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Omar kwam bijna twee jaar gele-
den uit Syrië naar Nederland.
Nog altijd heeft hij geen be-
taald werk. Sinds kort werkt hij
als vrijwilliger via NewBees.
Nu kan hij een netwerk opbou-

wen en iets betekenen voor een ander. Maar ei-
genlijk had Omar veel eerder aan de slag moe-
ten kunnen.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) heeft dat ook ingezien. Hij
gaat één miljoen euro investeren in vrijwilli-
gerswerk door vluchtelingen. Een belangrijke
stap. We moeten echter meer doen om te voor-
komen dat we asielzoekers alleen voorbereiden
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Biedvluchteling
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op een leven in de bijstand. Alleen als we de
asielprocedure en -opvang drastisch herzien,
krijgen vluchtelingen een grotere kans echt iets
bij te dragen aan onze samenleving.

Lange asielprocedure
Dat het nodig is iets te veranderen, blijkt wel uit
de statistieken. Voormalig vluchtelingen zijn
vaker afhankelijk van de bijstand dan welke an-
dere bevolkingsgroep ook. Een derde vindt ook
op de langere termijn geen baan en kan daar-
door dus niet volwaardig meedoen in onze
samenleving. Die situatie hebben we zelf ge-
creëerd en heeft te maken met de lange asiel-
procedure in Nederland en hoe die is ingericht.

Hoe langer iemand in de Nederlandse asielzoe-
kerscentra heeft gezeten, hoe kleiner de kans
op een baan later, blijkt uit onderzoek.

Vluchtelingen mogen weinig in de opvang, en
wat wel mag is vaak onduidelijk. Bovendien be-
staat er onzekerheid over of je morgen nog wel
op dezelfde plek slaapt, of je overmorgen nog
dezelfde buurman hebt, en hoe lang de proce-
dure nog gaat duren. We creëren een situatie
waarin verveling, passiviteit, isolatie en wan-
hoop erger worden in plaats van beter. Daar-
door is voor een significante groep vluchtelin-
gen de Nederlandse asielprocedure psychisch
schadelijker dan de traumatische ervaringen
die ze hebben opgedaan in de omgeving die ze
zijn ontvlucht.

Via vrijwilligerswerk kunnen vluchtelingen
Nederland leren kennen en relevante ervaring
opdoen. Doordat Omar nu vrijwilligerswerk
doet in de noodopvang, bouwt hij een netwerk
op en helpt hij onlangs aangekomen vluchte-
lingen hun talenten te ontwikkelen. Iedereen
kan zo van waarde zijn voor zijn nieuwe land en
zo zijn kwaliteiten verder ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk alleen is niet genoeg. Inte-
gratie zou sneller en succesvoller kunnen verlo-
pen als vluchtelingen mee mogen doen in de
samenleving vanaf het moment dat ze aan-

komen. Integratie zou sneller en succesvoller
kunnen verlopen als vluchtelingen meteen de
taal mogen leren en op één plek worden opge-
vangen gedurende de hele procedure.

Zaanstad
Op sommige plekken wordt hier al een begin
mee gemaakt. Zo heeft de gemeente Zaanstad
beloofd dat een aantal mensen die al een plekje
hebben veroverd in hun gemeenschap, daar na
hun asielprocedure terug kunnen komen. Am-
sterdam zet in op taallessen voor vluchtelingen
die al een verblijfsvergunning hebben. Het zijn
goede ontwikkelingen, maar het kan en moet
nog beter. Niet alleen in het belang van vluchte-
lingen, maar in dat van iedereen. Uiteindelijk
zijn we buren, klasgenootjes, medelanders.
Willen we dan niet allemaal dat iedereen vol-
waardig meedoet? Dat we Nederlands met el-
kaar kunnen praten, goede collega’s kunnen
zijn en samen kunnen werken aan een betere
toekomst? Doe het dan radicaal anders en zet in
op integratie vanaf dag één.
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→ Het vluchtelingenbeleid
moet drastisch veranderen
zodat asielzoekers beter
integreren en sneller in
staat zijn een bijdrage aan
de samenleving te leveren.
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