-hoeveel-verschillen-vrouwen-met-en-zonder-migratieachtergrond/#_
https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/opleiding-en-werk-hoeveel-verschillen-vrouwen-met-en-zonder-migratieachtergrond/#_


3 - Kennis halen, brengen,  
genereren en toepassen



Kennisuitwisseling







Participatieprofielen vrouwen met een 
migratieachtergrond
Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft 
drie participatieprofie len samengesteld over 
diverse groepen vrouwen met een 
migratieachter grond. In deze profielen staat 
feitelijke informatie voor gemeenten en hun 
ketenpartners die beleid en uitvoering van 
arbeidsmarkttoeleiding en re-inte gratie van deze 
vrouwen willen (door)ontwikkelen. Er zijn drie 
profielen ontwikkeld;

Vrouwelijke gezinsmigranten;
Statushouders;
Oudkomers.

















Welke barrières zijn er voor de groep vrouwen om uit te stromen en hoe die weg te nemen?;
Stigma en vooroordelen richting vrouwen met een migratieachtergrond, maar ook van vrouwen 
met een migratieachtergrond richting werk en participatie;
Relatie naar de krapte op de arbeidsmarkt;
Arbeidsmarktdiscriminatie tegen vrouwen (met een migratieachtergrond)
Vrouwen met een migratieachtergrond (die recent naar Nederland zijn gekomen), hebben een 
ongunstige positie op de arbeidsmarkt;
Van de niet-westerse vrouwelijke nieuwkomers, waaronder statushouders en gezinsmigranten die 
maximaal vijf jaar in Nederland zijn, werkt iets minder dan een kwart;
En de helft van de niet-westerse vrouwelijke oudkomers (langer dan 5 jaar in Nederland) heeft 
betaald werk
Naast economische afhankelijkheid is een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ook in relatie tot 
integratie en participatie problematisch. 
Werk, en werken blijken van groot belang voor het (beter) leren van de taal, het opbouwen van 
een (sociaal) netwerk en het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving.



Kennisuitwisseling







Participatieprofielen vrouwen met een 
migratieachtergrond
Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft 
drie participatieprofie len samengesteld over 
diverse groepen vrouwen met een 
migratieachter grond. In deze profielen staat 
feitelijke informatie voor gemeenten en hun 
ketenpartners die beleid en uitvoering van 
arbeidsmarkttoeleiding en re-inte gratie van deze 
vrouwen willen (door)ontwikkelen. Er zijn drie 
profielen ontwikkeld;

Vrouwelijke gezinsmigranten;
Statushouders;
Oudkomers.



Kennisuitwisseling

Participatieprofiel vrouwelijke gezinsmigranten
Vrouwelijke gezinsmigranten zijn vrouwen die om 
verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen 
om  zich aan te sluiten bij een persoon die al in 
Nederland is gevestigd. Meestal gaat het om een 
partner, maar het is ook mogelijk dat minderjarige 
kinderen zich bij hun  ouders in Nederland voegen 
en andersom. Gezinsmigranten komen zowel vanuit 
landen binnen als buiten  de Europese Unie (EU) 
naar Nederland. Van alle migranten die van landen 
buiten de EU naar Nederland  komen, vormen 
gezinsmigranten al jaren de grootste categorie. 
Door de verschillende herkomstlanden en  
migratieredenen van gezinsmigranten, vormen deze 
nieuwkomers een zeer diverse groep. 

Demografische kenmerken
Er bestaat een beeld dat gezinsmigranten voornamelijk uit Turkije en Marokko komen, maar de 
afgelopen  jaren is gebleken dat de groep divers is en ook steeds verandert. top 5 van herkomstlanden 
waar de meeste vrouwelijke gezinsmigranten van ouder dan 18 jaar vandaan kwamen respectievelijk uit 
Polen [3335], India [2020], Duitsland [1365], Turkije [1040] en Italië [915]. Voor de gezinsmigranten  
van buiten de EU vormen – naast India en Turkije – Marokko [865], de Verenigde Staten [785] en 
Brazilië  [775] de voornaamste herkomstlanden (CBS 2020)

Leeftijd
Van alle volwassen vrouwelijke gezinsmigranten uit 2018 was 47% jonger dan 30 jaar, en 19% was 40 
jaar  of ouder. Van de volwassen vrouwelijke gezinsmigranten uit niet EU landen was 39% jonger dan 30 
jaar,  en 20% was ouder dan 40 jaar. 
Per definitie geldt dat vrouwelijke gezinsmigranten niet alleen zijn als ze in Nederland arriveren

Opleiding
Het SCP rapport (2014) stelde destijds dat hoogopgeleide vrouwen moeilijker aan een baan 
komen  dan laagopgeleide vrouwen, omdat deze eerste groep liever geen laaggeschoold werk
doet. 
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Arbeidsmarktpositie
Vrouwelijke gezinsmigranten die recent van buiten de EU naar Nederland zijn gekomen, zijn verplicht 
om  een inburgeringstraject te volgen, waarin (vanaf 2022) ook aandacht wordt besteed aan 
arbeidsintegratie.  De groep vrouwelijke gezinsmigranten is heel divers: er zijn vrouwen die de ambitie 
hebben om te werken  en vrouwen die (nog) niet op werk zijn georiënteerd.

Uit CBS Statline data blijkt dat  van de groep volwassen, vrouwelijke gezinsmigranten van buiten de EU 
die in 2016 in Nederland arriveerde, na twee verblijfsjaren ongeveer 30% werknemer of zelfstandige 
was. Dit percentage is lager dan van de  groep vrouwelijke gezinsmigranten uit EU landen, waarvan 41% 
van de vrouwen werknemer of zelfstandige was. Er bestaan grote verschillen tussen verschillende 
herkomstlanden en leeftijdscategorieën. Van de  Filipijnse (59%) en Surinaamse (50%) vrouwen was een 
groot deel na twee jaar werknemer of zelfstandige,  van de Afghaanse (0%) en Syrische (5%) vrouwen 
een klein deel. Voor de vrouwelijke gezinsmigranten  jonger dan 30 jaar van buiten de EU was 33% 
werknemer of zelfstandige, voor de vrouwen van 40 jaar en  ouder was dit 25%. (CBS 2020)

Belemmeringen voor (arbeids)participatie
1. Geen of slechte beheersing van de Nederlandse 
taal en beperkt netwerk
2. Diploma’s niet geldig of laag gewaardeerd
3. Traditionele rolverdeling ((er kan  ook een 
culturele component meespelen bij de voorkeur 
voor de rolverdeling waarbij de man werkt en de  
vrouw de zorg draagt voor het huishouden en de 
kinderen)
4. Minder of geen begeleiding door gemeente 
Doordat de referent garant staat voor de vrouw 
die als gezinsmigrant naar Nederland komt, is het 
bij aankomst (vaak) niet direct nodig om te 
werken. Gezinsmigranten zijn bij aankomst niet-
uitkeringsgerechtigd  (nugger) en niet verplicht 
om werk te zoeken.
5. Arbeidsmarktdiscriminatie 

Psychische en fysieke gezondheid
Wanneer mensen zich psychisch en/of fysiek 
ongezond voelen, hebben zij vaak meer moeite om te 
participeren in een (betaalde) baan. Over recente 
vrouwelijke gezinsmigranten is geen informatie 
beschikbaar  over gezondheid

Filipijnen Suriname

Syrie

Na 2 jaar werknemer of zelfstandige
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Vrouwelijke statushouders en nareizigers
Vrouwelijke statushouders zijn vrouwen die sinds 
2014 in Nederland zijn gevestigd en een 
verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen van 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 
vrijwel alle gevallen  gaat het om een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. 
Deze tijdelijke verblijfsvergunning van vijf  jaar 
stelt statushouders in staat om een leven op te 
bouwen in Nederland. Een deel van deze 
vrouwelijke  statushouders zijn ‘nareizigers’: een 
echtgenoot/partner, ouder of het (pleeg)kind van 
een statushouder die  bij hem/haar in Nederland 
wil komen wonen. Nareizigers krijgen een 
asielvergunning die is afgeleid van de  
vergunning van de statushouder die al eerder in 
Nederland woonde.















Demografische kenmerken
Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke statushouders in Nederland. Het aandeel vrouwen nam wel toe  
tussen 2014 en 2016: van 37% in 2014 naar 41% in 2016. Deze lichte stijging is het gevolg van de 
toename van het aantal nareizigers, dat voor een groot deel uit vrouwen bestaat;

De meeste vrouwelijke statushouders komen uit Syrië, Eritrea, Irak, Afghanistan en Iran. Onder de 
89.000  personen die in 2014, 2015 of 2016 een verblijfsvergunning asiel kregen in Nederland, waren 
35.000 vrouwen;
Ongeveer de helft van alle personen die in 2014 en 2015 asiel aanvroegen, was op het moment van 
aankomst in Nederland jonger dan 25 jaar (CBS 2019)
61% van de asielzoekers is tussen de 18 en 45 jaar oud als ze  een asielvergunning krijgen
Gezien de jonge leeftijd van (recente) vrouwelijke statushouders, hebben velen van hen kinderen of de  
wens om op korte termijn een gezin te stichten.

Opleidingsniveau
Het idee dat de Syrische groep dus overwegend uit hoogopgeleiden bestaat, klopt  niet
Onderwijs in Nederland Wanneer volwassen Syrische statushouders langer in Nederland                  
zijn, volgen ze steeds meer onderwijs
In 2019 had 49% van de Syrische vrouwen de taalcursus gevolgd en afgerond, bij de                  
Syrische mannen was dat 56%
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Arbeidsmarktpositie
De arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders in Nederland is laag. In 2018 had 18% van de 
Eritrese vrouwen tussen de 20 en 65 jaar werk.45 In 2019 had 11% van de vrouwelijke Syrische 
statushouders  betaald werk. In 2017 was dat nog 4%. Het aandeel Syrische vrouwen dat werkt, is 
lager dan het aandeel  mannen: 44% van de Syrische mannen werkte in 2019;

Van de Eritrese vrouwen  tussen de 20 en 65 jaar, ontving in 2018 80% een uitkering.
Uit onderzoek onder Syrische statushouders, blijkt dat vrouwen iets vaker dan mannen een 
bijstandsuitkering ontvangen. 
Van de vrouwelijke Syriërs  die in 2014 in Nederland aankwamen, heeft in 2018 74% een 
bijstandsuitkering.

Belemmeringen voor (arbeids)participatie 
De groep vrouwelijke statushouders en nareizigers is divers. De volgende vier belemmeringen voor  
(arbeids)participatie kunnen door (een deel van) hen worden ervaren. 
1. Minder in beeld bij gemeente
De lage arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders heeft niet alleen te maken met dat een 
groot  deel van hen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft, maar ook omdat gemeenten zich 
om diverse  redenen meer richten op mannelijke dan op vrouwelijke statushouders. Uit onderzoek 
onder Syrische  statushouders blijkt dat vrouwen minder vaak contact hebben met een klantmanager 
dan mannen: 36%  van de vrouwen, 50% van de mannen. Dit ondersteunt het beeld dat vrouwen het 
risico lopen om minder  in beeld te zijn bij de gemeente.
2. Willen minder vaak werken en zijn minder vaak op zoek naar werk
Uit onderzoek onder Syriërs komt naar voren dat mannen (56%) vaker aangeven te willen werken 
dan  vrouwen (36%). Vrouwen (32%) zoeken ook minder vaak naar werk dan mannen (53%). 
De belangrijkste reden is het niet  goed spreken van de Nederlandse taal. 
3. Grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
De grotere afstand tot de arbeidsmarkt van een deel van de vrouwelijke statushouders heeft te 
maken met  weinig tot geen (relevante) werkervaring in het land van herkomst en daardoor geen 
concreet beeld van wat hun mogelijkheden in Nederland zijn; Veel vrouwen stellen hun gezin 
voorop; Nadruk op het halen van de inburgering en het leren van de Nederlandse taal
4. Arbeidsmarktdiscriminatie
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Vrouwelijke oudkomers
Vrouwelijke oudkomers zijn in dit 
participatieprofiel vrouwen met een 
migratieachtergrond die langer dan  vijf jaar in 
Nederland zijn gevestigd, geen werk hebben en 
vanwege het aantal verblijfsjaren in Nederland  
niet als ‘nieuwkomer’ meer bestempeld kunnen 
worden. Wel hebben deze vrouwen door migratie 
gerelateerde belemmeringen, zoals het 
beheersen van de taal, een grote(re) afstand tot 
de arbeidsmarkt.  Oudkomers hebben een 
permanente verblijfsvergunning. De vrouwen 
kunnen zowel een migratie- als een  
vluchtachtergrond hebben.









Demografische kenmerken
In oktober 2020 zijn er in Nederland ruim 675 duizend eerste generatie vrouwen met een niet-westerse  
migratieachtergrond. Hoeveel van hen als oudkomer te bestempelen zijn, is niet bekend uit deze cijfers.  
Van alle mensen met een migratieachtergrond, zowel mannen als vrouwen, zijn de meesten afkomstig 
uit  Turkije. Daarop volgen Marokko, Suriname, Indonesië en vervolgens Duitsland en Polen.

Wanneer we specifiek kijken naar herkomstlanden en arbeidsparticipatie, dan blijkt de kans op een 
baan  het kleinst is voor vrouwen uit Somalië, Irak en Afghanistan
De groep vrouwelijke oudkomers is heel divers. De groep bevat veel vrouwelijke eerste generatie 
migranten  uit Turkije en Marokko in de leeftijd van 45-60 jaar omdat zij in de jaren tachtig en 
negentig voornamelijk  als gezinshereniger naar Nederland kwamen. Het is niet bekend hoeveel van 
deze vrouwelijke oudkomers een baan heeft. Wel weten we dat van alle bijstandsontvangers in 2019 
een groot deel vrouwen met  een (niet-westerse) migratieachtergrond is in de leeftijdscategorie 
tussen 35 en 55 jaar.
Bij vluchtelingengroepen als Somaliërs en Afghanen, die wat recenter naar Nederland kwamen dan 
de klassieke migrantengroepen, zijn vrouwen gemiddeld jong.
Vrouwen met een migratieachtergrond (die recent naar Nederland zijn gekomen), hebben                 
een ongunstige positie op de arbeidsmarkt;



Kennisuitwisseling



Opleidingsniveau  
Het onderwijsniveau van jonge vrouwen met een migratieachtergrond is hoger dan dat van oudere 
vrouwen met een migratieachtergrond. Zo zijn er onder 25-34-jarige vrouwen met een niet-westerse 
migratieachtergrond (zowel eerste als tweede generatie) inmiddels meer hoog- dan middelbaar en 
laagopgeleiden. Bij 35-plussers is dat echter andersom. In totaal had bijna een derde van de vrouwen 
met een migratieachtergrond een laag onderwijsniveau, iets minder dan een kwart was hoogopgeleid. 
Vooral vrouwen met een Somalische achtergrond zijn vaak lager opgeleid of zelfs nooit naar school 
geweest

Arbeidsmarktpositie
Vrouwelijke oudkomers hebben vaker een bijstandsuitkering dan mannelijke oudkomers. Het aandeel  
bijstandontvangers is met name hoog onder vrouwelijke oudkomers met een Somalische, Iraakse of  
Afghaanse achtergrond

Bij vrouwen met een vluchtachtergrond is niet alleen na aankomst maar ook na een langere 
verblijfsduur de bijstandsafhankelijkheid hoog. Bij een verblijfsduur van 9 jaar of langer heeft 22% van 
de Afghanen en 42% van de Somaliërs een bijstandsuitkering.

Taalbeheersing
Van veel herkomstgroepen zijn  geen genderspecifieke cijfers bekend als het gaat om de Nederlandse 
taal;

Wel blijkt uit een steekproef uit 2010 onder vrouwen met niet-westerse migratieachtergrond (in de 
steekproef behoort 90% tot de eerste generatie) dat 37% van de vrouwen van Turkse en Marokkaanse 
origine naar eigen zeggen niet of nauwelijks de                                                                       
Nederlandse taal spreekt

Psychische en fysieke gezondheid 
Voor bijna de helft (48,7%) van alle vrouwen in
Nederland die gebruikmaken van de sociale
zekerheid, is  ziekte de reden dat zij niet 
werken (CBS/SCP)



WINGS empowert vrouwelijke 
nieuwkomers
WINGS empowert vrouwelijke nieuwkomers | Erasmus+ 
(erasmusplus.nl)

Met het project 'WINGS: Social and economic empowerment of 
migrant women’ zetten zes partnerorganisaties uit Cyprus, Malta, 
Spanje, Italië, Griekenland en Nederland zich in voor de sociale 
en economische ontwikkeling van één van de meest kwetsbare 
groepen in Europa: vrouwen met een migratieachtergrond.

Met WINGS wordt een platform gecreëerd voor de uitwisseling 
van goede voorbeelden en het in beeld brengen van activiteiten, 
met als doel om duurzame impact te bereiken. Het project wordt 
gecoördineerd door Stichting Netwerkpro en mogelijk gemaakt 
door Erasmus+.

Hoogwaardig lesprogramma in 6 talen
Het internationaal consortium heeft een speciaal hoogwaardig 
lesprogramma ontwikkeld, dat zowel professionals in het 
volwassenenonderwijs, als vrouwelijke migranten ondersteunt.
Het programma, dat bestaat uit live en online trainingen, is 
aangepast naar de context van 6 landen en vertaald naar 6 talen.
Tijdens de eerste 'train de trainer’-bijeenkomst in september 
2021 kwamen 20 professionele trainers bij elkaar voor een 
workshop over het creëren van een veilige leeromgeving en het 
faciliteren van succesvolle trainingen voor kwetsbare groepen.

Lokale programma's voor minimaal 360 vrouwen
Het project is eind 2022 afgerond en is gericht op ten te 1300 
belanghebbenden in heel Europa, onder wie vrouwelijke 
migranten, professionals in het volwassenen- onderwijs 
en organisaties.
In januari 2022 zijn 6 lokale programma's gestart, waar ten 
minste 360 vrouwen toegang tot krijgen. 

Via Erasmus Plus lopen 
een paar mooie projecten 
op het thema vrouwen

https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten/wings-empowert-vrouwelijke-nieuwkomers


Succesvolle Work-based 
learning EU programma's 
hebben op het thema 
vrouwen altijd de 
volgende elementen in 
zich:
1. Werk (ervaring)
2. Kwaliteit Coaching
3. Goed functionerend 
Netwerk 
4. Intensiteit work based 
learning programma
5. Formele Validatie Good 
Practise
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