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Inleiding 

In 2015 en 2016 waren er wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen gedwongen ontheemd ten gevolge 
van vervolging, conflict, geweld of mensenrechtenschendingen (UNHCR, 2016, 2017). Hiervan behoren 
respectievelijk 3,2 en 2,8 miljoen mensen tot de groep asielzoekers die als vluchteling internationale 
bescherming zochten.1 Van deze groepen vroegen er ongeveer 1,1 miljoen mensen asiel aan in Europa. 
In 2015 lag het totaal aantal asielaanvragen in België op 44 760. Dit was een verdubbeling in vergelij-
king met het jaar voordien (CGVS, 2016). Bovendien werd 52,7% van hen erkend als vluchteling of 
subsidiair beschermde (zie kader 1 voor verduidelijking van deze termen). Dit beschermingspercentage 
lag vrij hoog aangezien een groot deel van de asielzoekers uit een oorlogsgebied kwam zoals Syrië, Irak 
of Afghanistan. In 2016 zakte dit aantal tot 18 710 en lag het beschermingspercentage op 57,7% (CGVS, 
2017). 

Hoewel Europa momenteel slechts een minderheid van het totale aantal vluchtelingen opvangt, was 
er de voorbije jaren een substantiële stijging van het aantal asielzoekers. De instroom van vluchtelin-
gen wordt vaak geproblematiseerd (Jeandesboz & Pallister-Wilkins, 2014, 2016; Tomlinson & Egan, 
2002) en gaf de voorbije jaren aanleiding tot een intensief maatschappelijk debat. In dit debat komen 
onder meer vragen naar voren over hoe potentiële vluchtelingen op een veilige en humanitaire wijze 
asiel kunnen zoeken, over de bereidwilligheid en de mate waarin ontvangende samenlevingen in staat 
zijn om nieuwkomers te verwelkomen, over hoe het toenemende aantal vluchtelingen opgevangen en 
gehuisvest kan worden, en over hoe de integratie en participatie van vluchtelingen in de ontvangende 
samenleving kan verlopen (zie bijvoorbeeld Bevelander, 2016; Bakker, Cheung & Phillimore, 2016). 

In deze studie spitsen we ons toe op dit laatste aspect, de integratie en participatie van asielzoekers in 
Vlaanderen, waarbij de focus op de arbeidsmarkt ligt. Deelname aan de arbeidsmarkt wordt algemeen 
beschouwd als een cruciale hefboom voor integratie (Bloch, 2002; Jackson & Bauder, 2013; European 
Commission, 2016a, Lundborg, 2013, Marston, 2004). Voor het gastland kan integratie in de arbeids-
markt helpen bepaalde vacatures makkelijker in te vullen. Op de langere termijn kunnen asielzoekers 
zo bijdragen tot meer economische groei en fiscale draagkracht. Op deze manier kan de aanwezigheid 
van asielzoekers voor de bevolking minder beschouwd worden als een bedreiging maar eerder als een 
opportuniteit (European Commission, 2016b). 

Toch is de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers vaak niet vanzelfsprekend en kunnen ze geconfron-
teerd worden met diverse barrières ( Krahn et al., 2000). Het onderzoek op dat vlak is tot op heden 
echter vrij beperkt. Het meeste wetenschappelijke onderzoek focuste zich de voorbije jaren op de ar-
beidsmarktintegratie van migranten, terwijl asielzoekers of vluchtelingen slechts beperkt in beeld kwa-
men. Zo wijzen onderzoeksresultaten uit België (bv. Corluy, Marx & Verbist, 2011; Corluy et al., 2015; 
De Keyser, Delhez, & Zimmer, 2012, Timmerman, Vanderwaeren, & Crul, 2003; Vandermeerschen, De 
Cuyper, Blander & Groenez, 2017), Noorwegen (bv. Longva & Raaum, 2003; Stören, 2004), het Ver-
enigd Koninkrijk (bv. Cheung & Heath, 2007; Dustmann & Fabbri, 2003), Zweden (bv. Le Grand & 
Szulkin, 2002; Nording & Rooth, 2009, Rydgren, 2004) en cross-nationaal vergelijkend onderzoek (bv. 
Fleischmann, & Dronkers, 2010; Gorodzeisky & Semyonov, 2017; van Tubergen, Maas, & Flap, 2004), 

                                                           

1 UNHCR verdeelt de groep gedwongen ontheemden onder in 3 categorieën. Ten eerste de groep vluchtelingen 
(22, 5 miljoen mensen), dit betreft enerzijds vluchtelingen die onder het UNHCR-mandaat vallen (17,2 miljoen 
mensen) en anderzijds Palestijnse vluchtelingen die geregistreerd zijn door de UNRWA (5,3 miljoen mensen). De 
tweede categorie zijn de intern ontheemden. De derde groep zijn asielzoekers (2,8 miljoen mensen). 
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op een benadeelde positie van migranten op de arbeidsmarkt, en dit in het bijzonder voor migranten 
zonder een Westerse achtergrond. 

Inzichten uit onderzoek naar migranten kunnen echter niet zomaar toegepast worden op de situatie 
van asielzoekers of vluchtelingen. Deze laatste verschillen in grote mate van economische migranten 
omdat bijvoorbeeld conflict of geweld in het thuisland hen aanzet om te migreren en ze bovendien 
minder in staat zijn om te kiezen waar ze gaan leven op basis van de beschikbaarheid van sociale net-
werken (cf. Cheung & Phillimore, 2014). Vluchtelingen en asielzoekers kunnen verlies, mensenrech-
tenschendingen en afscheiding ervaren hebben. De meeste onder hen verloren sociale status en een 
gevoel van dienstbaarheid voor de gemeenschap. In tegenstelling tot de economische migranten die 
aangetrokken worden door opportuniteiten, worden vluchtelingen en asielzoekers eerder weggeduwd 
door omstandigheden (cf. Shiferaw & Hagos, 2002). 

Een belangrijke reden voor het tot hiertoe beperkte onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van 
asielzoekers of vluchtelingen is toe te wijzen aan de moeilijkheid om betrouwbare, longitudinale data 
te verzamelen bij deze populatie (Bloch, 2007a; Buber-Ennser et al., 2016). Slechts een handvol studies 
besteedde de voorbije jaren aandacht aan een kwantitatieve analyse van de arbeidsmarktpositie van 
vluchtelingen. Asielzoekers kwamen zelfs niet of nauwelijks in beeld. Deze studies hadden onder meer 
betrekking op Finland (Sarvimäki, 2017), Nederland (de Vroome & van Tubergen, 2010; Bakker,  
Dagevos & Engbersen, 2017), Noorwegen (Blom, 2004), Oostenrijk (Buber-Ennser et al., 2016), het 
Verenigd Koninkrijk (Bloch, 2007b; Ruiz & Vargas-Silva, 2017), de Verenigde Staten (Connor, 2010) en 
Zweden (Bevelander, 2011, 2016; Lundborg, 2013). 

Onderzoek dat de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen of asielzoekers in Vlaanderen belicht is 
echter schaars. Een uitzondering is de studie van Rea en Wets (2014) die de arbeidsmarktintegratie 
van vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers uitgebreid in beeld brengt. Deze studie 
spitst zich echter toe op asielzoekers die tussen 2001 en 2010 een aanvraag deden in België. Deze 
groep asielzoekers verschilt in grote mate van de recente generatie asielzoekers die sinds 2015 ons 
land binnenkwamen. Een van de voornaamste verschillen betreft de landen van herkomst: in de peri-
ode 2001-2010 was de populatie vluchtelingen voornamelijk afkomstig uit de Balkan, Rusland en  
Sub-Sahara-Afrika, terwijl de recente generatie vluchtelingen voornamelijk afkomstig is uit Syrië, Irak 
en Somalië. Daarnaast heeft de studie wel aandacht voor de drie Belgische gewesten, maar komt het 
lokale niveau niet aan bod. Nochtans is integratie contextspecifiek (Kuhlman, 1991) en vindt het inte-
gratieproces van een vluchteling grotendeels plaats op het stad-, gemeente-, en buurtniveau  
(Platts-Fowler & Robinson, 2015; Strang & Ager, 2010). 

In deze studie willen we de bovenstaande hiaten helpen beantwoorden door een zicht te bieden op 
de arbeidsmarktintegratie van recent ingestroomde asielzoekers in Vlaanderen. We kunnen hiertoe 
beroep doen op een unieke dataset waarbij data van het Departement Werk en Sociale Economie 
(DWSE) aan data van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gekop-
peld werd. Deze dataset bevat informatie over 5 262 asielzoekers die in 2015 en 2016 voor het eerst 
een arbeidskaart C toegekend kregen en dus de arbeidsmarkt konden betreden. 

Op basis van deze dataset kunnen we twee onderzoeksvragen beantwoorden. In eerste instantie ana-
lyseren we of bepaalde kenmerken van de persoon of van het land van nationaliteit een verschil maken 
in het al dan niet aansluiten van asielzoekers met een arbeidskaart C bij de VDAB. Het is interessant 
om de aansluiting bij de VDAB te onderzoeken omdat we de VDAB kunnen begrijpen als een formele 
intermediaire actor die vanuit een expertrol werklozen koppelt met werkgevers. Ten tweede bestude-
ren we welke kenmerken een impact hebben op de uitstroom naar werk. Als uitkomstvariabelen han-
teren we bij deze analyses de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk, zowel zes maanden als twaalf 
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maanden na aansluiting bij de VDAB.2 De onderzoeksvragen analyseren we aan de hand van een logis-
tische (cross-classified) multilevelanalyse, om zo rekening te houden met verschillen op individueel 
niveau, maar ook met verschillen tussen landen van nationaliteit en verschillen tussen regio van be-
stemming. 

De verdere structurering van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 1 bespreken we het theoretisch 
kader dat we hanteren in deze studie. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 2 de Vlaamse beleidscon-
text waarin asielzoekers terechtkomen. In hoofdstuk 3 formuleren we op basis van het theoretisch 
kader en inzichten uit de recente literatuur hypothesen m.b.t. factoren die een invloed hebben op 
respectievelijk de aansluiting bij de VDAB en de uitstroom naar werk. In hoofdstuk 4 geven we meer 
toelichting bij de data en de analysetechnieken die we gebruiken. In hoofdstuk 5 gaan we in op de 
resultaten van het onderzoek. Tot slot bespreken we in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies en 
formuleren we beleidsaanbevelingen op basis van dit onderzoek. 

Kader 1. Toelichting begrippen asielzoeker, vluchteling en subsidiair beschermde. 

Vluchteling, subsidiair beschermde en asielzoeker zijn drie verwante termen met een verschillende 
betekenis. Het Federaal Migratiecentrum Myria (2015) onderscheidt de volgende definities: 

- Een vluchteling is een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt 
buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, 
uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen alsook een persoon die zijn land moet ver-
laten voor een conflict of geweld. 

- Een subsidiaire beschermde is een persoon die niet kan beschouwd worden als vluchteling maar 
wel een reëel risico loopt als hij of zij zou terugkeren naar het herkomstland omdat daar bijvoor-
beeld de doodstraf, folterpraktijken of willekeurig geweld in een gewapend conflict dreigen. 

- Een asielzoeker is iemand die het vluchtelingenstatuut (of subsidiaire bescherming) wil krijgen, en 
van wie de aanvraag net is ingediend of nog in behandeling is. 

In dit rapport bestuderen we asielzoekers. Gezien het onderzoek naar asielzoekers vrij beperkt is, ver-
wijzen we geregeld naar onderzoek m.b.t. vluchtelingen. We gebruiken in die gevallen de term vluch-
teling omdat we niet kunnen specifiëren dat het over asielzoekers gaat. Wanneer dit wel mogelijk is, 
hanteren we de term asielzoeker. 

  

                                                           

2 In het kader van het actieplan integration through work gaat de VDAB de uitstroom naar werk na van anders-
talige werkzoekenden met een migratieachtergrond. In bijlage 1 verklaren we waarom we verschillen tussen 
deze monitoring en ons onderzoek kunnen verwachten. 
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1 Theoretisch kader 

Dit onderzoek situeert zich op het kruispunt tussen theorie en beleid en wil de afstand tussen beide 
proberen te overbruggen. Voor wie in het veld werkt is het immers niet nuttig om te moeten kiezen 
tussen theoretische formuleringen zonder beleidsimplicaties op hoog niveau of lokale praktijkrappor-
ten die verwoord worden zonder relevante theoretische overwegingen (Strang & Ager, 2010: 591). 
Daarom conceptualiseren we integratie en bespreken we de relatie tussen integratie en werk. Deze 
theoretische bouwstenen gebruiken we vervolgens om de Vlaamse beleidscontext te bespreken 
(hoofdstuk 2) en om de kenmerken uiteen te zetten die de aansluiting bij de VDAB en de uitstroom 
naar werk beïnvloeden (hoofdstuk 3). 

Ondanks de vaagheid van het concept integratie (Robinson, 1998), wordt het veelvuldig gebruikt in 
beleid, praktijk en onderzoek (Castles et al., 2002) en staat het centraal in debatten over de rechten 
en plichten van vluchtelingen en de ontvangende samenleving (Ager & Strang, 2008). Hoewel er geen 
uniforme definiëring is, bestaat er in de academische literatuur eenstemmigheid over een aantal pun-
ten (Da Lomba, 2010). Integratie is geen statisch eindpunt (Robinson, 1998), maar een non-lineair pro-
ces dat een voortdurende onderhandeling betreft tussen verleden en toekomst, het land van herkomst 
en het ontvangende land, waarin sociale netwerken gevormd of behouden worden en identiteit be-
twist wordt en verschuift (Bhatia & Ram, 2009). Integratie draagt de connotatie in zich dat de afzon-
derlijke onderdelen deel zijn van het grotere geheel, maar hun eigenheid steeds behouden (Kuhlman, 
1991). Het proces is uniek in tijd en plaats, het start onmiddellijk bij de aankomst van vluchtelingen in 
het gastland en gaat in twee richtingen: het heeft invloed op zowel de gevestigde gemeenschap als op 
de nieuwkomer en vereist wederzijdse aanpassingen en participatie (Castles et al., 2002; Da Lomba, 
2010). Tot slot is integratie een multidimensionaal proces dat plaatsvindt op elk niveau in elke sector 
van de samenleving (Castles et al., 2002). Figuur 1 toont de conceptualisering die we hanteren om het 
multidimensionale karakter in beeld te brengen en ons theoretisch kader verder aan op te hangen. 

Figuur 1. Conceptueel raamwerk dat sleuteldimensies tot integratie definieert. 

Sociale velden  Werk  Huisvesting  Educatie  Gezondheid 

                   

Kapitaal    
Economisch  

kapitaal 
 

Cultureel  
kapitaal 

 Sociaal kapitaal   

                   

Fundamenten        
Rechten en  

burgerschap 
      

Bron: gebaseerd op Ager & Strang (2008: 170). 

Deze conceptualisering onderscheidt drie verschillende dimensies, die we steeds vanuit zowel het per-
spectief van de gastsamenleving als het perspectief van asielzoekers kunnen benaderen. De dimensies 
zijn contextspecifiek, wat betekent dat het integratieproces gegrond is in en gebonden is aan plaats en 
ruimte (Platts-Fowler & Robinson, 2015) en dat de betekenis van integratie onderhevig is aan sociale 
en culturele normen (Kuhlman, 1991). 

De dimensie fundamenten omvat de geldende rechten, de plichten en het burgerschap in een samen-
leving. We kunnen dit begrijpen als de regels die bepalen op welke wijze individuen kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Deze regels vormen het fundament van integratie omdat de constructie ervan 
ook vormgeeft aan de mogelijkheden van individuen. De dimensie sociale velden betreft de maat-
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schappelijke domeinen van de samenleving en vormt de context waarin het integratieproces daadwer-
kelijk plaatsgrijpt. De toegang tot en de deelname aan maatschappelijke domeinen kan een teken zijn 
van integratie en kan een middel vormen tot integratie (Ager & Strang, 2004, 2008). Ager en Strang 
(2008) onderscheiden als maatschappelijke domeinen, of sociale velden, de arbeidsmarkt, huisvesting, 
onderwijs en gezondheidszorg. Participatie aan de arbeidsmarkt kan een signaal zijn van integratie, 
terwijl het eveneens een middel kan zijn tot integratie omdat het bijvoorbeeld kansen geeft om sociale 
relaties op te bouwen. De onderscheiden sociale velden staan niet los van elkaar, maar zijn onderling 
verbonden en overlappen elkaar (Ager & Strang, 2008; Platts-Fowler & Robinson, 2015). 

De fundamenten en de sociale velden worden aan elkaar gekoppeld door kapitaal. Kapitaal kunnen 
we interpreteren als facilitator of barrière binnen het integratieproces. Om een positie in een sociaal 
veld in te nemen, moeten individuen beschikken over kapitaal dat relevant is voor het specifieke veld 
(Eggenhofer-Rehart et al., 2018). Het kapitaal waarover een individu beschikt, bepaalt enerzijds de 
positie - en dus de mogelijkheden - van een individu binnen een sociaal veld en anderzijds de macht 
van een individu om het sociale veld mee te construeren (Bourdieu, 1986; Eggenhofer-Rehart et al., 
2018). We onderscheiden drie vormen van kapitaal: economisch, cultureel en sociaal (Bourdieu, 1986). 
Deze kapitaalsvormen zijn gelinkt aan elkaar en kunnen in elkaar geconverteerd worden. 

Economisch kapitaal kan onmiddellijk en rechtstreeks omgevormd worden in geld en kan geïnstitutio-
naliseerd zijn in de vorm van bijvoorbeeld eigendomsrechten (Bourdieu, 1986: 16). 

Sociaal kapitaal verwijst naar de capaciteit van individuen om toegang te krijgen tot middelen en in-
formatie (bv. vacatures) door het lidmaatschap in netwerken of sociale structuren (Portes, 1995: 12). 
Niet de middelen en informatie vormen het sociaal kapitaal, maar wel de individuele mogelijkheid om 
hier toegang toe te krijgen door lidmaatschap in netwerken of sociale structuren. Om sociaal kapitaal 
te bezitten, moet een individu relaties onderhouden met anderen, en het zijn die anderen, niet het 
individu zelf, die de echte bron van de schaarse middelen zijn (Portes, 1998: 7). De sociale relaties 
kunnen weak ties of strong ties zijn (Granovetter, 1973). Strong ties (bindend kapitaal) betreffen de 
hechte relaties tussen individuen die persoonlijke normen en waarden delen. Weak ties (overbruggend 
kapitaal) verbinden individuen die minder gemeen hebben en functioneren als een brug tussen ver-
schillende sociale groepen. Overbruggend kapitaal is belangrijk voor individuen omdat ze toegang bie-
den tot informatie en bronnen die niet beschikbaar zijn binnen de eigen sociale cirkel en op die manier 
mogelijkheid bieden tot opwaartse mobiliteit. 

De mate waarin overbruggend kapitaal opportuniteiten biedt, is afhankelijk van de sociale afstand die 
het overbrugt (Granovetter, 1983). Daarom is het nuttig om naar de relatieve sociale positie te kijken 
die mensen innemen (Bourdieu, 1986) waarbij we een onderscheid maken tussen horizontaal en ver-
ticaal kapitaal (Gericke et al., 2018; Ryan, 2011; Ryan et al., 2008). Horizontaal bindend kapitaal ver-
bindt sociale netwerken die sterk gelijkend zijn en eveneens eenzelfde sociale positie innemen (bv. 
contact tussen personen met dezelfde etniciteit en gelijkaardige socio-economische status (SES)), ho-
rizontaal overbruggend kapitaal overschrijdt sociale netwerken die van elkaar verschillen, maar tevens 
dezelfde sociale positie innemen (bv. contact tussen personen met een verschillende etniciteit maar 
een gelijkaardige SES). Verticaal bindend kapitaal verbindt sociale netwerken die sterk gelijkend zijn 
maar een verschillende positie innemen (bv. contact tussen personen met dezelfde etniciteit maar een 
verschillende SES). Verticaal overbruggend kapitaal verbindt sociale netwerken die verschillend zijn en 
tevens een andere sociale positie innemen (bv. contact tussen personen met een verschillende etnici-
teit en een verschillende SES). 

Cultureel kapitaal bestaat in drie vormen: de embodied state (verpersoonlijkt), de objectified state (ge-
objectiveerd) en de institutionalized state (geïnstitutionaliseerd) (Bourdieu, 1986: 17). Verpersoonlijkt 
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cultureel kapitaal verwijst naar de internalisering van cultureel kapitaal in de geest en het lichaam (bv. 
taal). Geobjectiveerd cultureel kapitaal verbeeldt culturele goederen (bv. boeken). Geïnstitutionali-
seerd cultureel kapitaal verwijst naar erkend cultureel kapitaal (bv. diploma). In de context van de 
arbeidsmarkt, en binnen de neoklassieke economische literatuur, wordt verpersoonlijkt cultureel ka-
pitaal vaak vertaald naar human capital (menselijk kapitaal). Dit kunnen we begrijpen als de vaardig-
heden en de kennis die iemand bezit om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt (Torezani et al., 2008). 
Indien deze vaardigheden en kennis geïnstitutionaliseerd worden, kunnen we ze beschouwen als ob-
serveerbaar menselijk kapitaal. 

Het multidimensionale karakter van integratie zit in deze conceptualisering niet alleen vervat in de 
verschillende dimensies die we onderscheiden, maar ook in de onderlinge verbondenheid en overlap 
tussen de dimensies. Deelname aan een specifiek sociaal veld (bv. ontvangen van gezondheidszorg), 
impliceert niet dat er ook deelname is in een ander sociaal veld (bv. arbeidsmarkt). Ook kan de toegang 
tot een sociaal veld gepaard gaan met een andere positie in kapitaal (bv. beperkte sociale relaties) en 
fundamenten (bv. beperkt recht op sociale zekerheid). Zowel de oorzaken als de gevolgen van niet-
deelname aan een sociaal veld kunnen positief als negatief zijn, of zich op het continuüm tussen beide 
bevinden (Spencer & Charsley, 2016). 

Daarnaast kunnen we de conceptualisering vanuit twee richtingen bekijken. Asielzoekers komen te-
recht in een onbekend land, waar ze het meegebrachte kapitaal niet zomaar uit hun rugzak kunnen 
pakken om toegang te krijgen tot sociale velden (Erel, 2010). Het kapitaal van asielzoekers zal gehere-
valueerd worden, en asielzoekers zullen – met behulp van kapitaal uit het herkomstland – nieuw kapi-
taal creëren (Erel, 2010: 649). De positie van de ontvangende samenleving is niet neutraal, binnen de 
sociale velden worden maatstaven gebruikt om het kapitaal van asielzoekers te herevalueren. Deze 
maatstaven kunnen variëren naar etniciteit, gender, nationaliteit en dergelijke meer. Daarnaast be-
paalt de ontvangende samenleving door middel van de fundamenten ook de mate waarin asielzoekers 
nieuw kapitaal kunnen vergaren of kapitaal kunnen converteren. 

Tot slot moeten we aan dit raamwerk toevoegen dat integratie geen eindpunt kent (Smyth & Kum, 
2010). Integratie kunnen we beschouwen als een van de tijdelijke condities, als pitstop (Bhatia & Ram, 
2009), die het steeds voortdurende integratieproces kan aannemen, naast assimilatie, segregatie en 
marginalisatie (Berry, 1987; Kuhlman, 1991). Integratie betekent dan dat groepen in de samenleving 
hun eigen identiteit kunnen behouden en tegelijkertijd samenleven op een aanvaardbare wijze. Assi-
milatie houdt in dat groepen min of meer identiek zijn aan elkaar doordat een (of meerdere) groep(en) 
afstand doet/(doen) van de eigen culturele identiteit. Segregatie betekent dat er binnen de samenle-
ving verschillende groepen met een eigen culturele identiteit naast elkaar leven. We spreken van mar-
ginalisering indien een (of meerdere) bepaalde groep(en) ondergeschikt zijn aan een (of meerdere) 
andere groep(en) en noch volgens de eigen standaard, noch volgens de algemeen aanvaarde stan-
daard van de samenleving kunnen leven. 

Arbeidsmarktparticipatie wordt algemeen beschouwd als een cruciale factor van integratie (Bloch, 
2002; Jackson & Bauder, 2013; Lundborg, 2013, Marston, 2004). Het inkomen dat gepaard gaat met 
werk bevordert de financiële onafhankelijkheid en het toekomstgericht denken en plannen. Werk sti-
muleert het ontmoeten van leden van de ontvangstsamenleving en biedt op die manier de mogelijk-
heid om een sociaal netwerk op te bouwen, taal- en cultuurkennis te verwerven, inzicht te verkrijgen 
in het functioneren van de arbeidsmarkt, het zelfvertrouwen te herstellen en de zelfredzaamheid te 
verhogen (Ager & Strang, 2008; Willott & Stevenson, 2013); alle factoren die het integratieproces fa-
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ciliteren (Lundborg, 2013). Voor de ontvangstsamenleving kan de arbeidsmarktintegratie van vluchte-
lingen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt zorgen en kan het bovendien op lange termijn leiden 
tot meer economische groei en fiscale draagkracht (Tomlinson & Egan, 2002). 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat hoewel vluchtelingen vaak over de ervaring, de kwalificaties en 
de motivatie beschikken om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan (Tomlinson & Egan, 2002), hun 
werkloosheidscijfers relatief hoog liggen (Phillimore & Goodson, 2006) en dat zij vaak neerwaartse 
mobiliteit ondervinden bij hun arbeidsmarktparticipatie (Jackson & Bauder, 2013). Vluchtelingen wor-
den voornamelijk ingezet in de secundaire arbeidsmarkt, waar ze deel uitmaken van de economische 
buffer die arbeidskrachten aanspreekt in tijden van groei en afstoot in tijden van recessie (Bettio et al., 
2012; Colic-Peisker & Tilbury, 2007a; Marston, 2004). De refugee jobs zijn naar jobinhoud vaak vuil, 
moeilijk en gevaarlijk (Colic-Peisker & Tilbury, 2003), en naar arbeidspositie onzeker doordat het tijde-
lijk en parttime werk betreft (Jackson & Bauder, 2013). Gezien het belang van arbeidsmarktparticipatie 
voor de integratie van asielzoekers en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan, is het belangrijk 
om binnen de Vlaamse context na te gaan welke factoren kunnen bijdragen tot de arbeidsmarktparti-
cipatie van asielzoekers. 
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2 De Vlaamse beleidscontext 

In dit onderdeel geven we een beknopte schets van de asielprocedure in Vlaanderen, waarna we de 
rol van de VDAB voor de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers toelichten. 

 De asielprocedure en het maatschappelijk domein werk 

In België zijn de bevoegdheden omtrent asielzoekers verdeeld over de verschillende beleidsniveaus 
(federaal, gewestelijk en lokaal). De asielprocedure van een vluchteling start nadat deze asiel aan-
vraagt bij de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Vanaf de start tot het einde van de asielpro-
cedure heeft de asielzoeker het recht en de plicht om in België te verblijven. Indien de asielzoeker het 
grondgebied België verlaat, wordt de asielprocedure stopgezet. Gedurende de asielprocedure heeft 
de asielzoeker het recht op materiële ondersteuning die de federale overheid organiseert. Dit betekent 
dat asielzoekers opgevangen kunnen worden door een opvangcentrum erkend door het federaal 
agentschap voor de opvang van asielzoekers (fedasil). De materiële opvang omvat kost en inwoon 
(bed, bad en brood), en maatschappelijke, juridische, medische en psychologische begeleiding. De 
asielzoeker is niet verplicht om in de toegewezen opvangplaats te verblijven, maar indien deze elders 
wil gaan wonen heeft deze geen recht op materiële hulp, met uitzondering van medische zorgen. Na 
een verblijf van vier maanden in een collectieve opvangplaats, kan een asielzoeker een aanvraag in-
dienen tot individuele huisvesting. 

Tijdens de asielprocedure kunnen asielzoekers op vrijwillige basis opleidingen volgen binnen of buiten 
de opvangplaats. In het Vlaamse gewest kunnen asielzoekers zich meteen na hun asielaanvraag aan-
melden voor een cursus Nederlands (NT2) bij een Huis van het Nederlands. Een Huis van het Neder-
lands geeft informatie en advies over de verschillende opleidingsmogelijkheden. Lessen kunnen in 
principe overdag en ’s avonds gevolgd worden, maar ook studeren vanop afstand is mogelijk. Na vier 
maanden hebben asielzoekers recht op een gratis inburgeringstraject, dat ingaat op maatschappelijke 
oriëntatie, lessen Nederlands en begeleiding naar werk, studie en vrije tijd. In Vlaanderen organiseren 
het Agentschap Integratie en Inburgering (Vlaanderen en Brussel), Atlas (Antwerpen), en In-Gent 
(Gent) inburgeringscursussen. De lessen worden overdag, ’s avonds en in het weekend georganiseerd. 

Asielzoekers mogen aan vrijwilligerswerk doen, maar toetreding tot de arbeidsmarkt kan slechts onder 
bepaalde voorwaarden. Alleen asielzoekers die vier maanden na indiening van hun aanvraag nog geen 
beslissing hebben ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
(CGVS), kunnen in België een werkvergunning aanvragen. Bij goedkeuring van een werkvergunning, 
krijgen asielzoekers een arbeidskaart C. Met deze arbeidskaart C kunnen asielzoekers eender welk be-
roep uitoefenen in loondienst en dit bij eender welke werkgever. De arbeidskaart C is geldig voor maxi-
mum 1 jaar en vernieuwbaar zolang de asielzoeker voldoet aan de voorwaarden om er een te beko-
men. De arbeidskaart C verliest haar geldigheid wanneer de asielprocedure definitief eindigt. 

 De rol van de VDAB 

Na goedkeuring van de arbeidskaart C worden de asielzoekers doorverwezen naar de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
(ODA), zoals de VDAB, kunnen we begrijpen als formele intermediaire actoren (Eppel et al., 2014) die 
vanuit een expertrol werklozen koppelen met werkgevers (Torezani et al., 2008). Deze ODA vormen 
als social system contact een bron van verticaal overbruggend kapitaal (Gericke et al., 2017: 53) die 
vluchtelingen sociaal kunnen activeren (Colic-Peisker & Tilbury, 2003). Het nut van de ODA voor een 
vluchteling hoeft zich dus niet te beperken tot de kerntaak, deelname aan de arbeidsmarkt, maar kan 
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ervoor zorgen dat vluchtelingen andere mensen ontmoeten en daardoor horizontaal bonding en brid-
ging kapitaal opbouwen en sociale isolatie doorbreken (Torezani et al., 2008). Om personen met een 
migratieachtergrond beter te ondersteunen, lanceerde de VDAB in 2016 het actieplan Integration 
through work. Dit actieplan beschouwt werk als een snelle en duurzame factor tot integratie, en be-
oogt een effectieve en efficiënte toeleiding van werkzoekenden met een migratieachtergrond naar de 
arbeidsmarkt.3 

In Vlaanderen kunnen asielzoekers met een arbeidskaart C zich inschrijven bij de VDAB, maar dit is niet 
verplicht. De VDAB biedt als ODA ondersteuning gedurende drie fases in de betreding van de arbeids-
markt: de voorbereiding op het betreden van de arbeidsmarkt, het betreden van de arbeidsmarkt en 
het actief zijn op de arbeidsmarkt (Gericke et al., 2017: 52). Personen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt, kunnen voorbereid worden op de arbeidsmarkt door een inwerkingstraject te volgen. 
Wie geen of gebrekkig Nederlands spreekt, van buitenlandse afkomst is, en geen diploma of getuig-
schrift behaald heeft in België of Nederland en ingeschreven is bij de VDAB kan dit volgen.4 Een inwer-
kingstraject is een traject op maat, dat ten eerste uit een screening bestaat waarbij een bemiddelaar 
peilt naar de mogelijkheden en verwachtingen van de asielzoeker. Vervolgens stelt de bemiddelaar 
een trajectplan op dat de stappen omvat om de intrede op de arbeidsmarkt te maken. Afhankelijk van 
de noden kan dit bestaan uit onder meer een taalopleiding, het verwerven van inzicht in de Vlaamse 
arbeidsmarkt, het leren van sollicitatietechnieken en het volgen van een beroepsopleiding. Het is niet 
zo dat de VDAB zelf elke opleiding voorziet, taalopleidingen kunnen bijvoorbeeld bij het centrum voor 
volwassenonderwijs (CVO) gevolgd worden. Indien de VDAB dit noodzakelijk acht, kan ze inwerkers 
verplichten om een inburgeringstraject te volgen. Eens er zich op vlak van kennis van het Nederlands 
geen probleem meer stelt, is er geen sprake meer van inwerking. De VDAB versterkt dus vooral het 
landspecifiek cultureel kapitaal door zeer concrete informatie te geven over de arbeidsmarkt, prakti-
sche ondersteuning te bieden (bv. opstellen van een cv) en de taalbeheersing van asielzoekers te ver-
sterken. Ook het sociaal kapitaal van een asielzoeker kan versterkt worden doordat deze in contact 
komt met andere personen. 

Bij het betreden van de arbeidsmarkt betekent de VDAB vooral een uitbreiding van het sociaal kapitaal 
van de asielzoeker. De VDAB staat in contact met werkgevers en kan de asielzoeker toeleiden naar 
vacatures. Daarnaast zet de VDAB ook in op gecombineerde trajecten waarbij de asielzoeker landspe-
cifiek cultureel kapitaal opbouwt door tegelijk werk en een opleiding te volgen. Eens de asielzoeker 
aan de slag is, kan deze verdere ondersteuning krijgen van de VDAB door een jobcoach. De jobcoach 
biedt gedurende maximum zes maanden begeleiding op de werkvloer. Het doel van de jobcoach is 
ervoor te zorgen dat de asielzoeker zich goed voelt in de job en kwalitatief werk aflevert. 

Naast de ondersteuning die de VDAB biedt aan personen die ingeschreven zijn, zet het ook in op de 
aanpak van discriminatie. Dit omvat een preventief luik waarbij de VDAB onder meer infosessies orga-
niseert rond omgaan met discriminatie. Daarnaast heeft het ook een discriminatiemeldpunt. 

  

                                                           

3 In een monitoring van dit actieplan gaat de VDAB in op de uitstroom naar werk van anderstalige werkzoekenden 
met een migratieachtergrond. In bijlage 1 verklaren we de verschillen tussen de resultaten van deze monitoring 
en onze resultaten. 
4 Inwerkingstrajecten kunnen ook gevolgd worden via activering bij het OCMW. 
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3 Hypothesen 

 Kenmerken die de aansluiting bij de VDAB beïnvloeden 

Vanaf het moment dat asielzoekers een arbeidskaart C ontvangen, kunnen ze de arbeidsmarkt betre-
den. Dit kan via verschillende kanalen gebeuren, zo wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen in-
formele kanalen (hulp van vrienden, kennissen en familie), formele kanalen (VDAB, aanwervingsbu-
reau, geprinte advertenties en advertenties via internet) en spontane sollicitaties (Kanfer, Wanberg & 
Kantrowitz, 2001; Thomsen & Wittich, 2010; van Tubergen, 2011). ODA, zoals de VDAB, gelden in vele 
landen als belangrijk formeel kanaal, hoewel ze wisselend succes kennen in de toeleiding naar kwali-
tatieve jobs (Böheim & Taylor, 2001; Thomsen & Wittich, 2010; Weber & Mahringer, 2008). Deze po-
pulariteit wordt vaak toegeschreven aan de inschrijvingsverplichting die geldt voor niet-werkende 
werkzoekenden (nwwz) om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering (Thomsen & Wittich, 
2010). Ook in Vlaanderen geldt voor niet-werkende werkzoekenden deze inschrijvingsverplichting. 
Deze verplichting is echter niet van toepassing op niet-werkende werkzoekende asielzoekers. Aanslui-
ting bij de VDAB vormt zo slechts een van de opties voor asielzoekers om hun zoektocht naar werk te 
voeren. 

Een deel van de asielzoekers kunnen dus andere kanalen verkiezen om te zoeken naar werk. Onze data 
laat niet toe om na te gaan welk kanaal een asielzoeker gebruikt om te zoeken naar werk. We kunnen 
enkel nagaan of een asielzoeker waarvan de arbeidskaart C goedgekeurd werd, zich wel of niet aansluit 
bij de VDAB. De factoren die de keuze om zich aan te sluiten bij de VDAB mogelijk beïnvloeden, leiden 
we enerzijds af uit onderzoek van zoekgedrag naar werk. Dit type onderzoek heeft echter voornamelijk 
oog voor de zoektocht naar werk van de inheemse bevolking en voor mensen die vertrouwd zijn met 
de arbeidsmarkt (Campion, 2017). Onderzoek naar het zoekgedrag van personen met een migratie-
achtergrond komt slechts beperkt voor (bv. Ahmad, 2011), en dat van vluchtelingen in nog beperktere 
mate (bv. van Tubergen, 2011). De bevindingen uit het onderzoek van zoekgedrag naar werk kunnen 
we niet zomaar toepassen op vluchtelingen of asielzoekers omdat dit een zeer specifieke populatie 
betreft (Campion, 2017). Daarenboven bestaat onze dataset uit vluchtelingen die nog een asielproce-
dure volgen en dus nog niet erkend vluchteling of subsidiair beschermde zijn. Daarom vullen we het 
onderzoek met betrekking tot zoekgedrag aan met inzichten uit onderzoek naar de arbeidsmarktpar-
ticipatie van vluchtelingen en asielzoekers. 

Op basis van voorgaand onderzoek, en rekening houdend met de beperkingen van onze dataset, on-
derscheiden we op individueel niveau de variabelen leeftijd, gender en verblijfsduur als invloedfacto-
ren voor de aansluiting bij de VDAB. Op niveau van het land van nationaliteit nemen we de variabelen 
welvaart en democratische vrijheid op. 

Onderzoek wijst uit dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de zoekmethoden naar werk. 
Zo zouden vrouwen meer gebruik maken van kranten, internet en job-bulletins dan mannen (Eppel et 
al., 2014; Heath, 1999). Jonge mannen zouden vaker beroep doen op ODA en aanwervingsbureaus dan 
jonge vrouwen (Heath, 1999; Thomsen & Wittich, 2010). Mannen en vrouwen gebruiken ook andere 
zoekmethoden en hebben een lagere zoekintensiteit indien ze kinderen hebben (Thomsen & Wittich, 
2010; Eppel et al., 2014). Bij asielzoekers zijn er grote genderverschillen in de arbeidsmarktparticipatie 
(Bloch, 2000, 2007b; de Vroome & van Tubergen, 2010; Dagevos, 2011; Lundborg, 2013). In het proces 
van arbeidsmarktintegratie zouden vrouwelijke vluchtelingen minder steun krijgen van familieleden 
om professionele ambities na te streven (Piętka-Nykaza, 2015). De familienetwerken zouden de toe-
gang tot arbeid eerder belemmeren dan deze te faciliteren (Livingston, 2006). Dit wordt verklaard door 
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traditionele genderrollen en hiërarchieën waarbij mannen de voornaamste kostwinners zijn en vrou-
wen voornamelijk instaan voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Deze traditionele rolver-
deling kan de mogelijkheid inperken voor vrouwen om een professionele carrière na te streven (An-
tecol, 2000; Bakker et al., 2016; Bloch, 2000, 2007b; Buber-Ennser et al., 2016; Dagevos, 2011; Piętka-
Nykaza, 2015). Gezien de verschillen in zoekgedrag tussen mannen en vrouwen en rekening houdend 
met de beperkte steun die vrouwelijke asielzoekers krijgen bij arbeidsmarktintegratie, denken we dat 
de waarschijnlijkheid dat mannelijke asielzoekers zich aansluiten bij de VDAB groter zal zijn dan bij 
vrouwelijke asielzoekers. 

Hypothese 1: De waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB is hoger bij mannelijke asielzoekers 
dan bij vrouwelijke asielzoekers. 

Voorgaand onderzoek leert dat naar gelang de leeftijd werkzoekenden andere zoekmethoden naar 
werk hanteren. Zo solliciteren vijftigplussers minder vaak spontaan dan jongere leeftijdsgroepen 
(Böheim & Taylor, 2001; Thomsen & Wittich, 2010). Ze maken ook minder gebruik van het internet als 
zoekkanaal, maar doen meer beroep op advertenties in kranten (Eppel et al., 2014; Thomsen & Wittich, 
2010; Vansteenkiste, Verbruggen, & Sels, 2012). Eerdere studies tonen eveneens aan dat vijftigplussers 
minder vaak toestappen naar publieke diensten voor arbeidsvoorziening dan jongere leeftijdsgroepen 
(Böheim & Taylor, 2001). Böheim & Taylor verklaren dit verband niet, maar indien we leeftijd beschou-
wen als een proxy voor werkervaring (Behtoui, 2008), kunnen we veronderstellen dat jongere perso-
nen die de arbeidsmarkt net betreden, weinig of geen werkervaring hebben en een hoog aantal zoek-
kanalen aanwenden (Thomsen & Wittich, 2010). Vijftigplussers daarentegen beschikken over meer en 
specifieke werkervaring en kunnen gerichter op zoek gaan naar een job, wat de kans om naar de VDAB 
toe te stappen kan verkleinen. Ook bij asielzoekers vermoeden we dat deze redenering kan gevolgd 
worden. Werkzoekende asielzoekers boven de 50 jaar kunnen al specifieke werkervaring hebben op-
gedaan in het land van herkomst waardoor ze het minder noodzakelijk kunnen achten dan jongere 
personen om de VDAB te hanteren als toetredingskanaal tot de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Hypothese 2: De waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB is hoger bij jongere leeftijdsgroepen 
dan bij vijftigplussers. 

De verblijfsduur van de asielzoeker kan eveneens een impact hebben op de aansluiting bij de VDAB. 
Door langer in een land te verblijven, bouwen individuen landspecifiek cultureel kapitaal op waardoor 
na verloop van tijd andere zoekkanalen naar werk aangeboord kunnen worden (Ahmad, 2011). Naar-
mate de talenkennis en de kennis over de werking van de arbeidsmarkt toenemen, treedt er een ver-
schuiving op van het gebruik van informele methoden naar formele methoden en spontante sollicita-
ties. De verblijfsduur van een persoon in een land zou dus een invloed kunnen hebben op de keuze 
van het zoekkanaal doordat het landspecifiek menselijk kapitaal toeneemt. Hoewel asielzoekers bij het 
ontvangen van een arbeidskaart C onmiddellijk informatie over de VDAB krijgen, denken we dat asiel-
zoekers die al langer in Vlaanderen verblijven, een hogere waarschijnlijkheid hebben om naar de VDAB 
toe te stappen doordat ze over meer landspecifiek cultureel kapitaal beschikken en de drempel tot de 
VDAB daardoor lager wordt. 

Hypothese 3: Hoe langer een asielzoekers in Vlaanderen verblijft, hoe hoger de waarschijnlijkheid om 
zich aan te sluiten bij de VDAB. 

We verwachten eveneens een impact van bepaalde kenmerken van het land van nationaliteit van de 
asielzoeker – zoals de mate van welvaart en democratische vrijheid – op de keuze om zich al dan niet 
aan te sluiten bij de VDAB. Politieke onderdrukking en instabiliteit in het land van nationaliteit zet 
personen ertoe aan om te migreren voor andere dan puur economische redenen (Chiswick, 1999). Het 
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zijn in dat geval in mindere mate de sterke vaardigheden of competenties van de asielzoekers die hen 
naar een bepaald gastland leiden. Ook de economische ontwikkeling van het land van nationaliteit van 
de asielzoeker kan een invloed hebben. Personen afkomstig uit meer ontwikkelde economieën doen 
het relatief beter op de arbeidsmarkt dan personen uit minder ontwikkelde economieën omdat hun 
menselijk kapitaal beter aansluit op en makkelijker te transfereren is naar de ontvangende samenle-
ving (denk bijvoorbeeld aan de erkenning van diploma’s) (Borjas, 1988). Op die manier zouden perso-
nen uit landen met een lagere welvaart of minder democratische vrijheid een groter verschil kunnen 
ervaren tussen hun vaardigheden en deze die gevraagd worden op de Vlaamse arbeidsmarkt. We ver-
moeden dat ze hierdoor vaker begeleiding kunnen zoeken van officiële instanties als de VDAB die hen 
kunnen helpen met de nodige opleidingsmogelijkheden om hun vaardigheden en arbeidsmarktkennis 
bij te schaven. 

Hypothese 4a: De waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB is hoger bij asielzoekers afkomstig 
uit landen met een lage welvaart dan deze afkomstig uit landen met een hogere welvaart. 

Hypothese 4b: De waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB is hoger bij asielzoekers afkomstig 
uit landen met weinig democratische vrijheid dan deze afkomstig uit landen met veel democratische vrij-
heid. 

 Kenmerken die de uitstroom naar werk beïnvloeden 

Eens asielzoekers zich hebben ingeschreven bij de VDAB worden ze begeleid naar de arbeidsmarkt. 
Verschillende factoren zouden ervoor kunnen zorgen dat de transitie naar werk makkelijker of moei-
lijker verloopt. Op basis van voorgaand onderzoek en de restricties van onze dataset, onderscheiden 
we op individueel niveau gender, leeftijd, opleidingsniveau, talenkennis, het volgen van een inburge-
ringstraject en verblijfsduur als invloedfactoren. Daarnaast onderscheiden we ook invloedfactoren op 
niveau van de nationaliteit en de vestigingsregio. 

Voorgaand onderzoek wijst op grote genderverschillen in de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers 
(Bloch, 2000, 2007b; de Vroome & van Tubergen, 2010; Dagevos, 2011; Lundborg, 2013). Familienet-
werken zouden vrouwelijke vluchtelingen minder ondersteunen om professionele ambities na te stre-
ven (Piętka-Nykaza, 2015) en arbeidsmarktparticipatie eerder belemmeren dan faciliteren (Livingston, 
2006). Daarnaast zorgen ook traditionele genderrollen en hiërarchieën voor een inperking van de ar-
beidsmarktintegratie van vrouwen (Antecol, 2000; Bakker et al., 2016; Bloch, 2000, 2007b; Buber-Enn-
ser et al., 2016; Dagevos, 2011; Piętka-Nykaza, 2015). We verwachten daarom dat mannelijke asiel-
zoekers een hogere waarschijnlijkheid hebben om uit te stromen naar werk dan vrouwelijke asielzoe-
kers. 

Hypothese 5: Mannelijke asielzoekers hebben een hogere waarschijnlijkheid om uit te stromen naar 
werk dan vrouwelijke asielzoekers. 

Op vlak van leeftijd blijkt dat bij vluchtelingen de grootste waarschijnlijkheid op het vinden van werk 
zich situeert bij adolescenten in vergelijking met jongere en oudere leeftijdsgroepen (Bakker et al., 
2017, Bloch, 2002; Connor, 2010; Rea & Wets, 2014). Adolescenten hebben een grotere kans om een 
bepaald niveau van taalbeheersing of bepaalde kwalificaties te behalen (Bakker et al., 2017), terwijl 
vijftigplussers het als vluchteling vaak moeilijker hebben om zich nog aan te passen aan de arbeids-
markt, kwalificaties te laten erkennen of om zich om te scholen (Bloch, 2002). Bovendien hebben werk-
zoekende vijftigplussers het in het algemeen moeilijker om werk te vinden op de Vlaamse arbeidsmarkt 
(Vansteenkiste, Deschacht & Sels, 2015). We stellen daarom voorop dat er een curve lineair verband 
bestaat tussen de leeftijd en de waarschijnlijkheid op werk voor asielzoekers. 
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Hypothese 6: Adolescent-asielzoekers hebben een hogere waarschijnlijkheid om uit te stromen naar 
werk dan de asielzoekers van een jongere of oudere leeftijdsgroep  

Het cultureel kapitaal waarover een asielzoeker beschikt, bepaalt de positie die deze kan innemen op 
de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van een asielzoeker, een vorm van cultureel kapitaal dat asiel-
zoekers opbouwen in het land van herkomst, blijkt positief gecorreleerd met de waarschijnlijkheid op 
het vinden van werk (Bloch, 2000; Connor, 2010; de Vroome & van Tubergen, 2010). Hooggeschoolden 
hebben bovendien in Vlaanderen doorgaans een hogere waarschijnlijkheid op werk omdat er almaar 
meer vraag is naar hooggeschoolde arbeidskrachten (Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017). Ander-
zijds denken we dat asielzoekers met een lager scholingsniveau vaker aangetrokken worden voor het 
uitvoeren van knelpuntberoepen (bv. Baert, Cockx, Gheyle, & Vandamme, 2013, 2015). We verwach-
ten daarom dat laag- en hooggeschoolden een hogere waarschijnlijkheid hebben om uit te stromen 
naar werk dan middengeschoolden. 

Hypothese 7: Laag- en hooggeschoolde asielzoekers hebben een hogere waarschijnlijkheid om uit te 
stromen naar werk dan middengeschoolde asielzoekers. 

Asielzoekers bouwen ook cultureel kapitaal op in de ontvangende samenleving. De kennis van de taal 
van de ontvangende samenleving is een belangrijke vereiste om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt 
(Bloch, 2007b; Connor, 2010; de Vroome & van Tubergen, 2010). Zo zouden asielzoekers met een on-
voldoende kennis van de taal gehinderd kunnen worden in hun zoekproces doordat ze minder in staat 
zijn om overtuigende motivatiebrieven te schrijven en sollicitatiegesprekken te voeren (Brown, 1997). 
Bovendien behoort een degelijke kennis van de taal van de ontvangende samenleving tot de basisver-
eisten bij vele jobs (Chiswick & Miller, 2001). Onvoldoende kennis van de taal zou er daarnaast ook toe 
kunnen leiden dat culturele verschillen voor werkgevers meer worden benadrukt, wat discriminatie op 
de arbeidsmarkt in de hand kan werken (Institute for Policy Studies in Education, 2005). We verwach-
ten daarom dat een betere kennis van het Nederlands de kans op werk voor asielzoekers vergroot. 

Hypothese 8: Hoe beter de kennis van het Nederlands van asielzoekers, hoe hoger de waarschijnlijkheid 
om uit te stromen naar werk. 

Het cultureel kapitaal van asielzoekers kan verder uitgebouwd worden in de ontvangende samenleving 
door het volgen van een inburgeringscursus. Voorgaand onderzoek uit Nederland, toonde aan dat de 
arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen die met succes een inburgeringstraject volgden, hoger ligt 
in vergelijking met vluchtelingen die dit niet volgden, niet met succes beëindigden of nog aan het vol-
gen zijn (de Vroome en van Tubergen, 2010). Door het succesvol volgen van een inburgeringscursus 
breidt het menselijk kapitaal van de asielzoeker uit. Zo kan het bijvoorbeeld de kennis over de gedrags-
codes bij sollicitatiegespreken verhogen en de toegankelijkheid naar kanalen die ondersteuning bieden 
bij het betreden van de arbeidsmarkt uitbreiden (de Vroome & van Tubergen, 2010; Eggenhofer-Re-
hart et al., 2018; Eurofound, 2016). 

Via de data waarover we beschikken in deze studie, kunnen we enkel een onderscheid maken tussen 
personen die een inburgeringstraject volgen of aan het volgen zijn, en personen die dit niet gevolgd 
hebben of niet aan het volgen zijn. Bij asielzoekers die een inburgeringstraject laten voorafgaan aan 
de zoektocht naar werk (het zogenaamde lineaire traject), kan er sprake zijn van lock-in effecten (De 
Cuyper & Wets, 2016; Wets & De Cuyper, 2016). Het volgen van een dergelijk traject kan op korte 
termijn ervoor zorgen dat de asielzoeker minder of geen tijd heeft om te zoeken naar werk, waardoor 
de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk net verkleint. Het potentieel gunstige effect van een 
inburgeringstraject kan zo op korte termijn teniet worden gedaan, of zelfs worden omgekeerd. De 
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combinatie van een inburgeringstraject met een arbeidsmarktintegratietraject kan dit lock-in effect 
van lineaire trajecten helpen vermijden (Konle-Seidl & Bolits, 2016). 

Asielzoekers kunnen ook een inwerkingstraject volgen (zie ook 3.2). Een inwerkingstraject is een traject 
op maat, dat ten eerste uit een screening bestaat waarbij een bemiddelaar peilt naar de mogelijkheden 
en verwachtingen van de asielzoeker. Vervolgens stelt de bemiddelaar een trajectplan op dat de stap-
pen omvat om de intrede in de arbeidsmarkt te maken. Afhankelijk van de noden kan dit bestaan uit 
onder meer een taalopleiding, het verwerven van inzicht in de Vlaamse arbeidsmarkt, het leren van 
sollicitatietechnieken en het volgen van een beroepsopleiding. Bij deze inwerkingstrajecten kan even-
eens een lock-in effect optreden, wat op korte termijn een belemmering kan vormen om te participe-
ren aan de arbeidsmarkt. 

In onze dataset zijn alle asielzoekers die een inburgeringstraject volgen, ook inwerkers. Dit komt door-
dat de VDAB ervoor kan opteren om inwerkers door te verwijzen naar een inburgeringstraject. Niet 
alle inwerkers zijn inburgeraars, de dataset bevat ook asielzoekers die enkel een inwerkingstraject vol-
gen. Gezien de lock-in effecten van de inburgerings- en inwerkingstrajecten, verwachten we voor beide 
groepen een lagere waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk, dan voor personen die geen traject 
volgen. 

Hypothese 9: Asielzoekers die een inburgerings- en inwerkingstraject combineren en asielzoekers die 
enkel een inwerkingstraject volg(d)en, hebben op korte termijn een lagere waarschijnlijkheid om uit te 
stromen naar werk dan asielzoekers die geen traject volgen. 

De lengte van de verblijfsduur zou de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk ook kunnen be-
invloeden (Rea & Wets, 2014). Enerzijds denken we dat naarmate een asielzoeker langer in Vlaanderen 
verblijft, deze meer landspecifiek cultureel kapitaal van de ontvangende samenleving kan vergaren. 
Anderzijds kan een asielzoeker naarmate de verblijfsduur in Vlaanderen vordert sociaal kapitaal op-
bouwen wat de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk verhoogt. 

Hypothese 10: Asielzoekers met een langere verblijfsduur in Vlaanderen hebben een hogere waarschijn-
lijkheid om uit te stromen naar werk. 

Het land van herkomst blijkt de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen te beïnvloeden (de Vroome & 
van Tubergen, 2010). Politieke onderdrukking en instabiliteit in het land van herkomst, kan personen 
ertoe aanzetten om te migreren voor andere dan puur economische redenen (Chiswick, 1999). Het zijn 
in dat geval in mindere mate de sterke vaardigheden of competenties van de asielzoekers die hen naar 
een bepaald gastland leiden. Door politieke onderdrukking en instabiliteit zouden vluchtelingen min-
der positief geselecteerd worden dan economische migranten en daardoor een minder goede positie 
hebben op de arbeidsmarkt. Ook de economische ontwikkeling van het herkomstland speelt een rol: 
personen afkomstig uit meer ontwikkelde economieën zouden een betere positie op de arbeidsmarkt 
verwerven dan personen uit minder ontwikkelde economieën (Borjas, 1988). Dit wordt verklaard door 
de beperkte overdraagbaarheid van het menselijk kapitaal (Chiswick, Lee & Miller, 2005; Friedberg, 
2000). Het menselijk kapitaal van personen uit minder ontwikkelde economieën zou minder goed aan-
sluiten op dat van meer ontwikkelde economieën en minder makkelijk te transfereren zijn (bv. de er-
kenning van diploma’s). We verwachten dat hoe lager de democratische vrijheid en hoe lager de eco-
nomische ontwikkeling van het land van nationaliteit van de asielzoeker is, hoe lager de waarschijnlijk-
heid is om uit te stromen naar werk. 

Hypothese 11a: Asielzoekers afkomstig uit landen met een lagere welvaart hebben een lagere waarschijn-
lijkheid om uit te stromen naar werk dan deze afkomstig uit landen met een hogere welvaart. 
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Hypothese 11b: Asielzoekers afkomstig uit landen met weinig democratische vrijheid hebben een lagere 
waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk dan asielzoekers afkomstig uit landen met veel democra-
tische vrijheid. 

De vestigingsregio van een asielzoeker kan eveneens de (arbeidsmarkt)integratie beïnvloeden 
(Hedberg & Tammaru, 2013; Kearns & Whitley, 2015; Platts-Fowler & Robinson, 2015). De mate waarin 
een asielzoeker kan participeren aan de arbeidsmarkt, kan immers afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt 
in de vestigingsregio. Werkgevers in regio’s met een klein aantal niet-werkende werkzoekenden per 
vacature, oftewel een grote arbeidsmarktkrapte, hebben het doorgaans moeilijker om vacatures inge-
vuld te krijgen. Migratie zou in dat geval een belangrijke opportuniteit kunnen zijn om deze arbeidste-
korten te helpen opvullen (International Organization of Migration, 2012; Benyaich, 2014). Asielzoe-
kers gevestigd in een regio met een hogere arbeidsmarktkrapte zouden daarom een hogere waar-
schijnlijkheid kunnen hebben om werk te vinden. Daarnaast zou het vinden van een job ook moeilijker 
kunnen lopen in een regio met meer werkloosheid. Zo blijkt de zoekintensiteit af te nemen in regio’s 
waar er een hogere werkloosheidsgraad is (Böheim & Taylor, 2002), terwijl een meer intensieve zoek-
tocht naar werk net helpt om vlotter werk te vinden (Kanfer, Wanberg, & Kantrowitz, 2001; Saks, 
2005). Tot slot denken we dat een hogere aanwezigheid van knelpuntvacatures in de vestigingsregio 
de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk kan verhogen. Uit voorgaand onderzoek blijkt bijvoor-
beeld dat voor knelpuntvacatures de etnische discriminatie lager ligt dan voor niet-knelpuntvacatures 
(Baert et al., 2013, 2015). 

Hypothese 12a: Een hogere arbeidsmarktkrapte in de regio waar de asielzoeker gevestigd is, verhoogt 
de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk voor asielzoekers. 

Hypothese 12b: Een hogere werkloosheidsgraad in de regio waar de asielzoeker gevestigd is, verlaagt 
de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk voor asielzoekers. 

Hypothese 12c: Een hoger aandeel knelpuntvacatures in de regio waar de asielzoeker gevestigd is, ver-
hoogt de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk voor asielzoekers. 
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4 Methode 

  Data en steekproef 

De gegevens die we gebruiken voor deze studie bestaat uit een koppeling tussen een dataset van het 
Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) en een dataset van de VDAB. De dataset van DWSE 
bevat een overzicht van 77 045 aanvragen voor een arbeidskaart C die geplaatst werden tussen 2008 
en 2016. De dataset geeft informatie over onder meer de procedurestatus, het statuut van de aanvra-
ger en enkele persoonsgegevens zoals de geboortedatum en de nationaliteit. De dataset van de VDAB 
omvat de gegevens van 3 815 asielzoekers waarvan de arbeidskaart C in 2015 of 2016 werd goedge-
keurd. Deze dataset omvat enerzijds crosssectionele data die op 31 mei 2017 werd afgenomen, en 
bestaat uit persoonsgegevens zoals het opleidingsniveau en de verblijfsplaats. Anderzijds beschikken 
we over longitudinale data die ons voor de periode januari 2015 tot en met mei 2017 per maand in-
formatie geeft over de uitstroom naar de arbeidsmarkt. 

In deze studie bestuderen we de overgang naar de arbeidsmarkt van recentere stromen asielzoekers. 
Daarom weerhouden we in onze dataset enkel de asielzoekers op arbeidsleeftijd (18-64 jaar) die in 
Vlaanderen gevestigd zijn en die ten vroegste in 2015 voor het eerst een aanvraag indienden voor een 
arbeidskaart C en hiervoor een goedkeuring kregen. De asielzoekers met een onbekende leeftijd en/of 
nationaliteit nemen we niet op in onze dataset. We beschikken zo over een dataset van 5 262 asiel-
zoekers die ons inzicht kan geven in de kenmerken die een rol spelen om zich al dan niet bij de VDAB 
aan te sluiten. 

De waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk kunnen we enkel onderzoeken voor asielzoekers die zich 
aansloten bij de VDAB. De data laat ons toe om hiervoor twee groepen te onderscheiden: de eerste 
groep bestaat uit 2 082 asielzoekers die zich ten laatste op 30 november 2016 aansloten bij de VDAB. 
Voor deze groep analyseren we de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk zes maanden na aanslui-
ting bij de VDAB. Daarnaast beschikken we over de gegevens van 834 asielzoekers die zich ten laatste 
op 31 mei 2016 aansloten bij de VDAB. Voor deze groep kunnen we de waarschijnlijkheid op uitstroom 
naar werk analyseren zowel zes maanden als twaalf maanden na aansluiting bij de VDAB. 

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de groep asielzoekers die we analyseren niet represen-
tatief is voor alle personen die asiel aanvragen in België. We bestuderen immers personen die een 
arbeidskaart C hebben aangevraagd (en hebben gekregen) en die zo aangeven te willen toetreden tot 
onze arbeidsmarkt. Er is dus reeds een arbeidsmotief bij deze asielzoekers, die niet noodzakelijk bij 
alle asielzoekers hoeft aanwezig te zijn. Een deel asielzoekers heeft immers geen arbeidskaart C aan-
gevraagd en is daarom niet gemachtigd om te werken volgens het normale circuit. Wanneer we onze 
dataset vergelijken met de instroom van alle asielzoekers op beroepsleeftijd in de periode januari 2015 
tot en met december 2016 blijkt dan ook dat er enkele verschillen zijn naar leeftijd en geslacht. Zo is 
onze dataset jonger en mannelijker (zie bijlage 2). 

 Methoden en variabelen 

De waarschijnlijkheid op een aansluiting bij de VDAB onderzoeken we aan de hand van een logistische 
multilevelanalyse. We gebruiken deze multilevelanalyse om rekening te houden met verschillen op 
individueel niveau, maar ook met verschillen tussen landen van nationaliteit. Een multilevelanalyse is 
nauwkeuriger dan de standaard statistische tests die sterk leunen op de assumptie van onafhankelijk-
heid van observaties (Hox, 1995). Wanneer deze assumptie geschonden wordt, zoals in het geval van 
data gegroepeerd op vlak van nationaliteit, zijn de schattingen van de standaardfout van conventionele 
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statistische tests te klein en resulteren deze in oneigenlijke significante bevindingen. Een standaard 
logistische regressie verwaarloost de fouttermen op macroniveau. Op individueel niveau gebruiken we 
leeftijd, geslacht en een indicatie van de verblijftijd als onafhankelijke variabele. Op landniveau nemen 
we het bbp en de vrijheidsindex op. 

De uitstroom naar werk gaan we na aan de hand van een cross-classified logistische multilevelanalyse. 
In de datasets met betrekking tot uitstroom naar werk zijn de asielzoekers naar nationaliteit en vesti-
gingsregio geclusterd, een cross-classificatie laat ons toe de clustering in beide niveaus mee te nemen 
in de analyse (cf. van Tubergen, Maas & Flap, 2004). Op die manier vermijden we om een nulhypothese 
foutief af te wijzen. We onderzoeken de waarschijnlijkheid om uitgestroomd te zijn naar werk, zowel 
zes maanden als twaalf maanden na de aansluiting bij de VDAB. Op individueel niveau beschikken we 
over de onafhankelijke variabelen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, kennis Nederlands, indicatie van 
de verblijfstijd en traject. Op landniveau nemen we het bbp en de vrijheidsindex op. Op niveau van de 
vestigingsregio bekijken we de spanningsratio, de werkloosheidsgraad en het aandeel knelpuntvaca-
tures. 

We brengen ook de verschillen naar nationaliteit in kaart voor de waarschijnlijkheid op aansluiting bij 
de VDAB en de uitstroom naar werk aan de hand van een logistische regressieanalyse. Onderstaand 
geven we meer uitleg bij de gebruikte variabelen. 

Variabelen op individueel niveau 

Leeftijd is een categorische variabele waarbij we de leeftijdsgroepen 18- tot 24 jaar, 25-tot 34 jaar, 35-
tot 49 jaar en 50- tot 64 jaar onderscheiden. De variabele maken we aan op basis van de leeftijd van 
de asielzoeker op het laatste meetmoment 31 mei 2017. 

Geslacht is een binaire variabele met categorieën ‘Man’ of ‘Vrouw’. 

Indicatie van de verblijftijd definiëren we als het aantal dagen tussen de datum van de eerste aanvraag 
van de arbeidskaart C en het moment van de meting. Dit is dus slechts een indicatie gebaseerd op de 
vroegst beschikbare datum uit de dataset aangezien we geen gegevens hebben over de volledige ver-
blijfsduur. 

Opleidingsniveau bestaat uit de categorieën ‘laaggeschoold’, ‘middengeschoold’ en ‘hooggeschoold’. 
Een laaggeschoold niveau betekent dat de asielzoeker een in België erkend diploma heeft van ten 
hoogste de tweede graad secundair onderwijs. Asielzoekers met een middengeschoold niveau hebben 
ten hoogste een in België erkend secundair diploma behaald. Hooggeschoolde asielzoekers hebben 
een diploma hoger onderwijs dat erkend is in België. 

Op vlak van kennis Nederlands onderscheiden we drie categorieën naar stijgend niveau van de kennis 
van het Nederlands, namelijk ‘Geen kennis’, ‘In beperkte mate kennis’ en ‘Goede tot zeer goede ken-
nis’. 

Traject bestaat uit drie categorieën, namelijk personen die geen traject volgen, personen die enkel een 
inwerkingstraject volgen bij de VDAB en personen die een inwerkings- en inburgeringstraject combi-
neren. Aangezien binnen onze dataset iedere asielzoeker die een inburgeringstraject volgt eveneens 
een inwerkingstraject volgt, kunnen we geen aparte categorie inburgeringstraject aanmaken. We kun-
nen geen onderscheid maken tussen personen die een traject nog aan het volgen zijn of reeds afge-
werkt hebben. 
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Variabelen op nationaliteitsniveau 

Nationaliteit geeft de nationaliteit aan van de asielzoeker op 31 mei 2017. Om in de multilevelanalyses 
voldoende observaties per land te behouden, groeperen we landen met minder dan tien observaties 
naar geografische ligging (cf. Wereldbank, 2018a). Indien een geografische regio minder dan 10 obser-
vaties telt, voegen we verschillende regio’s bijeen. 

De variabele bbp is het Bruto Binnenlands Product van het land van nationaliteit en baseren we op 
gegevens van de Wereldbank (Wereldbank, 2018b). 

De vrijheidsindex wordt jaarlijks uitgebracht door het Freedom House en meet de mate van democra-
tische vrijheid (Freedom House, 2016). Deze metrische maat geeft landen een score tussen 1 (minst 
vrij) en 100 (meest vrij). 

Omdat we geen informatie hebben over de datum waarop personen uit de dataset asiel hebben aan-
gevraagd in België, gebruiken we voor de variabelen bbp en vrijheidsindex gegevens uit 2015 omdat 
dit het vroegst mogelijke jaar is waarin de arbeidskaart C werd aangevraagd. Tussen de periode 2015-
2017 is er een verwaarloosbare variatie in de gegevens, terwijl de grootorde gelijk blijft. 

Variabelen op niveau van de vestigingsregio 

We kennen van elke asielzoeker de regio waar deze gevestigd is. De VDAB-dataset onderscheidt 13 
regio’s: Aalst – Oudenaarde, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk – Roeselare, Leuven, Limburg-
Oost, Limburg-West, Mechelen, Oostende – Westhoek, Sint-Niklaas – Dendermonde, Turnhout en Vil-
voorde. 

De spanningsratio is de verhouding tussen het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden 
(nwwz) en het gemiddeld aantal openstaande VDAB-vacatures in de regio waar de asielzoeker is ge-
vestigd. Een lage spanningsratio komt overeen met een hoge arbeidsmarktkrapte en omgekeerd. De 
gemiddelden worden berekend over de gehele periode van januari 2015 tot en met mei 2017. 

De werkloosheidsgraad betreft de verhouding tussen de nwwz en de beroepsbevolking. Het aandeel 
knelpuntvacatures geeft de verhouding weer tussen het aantal knelpuntvacatures bij de VDAB en het 
totale aantal VDAB-vacatures. De gemiddelden voor beide variabelen worden berekend over de gehele 
periode van januari 2015 tot en met mei 2017. 
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5 Resultaten 

In deze sectie bespreken we de resultaten van de data-analyse. In het eerste deel geven we aan de 
hand van een beschrijvende analyse meer inzicht in de verdeling van de steekproeven naar de verschil-
lende variabelen. Vervolgens gaan we over tot de bespreking van de verschillende regressiemodellen. 
Hierbij toetsen we de in hoofdstuk drie vooropgestelde hypothesen omtrent de inschrijving bij de 
VDAB en de uitstroom naar werk. 

 Beschrijvende analyse 

We starten de beschrijvende analyse bij de volledige steekproef van asielzoekers die bestaat uit 5 262 
observaties (tabel 1). De meerderheid van de respondenten zijn mannen (82,8%). De grootste leef-
tijdsgroep zijn de 25-tot 34-jarigen (43,3%), gevolgd door de 18- tot 24-jarigen (30,6%), 35- tot 49-
jarigen (22,9%) en vijftigplussers (3,2%). De gemiddelde verblijfsduur van de asielzoekers is 437,5 da-
gen. Naar land van nationaliteit komen de grootste groepen uit Irak (28,1%), Afghanistan (25,2%), Syrië 
(11,0%) en Somalië (5,8%) (zie bijlage 3 voor een volledig overzicht). Het gemiddelde bbp van de landen 
is 2 747,4 dollar, wat de Wereldbank classificeert als een lager-midden bbp (Wereldbank, 2018). De 
gemiddelde score op de vrijheidsindex is 23,9 wat erop wijst dat de landen in onze dataset gemiddeld 
gesproken eerder weinig democratisch zijn. 

Tabel 1. Beschrijvende resultaten van de volledige dataset van asielzoekers. 

 Gegevens dataset (N = 5 262) 

Geslacht   
Man 82,8% 

Vrouw 17,2% 

Leeftijd   
18-24 30,6% 

25-34 43,3% 

35-49 22,9% 

50-64 3,2% 

  Mean (SD) 

Verblijfsduur 437,5 (150,4) 

Indicatoren nationaliteit  
Bbp  2 747,4 (2 362,6) 

Vrijheidsindex  23,9 (16,2) 

Bron: Koppeling data asielzoekers met arbeidskaart C (DWSE) en werkzoekendengegevens (VDAB), be-
werking Steunpunt Werk. 

In tabel 2 schetsen we de beschrijvende resultaten met betrekking tot de aansluiting bij de VDAB. Van 
onze populatie asielzoekers met arbeidskaart C, heeft 54,5% zich aangesloten bij de VDAB. Mannen 
(55,9%) schrijven zich meer in bij de VDAB dan vrouwen (47,6%). Naar leeftijd ligt de aansluiting bij de 
VDAB het hoogst bij de 35- tot 49-jarigen (55,7%) en het laagst bij de 50- tot 64-jarigen (43,7%). Per-
sonen die zich inschreven bij de VDAB, zijn gemiddeld genomen al langer in Vlaanderen (454 dagen) 
dan personen die zich niet inschreven (418 dagen). Wie zich inschreef bij de VDAB is gemiddeld geno-
men afkomstig uit een land met een lager bbp en met minder democratische vrijheid dan personen 
die zich niet inschreven. 
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Tabel 2. Beschrijvende resultaten aansluiting bij de VDAB. 

 Aangesloten bij de VDAB Niet aangesloten bij de VDAB Chi² 

Steekproef 54,5% 45,5%  
Geslacht    *** 

Man 55,9% 44,1%  
Vrouw 47,6% 52,4%  
Leeftijd    * 

18-24 54,2% 45,8%  
25-34 54,8% 45,2%  
35-49 55,7% 44,3%  
50-64 43,7% 56,3%   

  Mean (SD) Mean (SD) Anova 

Verblijfsduur 453,7 (154,2) 418,2 (143,3) *** 

Indicatoren nationaliteit    
Bbp 2 346,2 (2 194,9) 3 216,4 (2 493,3) *** 

Vrijheidsindex  22,9 (16,6) 25,2 (15,6) *** 

Noten: * p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001 
Bron: Koppeling data asielzoekers met arbeidskaart C (DWSE) en werkzoekendengegevens (VDAB), be-
werking Steunpunt Werk. 

Tabel 3 geeft de beschrijvende statistieken weer met betrekking tot de groepen asielzoekers waarbij 
we de uitstroom naar werk nagaan. We onderscheiden twee groepen respondenten: een groep waar-
van we de uitstroom naar werk meten zes maanden na inschrijving bij de VDAB (steekproef A) en een 
groep waarvan we de uitstroom naar werk meten twaalf maanden na inschrijving bij de VDAB (steek-
proef B) (zie hoger: onderdeel 5.1). Uit tabel 3 kunnen we afleiden dat beide steekproeven een over-
vertegenwoordiging van mannen kennen (steekproef A 84,8% en steekproef B 81,4%). Naar leeftijd is 
de groep 25- tot 34-jarigen het grootste (resp. 45,4% en 49,6%) en de groep vijftigplussers het kleinste 
(resp. 2,8% en 3,4%) in beide steekproeven. Er zijn ook enkele verschillen tussen beide steekproeven 
wat de leeftijdsverdeling betreft. Steekproef A omvat een hoger percentage 18- tot 24-jarigen (27,8%) 
dan 35- tot 49-jarigen (24%), terwijl steekproef B een hoger percentage 35- tot 49-jarigen (28,3%) dan 
18- tot 24-jarigen (18,7%) bevat. Naar opleidingsniveau bevatten beide steekproeven meer laagge-
schoolden (resp. 53,1% en 47,8%) dan middengeschoolden (resp. 26,4% en 27,9%) en hooggeschool-
den (resp. 20,6% en 24,2%). Het merendeel van de asielzoekers in beide groepen hebben in beperkte 
mate kennis van het Nederlands (resp. 68,2% en 63,5%). Voor steekproef A zijn de aandelen asielzoe-
kers zonder (15,1%) en met een goede kennis (16,7%) van het Nederlands ongeveer even groot. Bij 
steekproef B is het verschil tussen de aandelen asielzoekers zonder kennis (14,1%) en met een goede 
kennis (22,3%) van het Nederlands groter. Bij steekproef A volgden de meeste asielzoekers een inwer-
kingstraject bij de VDAB (38,1%) of de combinatie van een inwerkings- en inburgeringtraject (35,1%). 
Zowat een op de vier (26,8%) volgde geen enkel traject. Bij steekproef B is de groep zonder een traject 
groter. Zowat een op de drie (32,7%) van hen volgde geen inwerkingstraject bij de VDAB of een inbur-
geringscursus. 

De asielzoekers uit beide steekproeven zijn gemiddeld genomen afkomstig uit landen die geclassifi-
ceerd zijn als landen met een relatief laag bbp en weinig democratische vrijheid. De meest voorko-
mende nationaliteiten zijn Afghanen, Irakezen, Syriërs, Iraniërs en Eritreeërs (zie bijlage 4 voor steek-
proef A en bijlage 5 voor steekproef B). De grootste vestigingsregio’s zijn Antwerpen (resp. 18,1% en 
18,5%), Limburg-West (resp. 12,6% en 11,9%), Oostende-Westhoek (resp. 8,5% en 11,8%) en Kortrijk-
Roeselare (resp. 9,4% en 10,3%). 
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Tabel 3. Beschrijvende resultaten van de datasets uitstroom naar werk na 6 en 12 maanden. 

 
Gegevens uitstroom na 6 maanden 
(steekproef A; N = 2 082) 

Gegevens uitstroom na 12 maanden 
(steekproef B, N = 834) 

Geslacht    
Man 84,8% 81,4% 

Vrouw 15,2% 18,6% 

Leeftijd    
18-24 27,8% 18,7% 

25-34 45,4% 49,6% 

35-49 24,0% 28,3% 

50-64 2,8% 3,4% 

Opleiding   
laaggeschoold 53,1% 47,8% 

middengeschoold 26,4% 27,9% 

hooggeschoold 20,6% 24,2% 

Kennis Nederlands  

Niet 15,1% 14,1% 

In beperkte mate 68,2% 63,5% 

Goed 16,7% 22,3% 

Traject  
Geen traject 26,8% 32,7% 

Inwerking en Inburgering 35,1% 37,9 

Enkel Inwerking 38,1% 29,4% 

 Mean (SD) Mean (SD) 

Verblijfsduur 288,7 (98,3) 442,6 (84,6) 

Indicatoren nationaliteit 

Bbp 2 343,8 (2 191) 2 496,3 (2 195) 

Vrijheidsindex  23,7 (16,8) 25,0 (18,5) 

Indicatoren vestigingsregio  

Spanningsratio 9,2 (2,9) 9,1 (2,9) 

Werkloosheidsgraad 8,4 (2,7) 8,0 (2,7) 

Knelpuntvacatures 18,4 (2,1) 18,4 (2) 

Bron: Koppeling data asielzoekers met arbeidskaart C (DWSE) en werkzoekendengegevens (VDAB), be-
werking Steunpunt Werk. 

Ten slotte gaan we in tabel 4 de verdeling na van de uitstroom naar werk. Van de 2 082 asielzoekers 
die op ten laatste 30 november 2016 geregistreerd stonden bij de VDAB, hadden er 259 (12,4%) na zes 
maanden werk gevonden. Van de 834 asielzoekers die op 31 mei 2016 al geregistreerd stonden bij de 
VDAB hebben er 205 (24,6%) na twaalf maanden werk gevonden. 5 We vinden significante verschillen 
terug op vlak van leeftijd, kennis Nederlands, gevolgd traject, graad van democratische vrijheid en 
spanningsratio. Naar leeftijd vinden we enkel significante verschillen bij steekproef B (p<0,010). De 
uitstroom naar werk ligt het hoogst bij de 25- tot 34-jarigen (28,5%) en het laagst bij de 50- tot 64-
jarigen (7,1%). De uitstroom naar werk ligt significant hoger bij asielzoekers met een goede kennis van 

                                                           

5 Deze uitstroomcijfers liggen lager dan de monitoring van de VDAB. In bijlage 1 verklaren we waarom we dit 
verschil kunnen verwachten. 
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het Nederlands (p<0,010; resp. 16,7% en 32,8%). Bij personen zonder een inwerkings- of inburgerings-
traject, ligt de uitstroom naar werk eveneens significant hoger (p<0,001; resp. 20% en 33%).Daarnaast 
stromen asielzoekers uit landen met meer democratische vrijheid met grotere waarschijnlijkheid uit 
naar werk (steekproef A=p<0,010); steeproef B=p<0,050). Ook een lagere spanningsratio in de vesti-
gingsregio lijkt de waarschijnlijkheid op werk te verhogen. 

Tabel 4. Beschrijvende analyse waarschijnlijkheid op werk 6 en 12 maanden na aansluiting bij de VDAB. 

  Uitstroom na 6 maanden (N = 2 082) Uitstroom na 12 maand (N = 834) 

 Ja nee Chi2 Ja nee Chi2 

Uitgestroomd 12,4% 87,6%  24,6% 75,4%  

Geslacht        
Man 12,9% 87,1%  25,6% 74,4%  
Vrouw 10,1% 89,9%  20,0% 80,0%  
Leeftijd       ** 

18-24 11,6% 88,4%  19,2% 80,8%  
25-34 13,9% 86,1%  28,5% 71,5%  
35-49 11,8% 88,2%  23,3% 76,7%  
50-64 3,4% 96,6%  7,1% 92,9%  
Opleiding       
laaggeschoold 12,0% 88,0%  25,1% 74,9%  
middengeschoold 12,8% 87,2%  21,5% 78,5%  
hooggeschoold 13,1% 86,9%  27,2% 72,8%  
Kennis Nederlands  

 **  
 ** 

Niet 8,9% 91,1%  15,3% 84,7%  
In beperkte mate 12,2% 87,8%  23,8% 76,2%  
Goed 16,7% 83,3%  32,8% 67,2%  
Traject  

 ***  
 *** 

Geen traject 20,0% 80,0%  33,0% 67,0%  
Inwerking en inburgering 10,1% 89,9%  23,7% 76,3%  

Enkel inwerking 9,2% 90,8%  16,3% 83,4%  
  Mean (SD) Mean (SD) Anova Mean (SD) Mean (SD) Anova 

Verblijfsduur 297,7 (115,5) 287,4 (95,6)  462,6 (105,1) 436,1 (75,8) *** 

Indicatoren nationaliteit       
Bbp  2 343,9 (2 238,3) 2 343,8 (2 184,8)  2 497,3 (2 180,1) 2 495,9 (2 201,5)  
Vrijheidsindex  26,4 (20,3) 23,4 (16,3) ** 27,3 (21,7) 24,2 (17,2) * 
Indicatoren vestigingsregio   

 
 

  
Spanningsratio 8,9 (2,9) 9,3 (2,9) * 8,7 (2,8) 9,2 (2,9)  
Werkloosheidsgraad 7,9 (2,8) 8,1 (2,7)  7,8 (2,4) 8,0 (2,7)  
Knelpuntvacature 18,5 (2,1) 18,4 (2,1)  18,4 (1,7) 18,4 (2,1)  

Noten: * p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001 

 Logistische multilevelanalyse aansluiting bij de VDAB 

In wat volgt testen we de hypotheses met betrekking tot de aansluiting bij de VDAB (Hoofdstuk 3) aan 
de hand van een logistische multilevelanalyse (tabel 5). Uit de variantiedecompositie van het nulmodel 
(niet weergegeven in tabel) blijkt dat 6,5% van de variantie bij de keuze om zich al dan niet aan te 
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sluiten bij de VDAB zich op het niveau van de nationaliteit bevindt. In tabel 5 geven we voor elke on-
afhankelijke variabele de Y-gestandaardiseerde odds-ratio die de waarschijnlijkheid om aangesloten 
te zijn bij de VDAB relatief uitdrukt ten opzichte van een referentiegroep (ceteris paribus). Indien de 
ratio groter (kleiner) is dan één betekent dit dat de waarschijnlijkheid om aangesloten te zijn bij de 
VDAB groter (kleiner) is dan bij de referentiegroep. 

In het eerste model nemen de we de variabelen leeftijd, geslacht en de indicatie van de verblijfsduur 
op. In hypothese 1 stelden we voorop dat de waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB 
groter is bij mannelijke asielzoekers dan bij vrouwelijke asielzoekers. Deze hypothese kunnen we aan-
vaarden want de waarschijnlijkheid dat mannen zich aansluiten bij de VDAB (exp(b)=1,15; p<0,001) is 
significant hoger in vergelijking met vrouwen. Hypothese 2, waarin we meenden dat jongere leeftijds-
groepen zich sneller zouden aansluiten bij de VDAB dan vijftigplussers, wordt gedeeltelijk bevestigd. 
We vinden eerder een curve-lineair verband terug. De waarschijnlijkheid dat 18- tot 24-jarigen (exp(b) 
= 0,93; p<0,050) en vijftigplussers (exp(b)=0,79; p<0,010) zich aansluiten bij de VDAB ligt significant 
lager in vergelijking met 25- tot 34-jarigen. In hypothese 3 stelden we voorop dat asielzoekers met een 
langere verblijfstijd een grotere waarschijnlijkheid hebben om zich aan te sluiten bij de VDAB. We kun-
nen deze hypothese aanvaarden (exp(b)=1,00; p<0,001). 

Ook na het toevoegen van de variabelen op nationaliteitsniveau in model 2, blijven de effecten op 
individueel niveau significant. De resultaten ondersteunen hypothese 4a, waarin we vermoedden dat 
de waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB hoger is bij asielzoekers uit landen met een 
lagere welvaart. Uit tabel 5 blijkt immers dat naarmate het bbp toeneemt, de waarschijnlijkheid om 
zich aan te sluiten bij de VDAB afneemt (exp(b)=0,94; p<0,001). Hypothese 4b kunnen we niet aan-
vaarden. We vinden geen significante impact terug op de mate van democratische vrijheid en het aan-
sluiten bij de VDAB. 

Tabel 5. Waarschijnlijkheid op aansluiting bij de VDAB 

 Model 1 Model 2 

Geslacht (ref. Vrouw)   
Man 1,15*** 1,15*** 

Leeftijd (ref. 25-34)   
18-24 0,93* 0,93* 

35-49 1,03 1,03 

50-64 0,79** 0,80** 

Verblijfsduur_cen 1,00*** 1,00*** 

Indicatoren nationaliteit   
Bbp_cen   0,94*** 

Vrijheidsindex_cen   1,00 

Noten: * p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001; ref. = referentiecategorie; _cen = gecentreerd rond 
het gemiddeld 

 Logistische cross-classified multilevelanalyse uitstroom naar werk 

We analyseren de uitstroom naar werk na zes en twaalf maanden aan de hand van een logistische 
cross-classified multilevelanalyse. Deze methode gebruiken we om in rekening te nemen dat de asiel-
zoekers in onze dataset geclusterd zijn naar nationaliteit en naar vestigingsregio. De resultaten in de 
tabellen bevatten Y-gestandaardiseerde odds-ratio’s waarbij geldt dat indien de ratio groter (kleiner) 
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is dan één, de waarschijnlijkheid om uitgestroomd te zijn naar werk groter (kleiner) is dan bij de refe-
rentiegroep. 

De resultaten voor de uitstroom naar werk na zes maanden (N=2 082; steekproef A) presenteren we 
in tabel 6. Uit de variantiedecompositie van het nulmodel (niet opgenomen in de tabel) kunnen we 
afleiden dat de nationaliteit voor 8,4% en de vestigingsregio voor 0,5%van de te verklaren variantie 
zorgt in het al dan niet uitstromen naar werk. Factoren op het niveau van de nationaliteit en op het 
niveau van de vestigingsregio zorgen dus voor zo’n 9% van de variantie in de waarschijnlijkheid om uit 
te stromen naar werk. In tabel 7 presenteren we de resultaten voor de uitstroom naar werk na twaalf 
maanden (N=834; steekproef B). De variantedecompositie van het nulmodel toont dat 10,9% van de 
te verklaren variantie zich bevindt op het niveau van nationaliteit en 0,9% op het niveau van vestigings-
regio. Zo’n 12% van de variantie in de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk wordt dus beïnvloed 
door kenmerken van de nationaliteit en de vestigingsregio. Aangezien we in steekproef B de asielzoe-
kers twaalf maanden kunnen volgen, voerden we ook analyses uit waarbij we de uitstroom naar werk 
na zes maanden nagaan. Dit geeft ons de mogelijkheid om ook langere termijneffecten in beeld te 
brengen. Omdat deze resultaten in lijn liggen met de overige resultaten, verwijzen we er enkel naar 
wanneer er verschillen zijn. 

Tabel 6. Resultaten cross classified logistische multilevelanalyse waarschijnlijkheid op uitstroom naar 
werk na 6 maanden (steekproef A). 

  Model 1 Model 2 Model 3 

Geslacht (ref. Vrouw)       

Man 1,40** 1,41** 1,41** 

Leeftijd (ref. 25-34)       
18-24 0,89 0,89 0,90 

35-49 0,86 0,85 0,85 

50-64 0,50* 0,50* 0,50* 

Opleidingsniveau (ref. Middengeschoold) 

Laaggeschoold 0,96 0,96 0,96 

Hooggeschoold 1,06 1,06 1,06 

Verblijfsduur_cen 1,00 1,00 1,00* 

Kennis Nederlands (ref. Niet)     

In beperkte mate 1,21 1,21 1,21 

Goed tot zeer goed 1,29* 1,31* 1,29* 

Traject (ref. Geen)       

Inwerking en Inburgering 0,68*** 0,68*** 0,69*** 

Enkel inwerking 0,68*** 0,69*** 0,69*** 
Indicatoren nationaliteit       

Bbp_cen   1,01 1,01 

Vrijheidsindex_cen  1,01* 1,01* 

Indicatoren vestigingsregio (b)       
Spanningsratio_cen   0,98 

Werkloosheidsgraad_cen   0,98 

Aandeel Knelpuntvacature_cen   1,00 

Noten: *p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001; ref. = referentiecategorie; _cen = gecentreerd rond het 
gemiddelde; (b) De drie indicatoren voor vestigingsregio werden telkens apart opgenomen in model 3. 
We rapporteren hier het model waarin de spanningsratio apart werd opgenomen. De resultaten zijn 
gelijkaardig per opgenomen indicator voor vestigingsregio. 
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Tabel 7. Resultaten cross classified logistische multilevelanalyse waarschijnlijkheid op uitstroom naar 
werk na 12 maanden (steekproef B). 

  Model 1 Model 2 Model 3 

Geslacht (ref. Vrouw)   
Man 1,34* 1,40** 1,40** 

Leeftijd (ref. 25-34)   
18-24 0,75* 0,75* 0,75* 

35-49 0,79* 0,80* 0,79* 

50-64 0,43* 0,43* 0,44* 

Opleidingsniveau (ref. Middengeschoold)  
Laaggeschoold 1,18 1,17 1,17 

Hooggeschoold 1,23 1,23 1,23 

Verblijfsduur_cen 1,00** 1,00* 1,00* 

Kennis Nederlands (ref. Niet)  
In beperkte mate 1,31 1,32 1,32 

Goed 1,52** 1,54** 1,52** 

Traject (ref. Geen)   

Inwerking en inburgering 0,77** 0,77* 0,77** 

Enkel inwerking 0,69** 0,69** 0,70** 
Indicatoren nationaliteit   
Bbp_cen   0,96 0,96 

Vrijheidsindex_cen  1,01 1,01 

Indicatoren vestigingsregio (b)  
Spanningsratio_cen  0,97 

Werkloosheidsgraad_cen  0,97 

Aandeel knelpuntvacatures_cen  0,97 

Noten: *p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001; ref. = referentiecategorie; _cen = gecentreerd rond het 
gemiddelde; (b) De drie indicatoren voor vestigingsregio werden telkens apart opgenomen in model 3. 
We rapporteren hier het model waarin de spanningsratio apart werd opgenomen. De resultaten zijn 
gelijkaardig per opgenomen indicator voor vestigingsregio. 

In het eerste model (resp. tabel 6 en tabel 7) nemen we alle individuele variabelen op. Deze variabelen 
werden stapsgewijs toegevoegd aan de analyse. Uit model 1 blijkt dat mannen een hogere waarschijn-
lijkheid hebben om uit te stromen naar werk na zes maanden (exp(b)=1,40; p<0,010) en na twaalf 
maanden (exp(b)=1,34; p<0,050). Op basis van de analyses kunnen we hypothese 5 aanvaarden waarin 
we vermoedden dat mannelijke asielzoekers een hogere waarschijnlijkheid hebben om uit te stromen 
naar werk dan vrouwelijke asielzoekers. 

In hypothese 6 schoven we naar voren dat de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk hoger is 
voor adolescenten dan voor jongere en oudere leeftijdsgroepen. Deze hypothese aanvaarden we ge-
deeltelijk. De uitstroom naar werk na zes maanden is enkel significant lager voor vijftigplussers 
(exp(b)=0,50; p<0,050) in vergelijking met 25- tot 34-jarigen. Indien we 35- tot 49-jarigen als referen-
tiecategorie gebruiken (niet in tabel), blijkt geen enkele andere leeftijdscategorie een significant ho-
gere of lagere waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk te hebben. Uit tabel 7 blijkt dat alle leeftijds-
categorieën een significant lagere waarschijnlijkheid hebben om na twaalf maanden naar werk uit te 
stromen in vergelijking met 25- tot 34-jarigen. Deze waarschijnlijkheid is het laagst voor vijftigplussers 
(exp(b)=0,43; p<0,050), gevolgd door de 18- tot 24-jarigen (exp(b)=0,75; p<0,050) en de 35- tot 49-
jarigen (exp(b)=0,79; p<0,050). Wanneer we 35- tot-49-jarigen als referentiecategorie nemen, zien we 
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dat 25- tot-34-jarigen een significant hogere waarschijnlijkheid hebben om naar werk uit te stromen 
(exp(b)=1,26; p<0,050), terwijl vijftigplussers een lagere (exp(b)=0,48; p<0,050) waarschijnlijkheid heb-
ben (niet in tabel). We kunnen besluiten dat vooral 25- tot 34-jarigen het beter doen op de arbeids-
markt, terwijl vijftigplussers een significant lagere waarschijnlijkheid hebben om naar werk uit te stro-
men. 

In model 1 zien we dat het opleidingsniveau geen significante invloed heeft op de uitstroom naar werk. 
Dit betekent dat we hypothese 7, waarin we vermoedden dat laag- en hooggeschoolde asielzoekers 
een hogere waarschijnlijkheid zouden hebben om naar werk uit te stromen in vergelijking met mid-
dengeschoolde asielzoekers, verwerpen. 

In hypothese 8 en 10 vermoedden we een positieve invloed van respectievelijk verblijfsduur en kennis 
van de Nederlandse taal op de uitstroom naar werk. Uit de analyses blijkt dat de verblijfsduur een 
significant positieve impact heeft op de uitstroom naar werk na zes maanden: hoe langer asielzoekers 
in Vlaanderen verblijven, hoe hoger hun waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk. Na het toe-
voegen van de variabele kennis van het Nederlands, welke eveneens een positief effect heeft op het 
uitstromen naar werk (exp(b)=1,29; p<0,050), is bovenstaande relatie niet langer significant. Dit wijst 
op een mediatie-effect van kennis van het Nederlands op de relatie tussen verblijfsduur en uitstroom 
naar werk. In bijkomende analyses stellen we vast dat mensen die al langer in Vlaanderen verblijven, 
een betere kennis van het Nederlands hebben (niet in tabel). Een langere verblijfsduur resulteert dus 
met andere woorden in een betere kennis van het Nederlands, waardoor ook de kans op uitstroom 
naar werk verhoogt. De verblijfsduur (exp(b)=1,00; p<0,010) en een goede kennis van het Nederlands 
(exp(b)=1,52; p<0,010) blijken ook de uitstroom naar werk na twaalf maanden te bevorderen. Hierbij 
stellen we geen mediatie-effect vast. We kunnen zo hypothese 8 en 10 aanvaarden. Zelfs wanneer een 
goede kennis van het Nederlands of de verblijfsduur geen significante resultaten oplevert, speelt dit 
indirect een rol in de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk. 

In hypothese 9 stelden we voorop dat asielzoekers die een inburgerings- en inwerkingstraject combi-
neren en asielzoekers die enkel een inwerkingstraject volg(d)en op korte termijn een lagere waar-
schijnlijkheid zouden hebben om uit te stromen naar werk dan personen die geen traject volg(d)en. 
Op basis van de analyses kunnen we deze hypothese aanvaarden. Uit model 1 blijkt dat het combine-
ren van een inwerkings- en inburgeringstraject (exp(b)=0,68; p<0,001) en het louter volgen van een 
inwerkingstraject (exp(b)=0,68; p<0,001) de waarschijnlijkheid verlaagt om na zes maanden uit te stro-
men naar werk in vergelijking met het niet volgen van een traject. Eenzelfde beeld vinden we terug 
voor de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk na twaalf maanden, hoewel het negatieve effect 
minder sterk is voor personen die een inwerkings- en inburgeringstraject volg(d)en (exp(b)=0,77; 
p<0,010). Voor steekproef B, de groep asielzoekers die we twaalf maanden kunnen volgen (N=834), 
vinden we eenzelfde effect terug wanneer we hun uitstroom op zes maanden bekijken (niet in de ta-
bel). We stellen bij deze groep eveneens vast dat het significant negatieve effect van het combineren 
van een inburgerings- en inwerkingstraject op de uitstroom naar werk na zes maanden (exp(b)=0,63; 
p<0,001) sterker is dan bij de uitstroom naar werk na twaalf maanden (exp(b)=0,77; p<0,010). Het 
effect van het louter volgen van een inwerkingstraject is vrij gelijkaardig op zes maanden (exp(b)=0,71; 
p<0,050) en twaalf maanden (exp(b)=0,69; p<0,010). Bijkomende bivariate analyses tonen aan dat 
asielzoekers die enkel een inwerkingstraject volgen, het minst lang in Vlaanderen verblijven en boven-
dien het hoogste percentage omvat van personen die het Nederlands niet beheersen. De lage waar-
schijnlijkheid komt dus voor uit lock-in effecten in combinatie met de lange afstand tot de arbeids-
markt. 
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In hypotheses 11a en 11b verwachtten we een positieve impact van het welvaartsniveau van het land 
van nationaliteit (bbp) en de mate aan democratische vrijheid (vrijheidsindex) op de uitstroom naar 
werk. In model 2 van tabellen 6 en 7 voegen we deze nationaliteitsindicatoren toe. We stellen vast dat 
de effecten op individueel niveau uit model 1 niet wijzigen in model 2. De analyses wijzen erop dat de 
economische ontwikkeling of het bbp van een land de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk niet 
significant beïnvloedt. Hypothese 11a kunnen we dus niet aanvaarden. De democratische vrijheid in 
een land bevordert de waarschijnlijkheid om na zes maanden uit te stromen naar werk daarentegen 
wel (exp(b)=1,01; p<0,050). Naarmate de democratische vrijheid toeneemt, stijgt ook de waarschijn-
lijkheid om uit te stromen naar werk. Dit effect stellen we echter niet vast voor de uitstroom na twaalf 
maanden. Hypothese 11b kunnen we zo maar gedeeltelijk aanvaarden. Uit de variantiedecompositie 
van de nulmodellen weten we dat de nationaliteit zorgt voor een kleine tien procent in de variantie in 
de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk. Andere factoren op nationaliteitsniveau dan eco-
nomische ontwikkeling en democratische vrijheid zullen dus een rol spelen in de waarschijnlijkheid om 
uit te stromen naar werk, we denken hierbij bijvoorbeeld aan de mate van conflict of de kwaliteit van 
het onderwijs. 

Ten slotte stelden we ook nog 3 hypothesen (12a, 12b en 12c) voorop die de arbeidsmarktsituatie in 
de vestigingsregio van de asielzoeker weergeven. In het derde model van tabel 6 en 7 geven we de 
resultaten weer van het toevoegen van de spanningsratio, de werkloosheidsgraad en aandeel knel-
puntvacatures. Elk van de indicatoren werden apart in een model opgenomen, om multicollineariteit 
tussen de drie variabelen te vermijden (zie noot in tabel). We zien dat geen van de drie indicatoren 
significant gerelateerd is aan de uitstroom naar werk na zes en na twaalf maanden. Wel stellen we bij 
de uitstroom na zes maanden vast dat het effect van de verblijfsduur significant wordt. Bijkomende 
bivariate analyses suggereren dat de asielzoekers met een goede kennis van het Nederlands verblijven 
in regio’s met een lagere spanningsratio en met een lagere werkloosheidsgraad in vergelijking met 
asielzoekers die het Nederlands niet goed beheersen. Asielzoekers met een goede taalkennis, die door-
gaans ook al langer in Vlaanderen verblijven, lijken dus gevestigd te zijn in regio’s die economisch in-
teressanter zijn. Verder blijven de indicatoren op individueel- en nationaliteitsniveau ongewijzigd. De 
hypotheses 12a, 12b en 12c moeten we op basis van de analyses verwerpen. 

 Logistische regressieanalyse verschillen naar nationaliteit 

Om inzicht te geven in de verschillen naar nationaliteit met betrekking tot het aansluiten bij de VDAB 
en de uitstroom naar werk, voerden we een bijkomende logistische regressieanalyse uit. Nationaliteit 
is een categorische variabele wat betekent dat we een referentiecategorie moeten selecteren. We 
kozen voor Syrië omdat in de periode 2015-2016 de grootste groep asielzoekers op beroepsleeftijd 
hieruit afkomstig is. Daarnaast moeten we erop wijzen dat de afhankelijke variabelen (aansluiten bij 
de VDAB, uitstroom naar werk na zes maanden en uitstroom naar werk na twaalf maanden) binair zijn 
(1: ja; 0: neen). De logistische regressieanalyse vereist dat er binnen een land voor beide categorieën 
observaties moeten zijn. Landen waar elke observatie een 1 of een 0 heeft, kunnen we niet opnemen 
in de analyse. 

In tabel 8 geven we per nationaliteit de Y-gestandaardiseerde odds-ratio die de waarschijnlijkheid op 
aansluiten bij de VDAB, de uitstroom naar werk na zes maanden en de uitstroom naar werk na twaalf 
maanden relatief uitdrukt ten opzichte van Syrië. Indien de ratio groter (kleiner) is dan één betekent 
dit dat de waarschijnlijkheid om respectievelijk aangesloten te zijn bij de VDAB, uit te stromen naar 
werk na zes maanden en uit te stromen naar werk na twaalf maanden groter (kleiner) is in vergelijking 
met asielzoekers uit Syrië. 
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Uit de tweede kolom van tabel 8 kunnen we afleiden dat enkel asielzoekers uit Eritrea (exp(b)=1,66; 
p<0,001) een significant hogere waarschijnlijkheid hebben om zich aan te sluiten bij de VDAB dan asiel-
zoekers uit Syrië. Asielzoekers uit China hebben in vergelijking met asielzoekers uit Syrië de laagste 
waarschijnlijkheid om zich aan te sluiten bij de VDAB (exp(b)=0,34; p<0,001). De waarschijnlijkheid om 
zich aan te sluiten bij de VDAB voor asielzoekers uit andere grote instroomlanden, met name Irak 
(exp(b)=0,63; p<0,001), Somalië (exp(b)=0,82; p<0,010) en Iran (exp(b)=0,78; p<0,010), ligt eveneens 
significant lager. Verder stellen we vast dat ook asielzoekers uit kleinere instroomlanden als Armenië 
(exp(b)=0,64; p<0,050), Egypte (exp(b)=0,47; p<0,010), Georgië (exp(b)=0,55; p<0,010), Kosovo 
(exp(b)=0,62; p<0,050), Nepal (exp(b)=0,52; p<0,050), Rusland (exp(b)=0,67; p<0,010), Sri Lanka 
(exp(b)=0,64; p<0,010) en Turkije (exp(b)=0,55; p<0,001) een significant lagere waarschijnlijkheid heb-
ben om zich aan te sluiten bij de VDAB. 

De derde en de vierde kolom van tabel 8 geven de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk na 
respectievelijk zes en twaalf maanden. Asielzoekers afkomstig uit Irak hebben zes maanden na aan-
sluiting bij de VDAB een waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk die zowat 40% lager ligt in 
vergelijking met asielzoekers afkomstig uit Syrië (exp(b)=0,58; p<0,001). De waarschijnlijkheid om uit 
te stromen naar werk na twaalf maanden is in vergelijking met asielzoekers uit Syrië het laagste voor 
asielzoekers uit Afghanistan (exp(b)=0,64; p<0,050), gevolgd door asielzoekers uit Irak (exp(b)=0,68; 
p<0,050). De uitstroom na zes maanden ligt voor asielzoekers uit de andere grote instroomlanden Af-
ghanistan (exp(b)=0,77; p<0,050) en Somalië (exp(b)=0,68; p<0,050) eveneens lager dan asielzoekers 
uit Syrië. In vergelijking met asielzoekers uit Syrië, ligt de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk na 
zes maanden het hoogst bij asielzoekers uit Albanië (exp(b)=1,55; p<0,050). Asielzoekers uit Albanië 
hebben in vergelijking met asielzoekers uit Syrië ook een hogere waarschijnlijkheid om uit te stromen 
naar werk na twaalf maanden (exp(b)=1,54; p<0,050), al ligt deze waarschijnlijkheid het hoogst voor 
asielzoekers uit Rwanda (exp(b)=1,70; p<0,050). 

Tabel 8. Logistische regressieanalyse vergelijking naar nationaliteit 

Landen (Syrië) Aansluiting bij de VDAB Uitstroom na 6 maanden Uitstroom na 12 maanden 

Afghanistan 1,03 0,77* 0,64* 
Albanië 0,92 1,55* 1,54* 
Algerije 0,66     

Angola 1,05    
Armenië 0,64* 1,74* 1,92 

Azerbeidzjan 0,70    
Benin 0,84     
Bosnië Herzegovina 1,05    
Burkina Faso 0,80     

Burundi 0,97 1,20 1,27 

China 0,34***     

Colombia 1,06    
DR Congo 0,76* 0,74 0,84 
Djibouti 0,87    
Egypte 0,47** 1,65 1,54 

Eritrea 1,66*** 0,87 0,81 

Ethiopië 0,86     

Gambia 0,92 0,94  
Georgië 0,55**     
Ghana 1,44 1,55 1,54 
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Guinea 0,90 0,98 1,04 

India 0,66 1,35  
Irak 0,63*** 0,58*** 0,68* 
Iran 0,78** 0,80 0,69 
Ivoorkust 1,02 0,94 1,54 

Jordanië 0,95 1,35  
Kameroen 0,81 0,77   

Kenia 0,66    
Kosovo 0,62* 1,19   
Kirgizië 1,06 1,19  
Libanon 0,89 0,74 0,88 

Libië 0,75 1,00 1,26 

Macedonië 1,38 1,00   

Mali 0,63    
Marokko 0,81 1,35 1,54 
Mauritanië 0,69    
Myanmar 0,84     

Nepal 0,52* 1,65  
Niger 1,10 0,79 0,88 

Nigeria 1,41 0,79 1,01 
Oeganda 0,95     
Oekraïne 0,99 1,11 0,95 
Oezbekistan 0,66     

Pakistan 0,81 1,17 1,01 

Palestina 1,05 1,65 1,54 

Rusland 0,67** 1,46 1,17 
Rwanda 0,95 1,37 1,70* 
Senegal 0,91 1,00  
Servië 1,20     

Soedan 0,89    
Somalië 0,82** 0,68* 0,79 

Sri Lanka 0,64** 1,47 1,33 
Tanzania 0,90     
Togo 0,92 1,09 1,01 
Tunesië 0,82     

Turkije 0,55*** 0,91 1,12 

Venezuela 1,06     

Wit-Rusland 0,57    
Noten: * p < 0,050   ** p < 0,010   *** p < 0,001 
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6 Conclusie 

 Discussie 

Hoewel Europa slechts een minderheid van het wereldwijde aantal mensen op de vlucht opvangt, was 
er de voorbije jaren een substantiële stijging van het aantal vluchtelingen die asiel aanvroegen. Ook in 
België was dit het geval, wat aanleiding gaf tot een stevig debat over uiteenlopende aspecten die ge-
paard gaan met de toename van vluchtelingen en asielzoekers. In deze studie hebben we gefocust op 
een aspect van dit debat: de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers. Het participeren aan de arbeids-
markt is een cruciale factor van integratie doordat het de wisselwerking met leden van de ontvangst-
samenleving stimuleert en zo de mogelijkheid biedt om een sociaal netwerk op te bouwen, taal- en 
cultuurkennis te verwerven, het zelfvertrouwen te herstellen en de zelfredzaamheid te verhogen. Het 
inkomen dat gepaard gaat met werk kan de financiële onafhankelijkheid en het toekomstgericht den-
ken en plannen bevorderen. Ondanks de ervaring, de kwalificaties en de motivatie waarover vluchte-
lingen vaak beschikken om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt, liggen hun werkloosheidscijfers 
relatief hoog en ondervinden ze bij arbeidsmarktparticipatie dikwijls neerwaartse mobiliteit. 

Onderzoek dat de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen in beeld brengt is schaars. 
Tot op heden gaat de aandacht op dit vlak vooral naar (economische) migranten. Dit is echter een 
groep die in sterke mate verschilt van vluchtelingen: in tegenstelling tot economische migranten die 
aangetrokken worden door opportuniteiten, worden vluchtelingen en asielzoekers eerder weggeduwd 
door omstandigheden. Het beschikbare onderzoek dat ingaat op de arbeidsmarktintegratie van asiel-
zoekers, concentreert zich bovendien in hoofdzaak op de eerdere generaties van asielzoekers afkom-
stig uit de Balkan, Rusland en Sub-Sahara-Afrika. Het merendeel van de recente generatie asielzoekers 
is echter afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan en heeft daardoor een ander profiel dan de eerdere 
generaties. De methodologie die we gebruiken in deze studie vormt eveneens een aanvulling ten op-
zichte van bestaand onderzoek. Het onderzoek dat ingaat op de arbeidsmarktintegratie van vluchte-
lingen en asielzoekers houdt met name rekening met het herkomstland waaruit een asielzoeker af-
komstig is, maar houdt in mindere mate rekening met het lokale niveau waar het integratieproces van 
asielzoekers zich grotendeels afspeelt. In dit onderzoek brengen we beide niveaus in rekening. 

Een belangrijke reden voor het tot nog toe beperkte onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van 
asielzoekers is toe te wijzen aan de moeilijkheid om betrouwbare, longitudinale data te verzamelen bij 
deze populatie. Dit onderzoek speelt in op dit hiaat door beroep te doen op een unieke dataset waarbij 
data van het Departement WSE gekoppeld werd aan data van de VDAB. Met deze dataset kunnen we 
asielzoekers die voor het eerst een arbeidskaart C aanvroegen in 2015 of 2016 opvolgen doorheen de 
tijd. Dit stelt ons in staat om zowel hun aansluiting bij de VDAB als hun uitstroom naar werk te onder-
zoeken. De VDAB kunnen we begrijpen als een formele intermediaire actor die vanuit een expertrol 
werklozen koppelt met werkgevers. De VDAB kan helpen om de afstand van asielzoekers tot de 
Vlaamse arbeidsmarkt te overbruggen en zo de arbeidsmarktparticipatie te bevorderen. Dit maakt het 
relevant om ook de factoren die de aansluiting bij de VDAB beïnvloeden te analyseren als component 
van de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen. 

Van de asielzoekers waarvan in 2015 of 2016 de arbeidskaart C werd goedgekeurd, sloot zo’n 55% 
(N = 5 262) zich aan bij de VDAB. Van de groep die zich aansloot bij de VDAB, stroomde 12,4% 
(N = 2 082) na 6 maanden uit naar werk, 24,5% (N = 834) vond na 12 maanden werk. Dit resultaat ligt 
in lijn met voorgaand onderzoek, waar de arbeidsmarktparticipatie van inburgeraars na een jaar onge-
veer 22% bedroeg (Wets & De Cuyper, 2016). Aan de hand van een logistische multilevelanalyse brach-
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ten we in beeld welke factoren op individueel niveau (gender, leeftijd, opleidingsniveau en verblijfs-
duur) en op het niveau van het land van nationaliteit (bbp en vrijheidsindex) een invloed hebben op 
de aansluiting bij de VDAB. Gebruikmakende van een cross-classified logitische multilevelanalyse gin-
gen we na welke factoren op individueel niveau (gender, leeftijd, opleidingsniveau, verblijfsduur, ken-
nis van het Nederlands en het al dan niet volgen van een inwerkings- en inburgeringscursus), op het 
niveau van het land van nationaliteit (bbp en vrijheidsindex) en op het niveau van de vestigingsregio 
(spanningsratio, werkloosheidsgraad en aandeel knelpuntvacatures) een invloed hebben op de uit-
stroom naar werk.  

Op vlak van gender stellen we vast dat mannelijke asielzoekers in vergelijking met vrouwelijke asiel-
zoekers een hogere waarschijnlijkheid hebben om zich aan te sluiten bij de VDAB en om uit te stromen 
naar werk. Dit rijmt met voorgaand onderzoek waarin gewezen wordt op een lagere arbeidsmarktpar-
ticipatie van vrouwelijke asielzoekers omwille van traditionele genderrollen en hiërarchieën die een 
barrière vormen. Hoewel de vrouwelijke asielzoekers in onze dataset in principe een arbeidsmotief 
hebben, aangezien ze een arbeidskaart C hebben aangevraagd en gekregen, zouden ze minder steun 
kunnen krijgen van hun omgeving om professionele ambities na te streven. Naast culturele factoren, 
kunnen er ook structurele redenen zijn die de lagere arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke asiel-
zoekers verklaren. De data laten ons niet toe om dit te onderzoeken, maar voormalig onderzoek wijst 
onder meer in de richting van barrières op basis van het dragen van gendergerelateerde religieuze 
symbolen zoals een hoofddoek (Torrekens & Adam, 2015). Onderzoek vestigt ook de aandacht op gen-
derstructuren die resulteren in een lagere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Creese & Wiebe, 
2009; Farris & de Jong, 2014). Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op toegeschreven ‘mannelijke’ eigen-
schappen zoals competitiviteit, zelfvertrouwen en zelfpromotie die op de arbeidsmarkt beloond wor-
den, dit in tegenstelling tot toegeschreven ‘vrouwelijke’ eigenschappen zoals volgzaamheid en disci-
pline. Tot slot is het mogelijk dat er verschillen ontstaan op vlak van uitstroom naar werk doordat 
mannelijke en vrouwelijke asielzoekers op andere beroepen en sectoren mikken. 

Naar leeftijd blijkt uit onze resultaten dat 18- tot 24-jarige asielzoekers met arbeidskaart C en vijftig-
plussers een lagere waarschijnlijkheid hebben om zich aan te sluiten bij de VDAB. Jongeren zouden 
beroep kunnen doen op andere zoekkanalen dan de VDAB. Daarnaast zou het kunnen dat jongeren in 
eerste instantie inzetten op het volgen van bijkomende opleidingen of studies. Vijftigplussers daaren-
tegen kunnen al specifieke werkervaring hebben opgedaan in het land van nationaliteit waardoor ze 
het minder noodzakelijk kunnen achten om de VDAB te hanteren als toetredingskanaal tot de Vlaamse 
arbeidsmarkt. De waarschijnlijkheid om naar werk uit te stromen ligt het hoogste bij 25- tot 34-jarigen 
en het laagste bij vijftigplussers. De lagere arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers van 50 jaar en 
ouder kan onder meer toegewezen worden aan de moeilijkheid die ze ondervinden om zich nog aan 
te passen aan de arbeidsmarkt, om kwalificaties en werkervaring te laten erkennen of zich om te scho-
len. Deze leeftijdscategorie laat bovendien, los van migratiestatus, een relatief lagere kans op werk 
optekenen. 

Vervolgens blijkt uit onze analyses het belang van de Nederlandse taal als toegangsticket tot de 
Vlaamse arbeidsmarkt. Wie het Nederlands goed beheerst heeft een grotere waarschijnlijkheid om 
naar werk uit te stromen dan wie het Nederlands niet beheerst. Voorgaand onderzoek wijst erop dat 
al tijdens het zoekproces naar een job personen met een onvoldoende kennis van het Nederlands ge-
hinderd worden omdat ze bijvoorbeeld minder in staat zijn om overtuigende motivatiebrieven te 
schrijven en sollicitatiegesprekken te voeren. Naast het individuele effect van kennis van het  
Nederlands, medieert het ook de relatie tussen verblijfsduur van de asielzoeker en uitstroom naar 
werk. Asielzoekers die langer in Vlaanderen verblijven, bouwen gemiddeld gesproken een betere ken-
nis van het Nederlands op waardoor ze een grotere waarschijnlijkheid hebben om uit te stromen naar 
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werk. Daarnaast is een langere verblijfsduur ook positief gerelateerd aan het zich aansluiten bij de 
VDAB. Een langere verblijfsduur in Vlaanderen doet het sociaal- en landspecifiek menselijk kapitaal 
toenemen waardoor de asielzoeker ook meer vertrouwd kan zijn met instellingen als de VDAB en er 
toegang toe vindt. 

Een laatste significante vaststelling op het niveau van het individu is dat wie een inwerkingstraject 
volgt, of een inwerkings- en inburgeringstraject combineert, een lagere waarschijnlijkheid heeft om uit 
te stromen naar werk in vergelijking met wie geen traject volgt. Lock-in effecten kunnen hier een rol 
spelen: het volgen van een inwerkingstraject – al dan niet in combinatie met een inburgeringstraject – 
kan ervoor zorgen dat asielzoekers minder of geen tijd hebben om te zoeken naar werk, waardoor op 
korte termijn de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk verkleint. De analyses ondersteunen 
dit idee aangezien we vaststellen dat op langere termijn de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar 
werk toeneemt voor asielzoekers die een inwerkings- en inburgeringstraject combineren. De waar-
schijnlijkheid van doorstroom naar werk blijft evenwel lager in vergelijking met asielzoekers die geen 
traject volgen. Voor asielzoekers die enkel een inwerkingstraject volgen, wordt het negatieve effect 
niet kleiner. Hun doorstroom naar werk is dus even groot na 6 of 12 maanden. Uit bivariate analyses 
blijkt dat de groep die enkel een inwerkingstraject volgt, het minst lang aanwezig is in Vlaanderen en 
het hoogste percentage omvat van personen die het Nederlands niet beheersen. De resultaten doen 
bijgevolg vermoeden dat deze groep de grootste afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Dit kan ervoor 
zorgen dat het langer dan 12 maanden duurt vooraleer de impact op doorstroom naar werk minder 
negatief wordt. 

Op het niveau van het land van nationaliteit hadden we verwacht dat asielzoekers uit landen met een 
lagere welvaart (bbp) en democratische vrijheid (vrijheidsindex) zich met hogere waarschijnlijkheid 
zouden aansluiten bij de VDAB, terwijl hun doorstroom naar werk lager zou liggen in vergelijking met 
asielzoekers uit landen met een hogere welvaart en democratische vrijheid. Het menselijk kapitaal van 
personen uit landen met een lagere welvaart kan immers minder goed aansluiten op dat van meer 
ontwikkelde economieën en ook de erkenning van diploma’s kan moeilijker verlopen. Daarnaast kun-
nen asielzoekers die minder democratische vrijheid ervaren in hun thuisland in mindere mate migreren 
uit economische redenen. Indien we bbp en de vrijheidsindex beschouwen als proxy voor menselijk 
kapitaal, dan zouden we voor beide variabelen gelijkaardige effecten moeten vinden. 

In lijn met deze verwachtingen blijkt dat naarmate het bbp van het land van nationaliteit afneemt, 
asielzoekers meer beroep doen op de begeleiding van de VDAB. De beperktere transfereerbaarheid 
van menselijk kapitaal uit het land van nationaliteit, kan asielzoekers uit landen met minder welvaart 
ertoe aanzetten zich bij de VDAB aan te sluiten omdat deze de expertise heeft om hen toe te leiden 
naar de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot onze verwachtingen, vinden we echter geen effect terug van 
het bbp op de uitstroom naar werk. Een verklaring hiervoor is dat het menselijk kapitaal dat een asiel-
zoeker meeneemt uit het land van nationaliteit minder doorslaggevend is voor de uitstroom naar werk 
dan het menselijk kapitaal dat een asielzoeker opgebouwd heeft in de ontvangende samenleving (de 
Vroome & van Tubergen, 2010). Dit is onder meer te wijten aan de moeizame erkenning en valorisatie 
van werkervaring en van in het thuisland verworven kwalificaties wat, in tegenstelling tot onze ver-
wachtingen, ongeacht de economische ontwikkeling van het thuisland kan voorkomen. Zo kan de in-
vloed van economische ontwikkeling, of de transfereerbaarheid van skills en vaardigheden uitgevlakt 
worden. Het is bovendien mogelijk dat asielzoekers het type job waarop ze mikken aanpassen tegen-
over de ervaren arbeidsmarktrealiteit. Dit zou ertoe kunnen leiden dat asielzoekers, ongeacht het land 
van nationaliteit, mikken op dezelfde jobs die in mindere mate specifieke kwalificaties of werkervaring 
vereisen. Dat het opleidingsniveau van asielzoekers geen invloed heeft op de uitstroom naar werk, 
ondersteunt dit idee. 
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Onze analyses tonen verder aan dat de democratische vrijheid van een land geen invloed heeft op de 
aansluiting bij de VDAB. We vermoeden dat het menselijke kapitaal effect dat positief inspeelt op het 
zich aansluiten bij de VDAB, opgeheven wordt door een ander negatief effect. Zo kan de vrijheidsindex 
niet alleen gelinkt zijn aan het menselijk kapitaal van asielzoekers, maar ook aan hun mentale gezond-
heid. Onderzoek naar de integratie van asielzoekers benadrukt veelvuldig dat asielzoekers vaak kam-
pen met mentale gezondheidsproblemen die voortkomen uit traumatische en/of stresserende gebeur-
tenissen voorafgaand, tijdens en na de vlucht (Bakker et al., 2014; Castles et al., 2002; Connor, 2010). 
Het ervaren van minder democratische vrijheid kan gepaard gaan met het beleven van meer conflict 
en geweld in het land van nationaliteit. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat asielzoekers uit deze landen 
zich relatief meer getraumatiseerd voelen, waardoor ze meer tijd nodig hebben om hun zoektocht 
naar werk te starten en zich actief aan te bieden op de Vlaamse arbeidsmarkt via een dienst als de 
VDAB (Rea & Wets, 2014). Dit effect in combinatie met ons verwachte menselijk kapitaal effect helpt 
verklaren waarom we finaal geen significante impact vaststellen van democratische vrijheid op aan-
sluiting bij de VDAB. Daarnaast vinden we in lijn van de verwachtingen wel terug dat een hogere de-
mocratische vrijheid de waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk vergroot. Gegeven dat het menselijk 
kapitaal minder een rol lijkt te spelen bij de uitstroom naar werk (zie hoger), biedt het ervaren van 
meer trauma bij asielzoekers uit landen met minder democratische vrijheid hiervoor een verklaring. 

In een aparte analyse gingen we ook de verschillen na tussen de landen van nationaliteit in het aan-
sluiten bij de VDAB en de uitstroom naar werk. We namen hierbij Syrië als referentiecategorie, gezien 
in de periode 2015-2016 de grootste groep asielzoekers op beroepsleeftijd hieruit afkomstig is. Het 
viel hierbij op dat asielzoekers uit Afghanistan en Irak een beduidend lagere waarschijnlijkheid hadden 
om uit te stromen naar werk na 6 en 12 maanden in vergelijking met de Syrische asielzoekers. 

Op vlak van vestigingsregio, constateerden we dat het aandeel knelpuntvacatures, de spanningsratio 
en de werkloosheidsgraad geen invloed hebben op de uitstroom naar werk. Een mogelijke verklaring 
voor het niet terugvinden van het veronderstelde effect kan liggen in de regiovariabele die we via de 
VDAB-data konden gebruiken. Via deze data kunnen we maar een onderscheid maken tussen 13 re-
gio’s die zich op een vrij hoog lokaal niveau bevinden. Mogelijk zouden we meer variatie en andere 
effecten teruggevonden hebben indien we beschikten over indicatoren op gemeenteniveau. Daaren-
boven zijn 13 regio’s een vrij laag aantal om als apart niveau toe te voegen aan een multilevelanalyse. 
Toekomstig onderzoek tot op het stads- of gemeenteniveau kan helpen om de impact van de lokale 
(arbeidsmarkt)context verfijnder in beeld te brengen. 

 Beleidsaanbevelingen 

Op basis van deze studie schuiven we een aantal beleidsaanbevelingen naar voren. We spitsen de be-
leidsaanbevelingen toe op de VDAB en het Vlaamse niveau, maar benadrukken dat het duurzaam in-
tegreren van asielzoekers in de samenleving een degelijke coördinatie over beleidsdomeinen en be-
leidsniveaus heen vereist, waarbij ook diverse stakeholders uit het middenveld een rol spelen 
(Commissie diversiteit, 2016). 

Asielzoekers worden het best snel en duurzaam geïntegreerd in de arbeidsmarkt. Snel een job hebben, 
of in een vroeg stadium aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, stimuleert verdere arbeidsmarktparticipatie 
en integratie (Rea & Wets, 2014). Uit ons onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de asielzoe-
kers met een arbeidskaart C (54,5%) de weg vindt naar de VDAB. De overige 45% van de bestudeerde 
groep asielzoekers betreden ofwel de arbeidsmarkt niet, ofwel doen ze dit via andere zoekkanalen. 
Gegeven dat we in deze studie enkel de uitstroom naar werk konden nagaan van asielzoekers die zich 
bij de VDAB inschreven, hebben we geen zicht op hoe sterk de werkzaamheid is bij de asielzoekers die 
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zich via een andere weg op de Vlaamse arbeidsmarkt hebben begeven. Waarschijnlijk vindt een deel 
van hen werk door rechtstreeks in contact te treden met potentiële werkgevers. Toch lijkt het essen-
tieel dat de VDAB het bereik van asielzoekers tracht te vergroten. De VDAB beschikt immers over uit-
gebreide expertise en tools om een snelle en duurzame arbeidsmarktintegratie te realiseren. Boven-
dien kan ze helpen detecteren welke asielzoekers een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en 
dus gebaat zijn bij extra ondersteuning. Om een verhoogde aansluiting bij de VDAB te verwezenlijken 
is een goed uitgewerkt informatieaanbod tijdens de eerste opvangfase noodzakelijk (Commissie  
Diversiteit, 2016). In het kader van het actieplan Integration through work heeft de VDAB al diverse 
acties uitgewerkt die hierop inspelen (bv. informatiefolders- en filmpjes). Voorts past de VDAB het 
principe van taalhoffelijkheid toe dat uitgaat van een pragmatische aanpak inzake taal, wat de drempel 
tot toetreding verlaagt. De VDAB zou in samenwerking met het agentschap integratie en inburgering 
en de relevante stakeholders echter nog meer kunnen focussen op uitreikend werken (Commissie  
Diversiteit, 2016; OECD, 2016; VDAB, 2016). Onze resultaten wijzen er bovendien op dat binnen de 
groep van asielzoekers met arbeidskaart C vrouwen, jongeren en vijftigplussers zich in mindere mate 
aansluiten bij de VDAB en dus bijzondere aandacht vereisen. 

Ook op vlak van doorstroom naar werk wijst ons onderzoek uit dat een aantal groepen het moeilijker 
hebben. Ten eerste is het frappant dat vrouwelijke asielzoekers met een arbeidsintentie (uitgedrukt 
door hun arbeidskaart C) én die aangesloten zijn bij de VDAB, zowat een 40% lagere waarschijnlijkheid 
hebben dan mannen om naar werk uit te stromen. Een gelijkaardige tendens wordt vastgesteld bij 
jonge vrouwen met een migratiegrond in België: hoewel zij in het onderwijs doorgaans beter presteren 
dan jonge mannen met een migratieachtergrond, ligt hun arbeidsmarktparticipatie toch relatief lager 
(Farris & De Jong, 2014; Torrekens & Adam, 2015). Op basis van de literatuur hebben we hiervoor 
enkele verklaringen aangehaald die zowel hun lagere aansluiting bij de VDAB als hun lagere uitstroom 
naar werk helpen verklaren. Vrouwelijke asielzoekers vergen een andere en op maat uitgewerkte aan-
pak dan de meer traditionele manieren van werving en begeleiding die vaak gehanteerd worden. Zo 
lijkt het nuttig om in elke aanpak ook hun directe omgeving te betrekken, zodat zij het nut van de 
arbeidsmarktparticipatie kunnen inzien en zo ook de nodige steun bij het ganse traject richting werk 
kunnen geven. Het kan ook goed zijn om te werken met rolmodellen die een succesvol verhaal achter 
de rug hebben en als voorbeeld kunnen fungeren. Ook mentoren en ervaringsdeskundigen die de com-
plexe problematiek verstaan kunnen helpen om deze vrouwelijke asielzoekers en hun omgeving met 
raad en daad bij te staan. Hiertoe kunnen ook lokale initiatieven inspiratie leveren mits een vertaling 
naar de specifieke context van asielzoekers en evaluatie van wat wel werkt en wat niet. Bijkomend 
diepte-onderzoek is eveneens noodzakelijk om nog beter de vinger op de wonde te kunnen leggen 
waarom er grote genderverschillen zijn in de toetreding tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het noodzake-
lijk om ook binnen de groep van vrouwelijke asielzoekers aandacht te hebben voor verschillende ach-
tergronden. 

Ten tweede, hebben asielzoekers ouder dan 50 jaar een moeilijkere toetreding tot werk. Dit ligt in lijn 
met de algemene tendens van lagere jobkansen voor vijftigplussers op de Vlaamse arbeidsmarkt. Toch 
lijkt de lage waarschijnlijkheid op werk binnen deze leeftijdsgroep nog iets meer uitgesproken, gezien 
deze waarschijnlijkheid 50 tot 55% lager ligt in vergelijking met 25- tot 34-jarigen. Asielzoekers van 50 
jaar en ouder hebben daarom, net als vrouwelijke asielzoekers, nood aan een specifiek beleid dat is 
afgestemd op hun dubbele achtergrond van asielzoeker en vijftigplusser. 

Onze resultaten suggereren verder dat kenmerken van het land van nationaliteit van asielzoekers be-
palend kunnen zijn voor de aansluiting tot werk. Zo kunnen asielzoekers uit landen met minder demo-
cratische vrijheid meer psychische problemen ondervinden door het ervaren van traumatische gebeur-
tenissen. Het snel en goed detecteren van deze problemen en de organisatie van een toegankelijke en 
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adequate hulpverlening is voor deze groep van groot belang (cf. Commissie Diversiteit, 2016). Het land 
van nationaliteit kan hierbij een indicatie zijn om extra waakzaamheid aan de dag te leggen. Psychische 
problemen vergen niet altijd gespecialiseerde hulp, maar het is belangrijk om in trajecten naar werk 
hier rekening mee te houden. 

Een goede kennis van het Nederlands blijkt wederom een cruciaal toegangsticket tot een job. Daarom 
is het relevant dat asielzoekers zich meteen na de asielaanvraag kunnen inschrijven voor het volgen 
van een NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal). Deze cursussen kunnen uitgebreid worden, met 
onder meer sectorgerichte taalcursussen (Vassart, 2016). Voor hoger opgeleide personen is het wen-
selijk om intensievere cursussen te organiseren zodat deze sneller aan het werk kunnen gaan. Verder 
kan het inzetten op meer geïntegreerde trajecten van het leren van de Nederlandse taal en werk en/of 
opleiding een meerwaarde beteken. Een nieuwe taal leren gaat immers sneller bij gebruik ervan in een 
concrete (werk-)context (Commissie Diversiteit, 2016). De Commissie Diversiteit wijst er hierbij op dat 
de VDAB en partners het opleidingsaanbod verder moeten aanpassen naar een parallelle aanpak van 
leren, werken en taalverwerving, waarbij er ook bevoegdheid is voor certificering. Tegelijkertijd willen 
we bij het belang van een goede kennis van het Nederlands een aantal kantlijnen plaatsen. Onrealisti-
sche en onnodige vereisten vormen in de praktijk nog te vaak een, vooral onbewust, uitsluitingsme-
chanisme voor personen met een migratieachtergrond (Commissie Diversiteit, 2016:22). Dit kan ver-
holpen worden door een betere ondersteuning aan werkgevers en personeelsdiensten. Daarenboven 
biedt het volgen van een bijkomende taalopleiding voor personen die het Nederlands reeds als basis-
gebruiker beheersen niet altijd een bijkomend voordeel op (De Cuyper & Vandermeerschen, 2017). Dit 
geldt in het bijzonder voor personen die reeds werk hebben. 

Na aansluiting bij de VDAB is het belangrijk om te voorzien in een snelle loopbaanoriëntatie van asiel-
zoekers. Uit onze resultaten blijkt echter dat het volgen van een inwerkingstraject (in combinatie met 
een inburgeringstraject) de waarschijnlijkheid om uit te stromen naar werk verkleint. In het organise-
ren van trajecten naar werk – zowel binnen taalopleidingen als inwerkings- en inburgeringstrajecten - 
is het van belang om lock-in effecten te vermijden. Geïntegreerde trajecten kunnen hier een oplossing 
bieden, maar het blijft belangrijk om in opleidingen de mogelijkheid te voorzien om lessen ’s avonds, 
in het weekend of op afstand te kunnen volgen. We pleiten voor geïndividualiseerde trajecten waarbij 
de focus ligt op het opbouwen van werkervaring op de werkvloer (cf. Lambrecht, De Vos & Van de 
Cloot, 2016). Dit kan door middel van stages en werkplekleren. Met het actieplan Integration through 
work zet de VDAB aanzienlijke stappen in deze richting. Dit actieplan legt de nadruk op een snelle 
inschakeling naar de arbeidsmarkt via diverse trajecten. Enkel wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt 
te groot is, komen asielzoekers terecht in een lineair traject waarbij uitstroom naar werk pas mogelijk 
is na het volgen van (taal-)opleidingen. Een diepgaande analyse over het gebruik van deze trajecten en 
de uitstroom naar werk is nog niet beschikbaar, maar zou inzicht kunnen bieden in de mate waarin 
geïntegreerde trajecten de (duurzame) uitstroom naar werk versterken. Tevens kan het nuttig zijn om 
te onderzoeken op welke manier asielzoekers op vrijwillige basis kunnen worden ingezet (Commissie 
Diversiteit, 2016). 

Werkgevers en sociale partners dragen een grote verantwoordelijkheid om de arbeidsmarktintegratie 
van asielzoekers te bevorderen. Het is essentieel om werkgevers te informeren over de wetgeving en 
mogelijkheden voor het tewerkstellen van asielzoekers (Commissie Diversiteit, 2016). Beleidsmakers 
kunnen hiertoe bijdragen door instrumenten aan te bieden om diversiteit te meten en door coaching 
te organiseren die werkgevers onder meer helpt bij het uitwerken van rekruteringsprocedures 
(Vassart, 2016). Tot slot is er voor een geslaagde en duurzame integratie van vluchtelingen nood aan 
een breed draagvlak binnen heel de samenleving. Zoals de Commissie Diversiteit voorstelt, is het nood-
zakelijk om voldoende aandacht te hebben voor en te investeren in het dominante narratief in de 
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samenleving ten aanzien van vluchtelingen. Het is van belang de publieke opinie te voeden met geba-
lanceerde informatie en met feiten om vooroordelen zoveel mogelijk te beperken of te ontkrachten 
en om verbondenheid te stimuleren. 

 Beperkingen en pistes voor toekomstig onderzoek 

Deze studie heeft een aantal beperkingen die aanleiding kunnen geven tot toekomstig onderzoek. De 
dataset waarover we beschikken is uniek, maar bestaat uit een specifieke groep asielzoekers. We ba-
seren onze analyses op een groep recente asielzoekers die een arbeidskaart C hebben aangevraagd en 
gekregen. Dit betekent dat het om asielzoekers gaat die expliciet aangeven te willen toetreden tot de 
Vlaamse arbeidsmarkt. Deze asielzoekers lijken dus gemotiveerd om te werken, een motief dat niet 
noodzakelijk bij alle asielzoekers hoeft aanwezig te zijn. Onze resultaten zijn daarom niet zomaar te 
transfereren naar alle recente stromen van asielzoekers. Naar toekomstig onderzoek toe kan het 
daarom erg interessant zijn om een dergelijke studie te herhalen naar een representatieve steekproef 
van alle asielzoekers. 

We gebruikten in deze studie administratieve data, waaraan zowel voor- als nadelen zijn verbonden. 
Het grote voordeel van deze data is de betrouwbaarheid doordat administratieve data geen steek-
proeffouten, geen proxy-respondenten en geen geheugeneffecten omvat (Tielens & Stimpson, 2004). 
In die zin kunnen we er alleen maar voor pleiten om administratieve data verder beschikbaar en toe-
gankelijk te maken voor wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek. Het nadeel is dat deze data 
verzameld worden vanuit een administratief doel en niet voor onderzoeksdoeleinden, waardoor kwa-
litatieve informatie ontbreekt. Deze kwalitatieve informatie, die doorgaans in enquêtes wel beschik-
baar is, zou een diepte-inzicht kunnen geven in de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers. Door ad-
ministratieve data te gebruiken hebben we een aantal aspecten niet kunnen opnemen in onze analyses 
hoewel ze belangrijk bleken in voorgaand onderzoek. Zo is de rol van discriminatie op de Vlaamse 
arbeidsmarkt een blinde vlek. Dit meenemen in toekomstig onderzoek is belangrijk aangezien (etni-
sche) discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt reeds vastgesteld werd (bv. Baert, Cockx, Gheyle, & 
Vandamme, 2013, 2015). Een tweede blinde vlek is het sociaal kapitaal waarover asielzoekers beschik-
ken, wat cruciaal is voor toegang tot jobinformatie (Ahmad, 2011; Lancee, 2012; de Vroome & van 
Tubergen, 2010). Sociaal kapitaal versterkt indirect de arbeidsmarktparticipatie van asielzoekers door-
dat het de sociale isolatie doorbreekt, de mentale gezondheid bevordert, het cultureel kapitaal ver-
sterkt, discriminatie vermindert en de toegang tot diensten verbetert (Ahmad, 2011; Phillimore, 2012). 
Dat Syriërs in vergelijking met Albanezen en Rwandezen een lagere waarschijnlijkheid hebben om naar 
werk uit te stromen, suggereert dat de rol van discriminatie en sociaal kapitaal onder de loep nemen 
interessant kan zijn. Hoewel een resem verklaringen mogelijk zijn voor dit verband, zouden Albanezen 
een hogere jobkans kunnen hebben omwille van zichtbare verschillen (visible differences, bv.  
Colic-Peisker & Tilbury, 2007b), terwijl Rwandezen beroep zouden kunnen doen op een uitgebreider 
sociaal netwerk (bv. Westerveen, & Thys, 2016). Een derde blinde vlek heeft betrekking op de steek-
proef: we kunnen enkel de arbeidsmarktintegratie analyseren van asielzoekers die aangesloten zijn bij 
de VDAB. Vervolgonderzoek zou de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers die niet aangesloten zijn 
bij de VDAB in beeld kunnen brengen. 

Naast het gebrek aan kwalitatieve informatie, zijn er ook administratieve indicatoren waarover we in 
het kader van dit onderzoek niet beschikten maar die wel een meerwaarde hadden betekend. We 
denken hierbij aan de rol van de burgerlijke status, de werkervaring en de gevolgde opleidingen in het 
land van nationaliteit. Anderzijds hebben we als voorbereiding bij deze studie ook andere administra-
tieve variabelen bekeken die een impact kunnen hebben op de arbeidsmarktintrede, zoals gevolgde 
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opleidingen (bv. sollicitatietrainingen). Het aantal en aandeel asielzoekers die participeerde aan der-
gelijke opleidingen of werkplekleren was echter te beperkt om dit te kunnen meenemen als verkla-
rende variabele in onze analyses. Dit heeft onder meer te maken met de beperkte tijdshorizon die we 
konden hanteren in het onderzoek. Toekomstig onderzoek zou een langere tijdsperiode kunnen ne-
men om de asielzoekers op te volgen, zodat ook de invloed van opleidingen en andere interventies 
mee in rekening kunnen worden gebracht. Een langere tijdsperiode hanteren maakt het ook mogelijk 
om de duurzaamheid van de job van asielzoekers te bestuderen. Onderzoek leert immers dat asielzoe-
kers voornamelijk worden ingezet in de secundaire arbeidsmarkt, waar ze deel uitmaken van de eco-
nomische buffer die arbeidskrachten aanspreekt in tijden van groei en afstoot in tijden van recessie 
(Bettio et al., 2012; Marston, 2004). Het zou interessant zijn om te analyseren welke profielen op de 
secundaire arbeidsmarkt terecht komen en welke profielen een duurzame en kwaliteitsvolle job be-
machtigen. 

Daarnaast waren er een aantal administratieve indicatoren waarover we wel beschikten, maar waar-
van een verdere verfijning een meerwaarde zou zijn in toekomstig onderzoek. Zo blijken bepaalde in-
dicatoren doorslaggevend voor arbeidsmarktintegratie (bv. kennis van het Nederlands), maar hebben 
we slechts informatie over deze indicatoren op één bepaald tijdspunt (crosssectioneel). Informatie 
over deze indicatoren op meerdere tijdspunten (longitudinaal) kan helpen om een nog scherper beeld 
hierover te verkrijgen. Ook haalden we reeds aan dat we voor het lokale niveau beter over een varia-
bele zouden beschikken die tot op het stads- of gemeenteniveau gaat. In dit onderzoek vonden we 
geen invloed van de lokale context, maar dit is mogelijk te wijten aan de regiovariabele die zich op een 
te hoog niveau bevindt. 

Tot slot maken we in het onderzoek een inschatting van de verblijfsduur op basis van de datum waarop 
een asielzoeker voor het eerste de arbeidskaart C aanvraagt. Dit is een heel ruwe schatting die mogelijk 
de resultaten beïnvloedt. Een correct zicht op de verblijfsduur is belangrijk, te meer omdat bijvoor-
beeld langdurige asielprocedures hun tol kunnen eisen omdat ze leiden tot het verlies van vaardighe-
den of doordat de gerelateerde onzekerheid leidt tot mentale gezondheidsproblemen (Hainmueller, 
Hangartner & Lawrence, 2016; Smyth & Kum, 2016). Hieraan gekoppeld zou het ook waardevol zijn 
om te weten of en hoe lang een asielzoeker in een asielcentrum verblijft. Een langdurig verblijf in asiel-
centrum verkleint duurzame werkgelegenheidskansen door de invloed op de gezondheid en het soci-
aal netwerk (Bakker et al., 2016; de Vroome & van Tubergen, 2010). 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Verschillen tussen VDAB- en Steunpuntonderzoek 

Onderzoekspopulatie studie Steunpunt Werk 

Het Steunpuntonderzoek (Vansteenkiste & De Graeve, 2018) bestudeert de arbeidsmarktintegratie 
van asielzoekers met een arbeidskaart C in Vlaanderen. Hierin wordt zowel de aansluiting bij de VDAB 
als de uitstroom naar werk als uitkomstvariabelen opgenomen. De resultaten tonen aan dat van de 
asielzoekers waarvan de arbeidskaart C in 2015 of 2016 werd goedgekeurd zo’n 55% zich aansloot bij 
de VDAB. 2 082 asielzoekers sloten zich ten laatste op 30 november 2016 aan bij de VDAB en kunnen 
we bijgevolg 6 maanden volgen (steekproef A). Na 6 maanden stroomde van steekproef A 12,5% uit 
naar werk. 834 personen kunnen we 12 maanden volgen aangezien zij zich op ten laatste 31 mei 2016 
aansloten bij de VDAB (steekproef B). Van steekproef B stroomde 6 maand na aansluiting bij de VDAB 
15,1% uit naar werk (niet weergegeven in rapport).1 12 maanden na aansluiting bij de VDAB stroomde 
24,6% van steekproef B uit naar werk. 

Het onderzoek vanuit het Steunpunt Werk focust op asielzoekers die in het bezit zijn van een arbeids-
kaart C. Een arbeidskaart C is noodzakelijk om als asielzoeker de arbeidsmarkt te kunnen betreden. 
Deze arbeidskaart is geldig voor maximum 1 jaar en is vernieuwbaar zolang de asielzoeker voldoet aan 
de voorwaarden om er een te bekomen. De arbeidskaart C verliest haar geldigheid wanneer de asiel-
procedure definitief eindigt. Zoals eerder internationaal onderzoek aantoont (cf. Fleay et al., 2013; 
Green, 2008; Marston, 2004), vormt het statuut van asielzoeker een belangrijke barrière tot de ar-
beidsmarkt omdat het een tijdelijk statuut is. Dit tijdelijk statuut brengt voor werkgevers onzekerheid 
met zich mee, waardoor zij op andere groepen zullen mikken. 

Onderzoekspopulatie studie VDAB 

De rapporteringen van de VDAB kaderen in het actieplan ‘integratie via werk’ en geven inzicht in de 
uitstroom naar werk bij anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Voor de afbake-
ning van de doelgroep ‘anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond’ gebruikt de VDAB 
een lexicon. Het VDAB-actieplan richt zich op de subdoelgroep anderstaligen die zowel nieuw- als oud-
komers omvat. Nieuwkomers worden vervolgens opgedeeld in vluchtelingen (erkende vluchtelingen, 
subsidiair beschermden en asielzoekers) en niet-vluchtelingen. Binnen de afbakening van de VDAB 
kampen asielzoekers met de grootste onzekerheid om uit te stromen naar werk aangezien zij nog een 
asielprocedure doorlopen en bij een negatief advies uitgewezen worden. 

De VDAB rapporteert dat na 6 maanden 28% van de anderstalige werkzoekenden met een migratie-
achtergrond uitstroomt naar werk, na 12 maanden neemt dit toe tot 36%, na 18 maanden betreft dit 
42% en na 24 maanden bedraagt de uitstroom naar werk 45%. De uitstroom naar werk die de VDAB 
rapporteert, ligt dus hoger dan de uitstroom die het Steunpunt Werk becijfert. 

Verklaringen voor de verschillen in uitstroom naar werk  

Doordat de Steunpunt- en VDAB-studie een verschillende (administratieve) doelgroep in beeld bren-
gen, kunnen we verschillen verwachten in de uitstroomcijfers naar werk en kunnen we deze ook ver-
klaren. 
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Een eerste vaststelling is dat de onderzoekspopulatie van de VDAB veel bredere categorieën omvat 
dan deze uit het Steunpunt Werk onderzoek. De analyse van het Steunpunt Werk richt zich op asiel-
zoekers (een specifieke groep van nieuwkomers), terwijl er binnen de studie van de VDAB zowel nieuw- 
als oudkomers aan bod komen. Eerder internationaal onderzoek toonde reeds aan dat er grote ver-
schillen zijn in de arbeidsmarktparticipatie van verschillende categorieën immigranten (cf. Bevelander, 
2011; Bevelander & Pendakur, 2014). Hier spelen zowel het statuut van immigranten (bv. erkende 
vluchtelingen hebben meer zekerheid dan asielzoekers), als andere factoren (bv. immigranten beschik-
ken over meer sociaal kapitaal in het geval van gezinshereniging dan in het geval van een asielaan-
vraag) een rol. Ook de verblijfsduur beïnvloedt de uitstroom naar werk (Corluy, Marx & Verbist, 2011; 
Rea & Wets, 2014). In vergelijking met de overige groepen, verblijven asielzoekers in principe het minst 
lang in Vlaanderen waardoor ze een lagere uitstroom naar werk kunnen hebben. Belangrijk om op te 
merken is dat de groepen anderstaligen vaak terecht komen in de secundaire arbeidsmarkt en dus 
concurreren voor dezelfde jobs (Colic-Peisker & Tilbury, 2003; De Keyser, Delhez & Zimmer, 2012; Jack-
son & Bauder, 2013; Marston, 2004). Asielzoekers kunnen het onderspit delven ten opzichte van an-
dere groepen door de grotere onzekerheid die hun statuut vormt voor werkgevers. Dit alles biedt een 
eerste verklaring voor de hogere uitstroom naar werk in de VDAB-studie in vergelijking met de Steun-
punt-studie. 

Een tweede vaststelling is dat in de VDAB-studie de onderzoekspopulatie ingedeeld wordt naar land 
van herkomst, terwijl de Steunpunt-studie asielzoekers indeelt naar land van nationaliteit. Dit is een 
belangrijk verschil, zo kan een persoon met land van herkomst ‘Turkije’ de Belgische nationaliteit heb-
ben. Een asielzoeker met de nationaliteit ‘Turk’ kan echter niet de Belgische nationaliteit hebben. Eer-
der onderzoek toont aan dat het beschikken over de Belgische nationaliteit de waarschijnlijkheid op 
(duurzaam) werk voor niet-Westerse immigranten verhoogt (Corluy, Marx & Verbist, 2011). Omdat de 
VDAB-dataset uitgaat van herkomst, kan een deel van hun onderzochte populatie een Belgische natio-
naliteit hebben en bijgevolg een hogere waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk hebben. Dit biedt 
een tweede verklaring voor de gevonden verschillen tussen beide studies. 

Een derde vaststelling is dat de onderzoekspopulatie in het VDAB-rapport een andere afkomst heeft 
dan deze uit de Steunpunt-studie. De VDAB-studie bevat een top tien van de belangrijkste herkomst-
landen. Deze landen vertegenwoordigen 58% van het totale aantal anderstalige werkzoekenden met 
een migratieachtergrond die bij de VDAB instroomden in het kader van het actieplan ‘integratie via 
werk’. Uit het VDAB-rapport blijkt dat in de periode 01/2014 – 04/2018 Marokko en Turkije de twee 
belangrijkste herkomstlanden zijn. DR Congo staat in dezelfde periode op de vierde plaats. Deze drie 
herkomstlanden – die samen goed zijn voor zo’n 34% van de groep anderstalige werkzoekenden met 
een migratieachtergrond – hebben een historische migratielink met België. Daardoor kunnen perso-
nen die afkomstig zijn uit deze herkomstlanden terugvallen op gevestigde gemeenschappen in 
Vlaanderen. De aanwezigheid van dit sociaal netwerk versterkt hun arbeidsmarktparticipatie in verge-
lijking met personen uit andere herkomstlanden. DR Congo, Marokko en Turkije vertegenwoordigen 
echter samen slechts 2% van de asielzoekers in het Steunpunt-onderzoek. De verwachte positieve in-
vloed die deze groep uitoefent op de VDAB-uitstroomcijfers, is dus beduidend minder aanwezig in het 
Steunpuntonderzoek. Dit vormt opnieuw een belangrijke verklaring voor de geconstateerde verschil-
len in uitstroom naar werk. 

Daarnaast stellen we vast dat de onderzoekspopulatie uit het Steunpunt-onderzoek in vergelijking met 
het VDAB-onderzoek in grotere mate afkomstig is uit landen die een lagere waarschijnlijkheid op uit-
stroom naar werk laten optekenen. De grootste instroomlanden in het Steunpuntonderzoek bestaan 
uit Irak, Afghanistan en Syrië. Asielzoekers uit deze drie landen vertegenwoordigen samen zo’n 64% 
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van het totale aantal asielzoekers waarvan in de periode 2015-2016 de arbeidskaart C werd goedge-
keurd. Binnen steekproef A en steekproef B vormen asielzoekers uit deze drie landen respectievelijk 
61% en 44% van het totale aantal asielzoekers die zich aansloten bij de VDAB. In het VDAB-rapport 
nemen deze drie herkomstlanden een minder prominente plaats in. Gedurende de periode 01/2014 – 
04/2018 omvatten deze drie landen slechts 17% van de groep anderstalige werkzoekenden met een 
migratieachtergrond. Het VDAB-rapport wijst uit dat de uitstroom naar werk na 12 maanden voor per-
sonen uit deze landen lager ligt in vergelijking met andere groepen. De grootte van deze groep in het 
Steunpuntonderzoek en hun lagere waarschijnlijkheid op uitstroom naar werk, dragen er verder toe 
bij dat de uitstroomcijfers van het Steunpuntonderzoek lager liggen. We merken hierbij wel op dat de 
uitstroom van deze groep hoger ligt in het VDAB-rapport dan in het Steunpuntrapport. Dit verklaren 
we doordat de instroom van deze groep bij de VDAB in grotere mate uit vluchtelingen bestaat dan uit 
asielzoekers. 

Tot slot kunnen we uit het VDAB-rapport afleiden dat een deel van de instroom van anderstalige werk-
zoekenden afkomstig is uit een EU-lidstaat. De onderzoekspopulatie van het Steunpunt Werk omvat 
daarentegen geen asielzoekers die afkomstig zijn uit een EU-lidstaat. De cijferreeksen van het Steun-
punt Werk leren dat migranten uit een EU-28 een hogere werkzaamheidsgraad en een lagere werk-
loosheidsgraad laten optekenen dan migranten uit niet EU-28-landen. Zo bedroeg in 2017 de werk-
zaamheidsgraad voor migranten uit een EU-28-land 69,8% terwijl dit voor migranten uit een niet EU-
28-land slechts 44,1% was. De werkloosheidsgraad bedroeg in 2017 voor migranten uit een EU-28-land 
8,8% en voor migranten uit een niet EU-28-land 20,3%. Dit biedt opnieuw een verklaring voor de ho-
gere uitstroomcijfers in het VDAB-rapport in vergelijking met het Steunpunt-rapport. 

Op basis van deze analyse besluiten we dat de gevonden resultaten in beide studies elkaar niet tegen-
spreken, maar dat er duidelijke verklaringen zijn voor de gevonden verschillen. De bundeling van deze 
resultaten en de combinatie van beide studies bieden zo een beter inzicht in de arbeidsmarktpartici-
patie van verschillende categorieën van anderstaligen.

1 Voor steekproef B – dit is de groep die we twaalf maanden kunnen volgen - werden de analyses uitgevoerd op 
twee tijdspunten: 6 maanden (tijdspunt A) en 12 maanden (tijdspunt B) na aansluiting bij de VDAB. Beide analy-
ses resulteerden in gelijkaardige resultaten, d.w.z. dezelfde onafhankelijke variabelen blijken significant, terwijl 
ook de grootordes van de meeste Y-gestandardiseerde odds-ratios gelijkaardig zijn. Om de leesbaarheid van het 
rapport te verhogen, opteerden we ervoor om enkel te verwijzen naar de resultaten op tijdspunt A indien de Y 
gestandaardiseerd odds-ratio duidelijk afweken van de resultaten op tijdspunt B. 
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Bijlage 2: Vergelijking instroom asielzoekers 2015-2016 en de dataset arbeidskaar-
ten C 

Figuur 2. Vergelijking instroom asielzoekers 2015-2016 en dataset arbeidskaarten c naar geslacht en 
leeftijd 

 

Figuur 3. Vergelijking instroom asielzoekers 2015 asielzoekers die in 2015 een arbeidskaart C aanvroe-
gen 
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Figuur 4. Vergelijking instroom asielzoekers 2016 en personen die in 2016 een arbeidskaart C aanvroe-
gen 
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Bijlage 3: Verdeling asielzoekers in dataset Arbeidskaart C naar nationaliteit 

Tabel 9. Verdeling asielzoekers in dataset Arbeidskaart C naar nationaliteit 

Nationaliteit Absoluut Relatief (%) 

Afghanistan 1 326 25,2 

Albanië 81 1,5 

Armenië 23 0,4 

Burundi 58 1,1 

China 39 0,7 

Democratische Republiek Congo 65 1,2 

Djibouti 18 0,3 

Egypte 14 0,3 

Eritrea 164 3,1 

Ethiopië 27 0,5 

Gambia 12 0,2 

Georgië 20 0,4 

Guinea 57 1,1 

Irak 1 479 28,1 

Iran 193 3,7 

Ivoorkust 14 0,3 

Kameroen 51 1 

Kosovo 14 0,3 

Libanon 28 0,5 

Libië 10 0,2 

Macedonië 10 0,2 

Mauritanië 21 0,4 

Nepal 12 0,2 

Niger 22 0,4 

Nigeria 15 0,3 

Oekraïne 100 1,9 

Pakistan 61 1,2 

Rusland 74 1,4 

Rwanda 44 0,8 

Senegal 36 0,7 

Soedan 28 0,5 

Somalië 305 5,8 

Sri Lanka 40 0,8 

Syrië 579 11 

Togo 22 0,4 

Turkije 60 1,1 

Europa en Centraal Azië 26 0,5 

Midden-Oosten en Noord-Afrika 26 0,5 

Sub-Sahara-Afrika 49 0,9 

Oost- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Latijns-Amerika 39 0,7 

Totaal 5 262 100 

Europa en Centraal Azië: Azerbeidzjan (5), Bosnië-Herzegovina (3), Kirgizië (6), Moldavië (1) Oezbekistan (3), Servië (4) en 
Wit-Rusland (4); Midden-Oosten en Noord-Afrika: Algerije (3), Israël (1), Jemen (3), Jordanië (5), Marokko (6), Palestina (3), 



  53 

Saoedi-Arabië (1) en Tunesië (4); Sub-Sahara-Afrika: Angola (3), Benin (2), Centraal-Afrika (2), Gabon (1), Ghana (6), Kenia 
(3), Liberia (5), Mali (6), Oeganda (5), Sierra-Leone (1) en Tanzania (7); Oost- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Latijns-Amerika: 
El Salvador (7), Honduras (1), Mongolië (2) en Myanmar (2). 

Bijlage 4: Verdeling asielzoekers in steekproef A naar nationaliteit 

Tabel 10. Verdeling asielzoekers in steekproef A, uitstroom na zes maanden, naar nationaliteit 

Nationaliteit Absoluut Relatief (%) 

Afghanistan 598 28,7 

Albanië 38 1,8 

Burundi 26 1,2 

Democratische Republiek Congo 24 1,2 

Eritrea 116 5,6 

Ethiopië 11 0,5 

Guinea 25 1,2 

Irak 430 20,7 

Iran 83 4 

Kameroen 22 1,1 

Libanon 13 0,6 

Niger 11 0,5 

Nigeria 11 0,5 

Oekraïne 55 2,6 

Pakistan 27 1,3 

Rusland 25 1,2 

Rwanda 22 1,1 

Senegal 18 0,9 

Soedan 13 0,6 

Somalië 115 5,5 

Sri Lanka 15 0,7 

Syrië 235 11,3 

Togo 10 0,5 

Turkije 15 0,7 

Europa en Centraal Azië 36 1,7 

Midden-Oosten en Noord-Afrika 24 1,2 

Sub-Sahara-Afrika 46 2,2 

Oost- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Latijns-Amerika 18 0,9 

Totaal 2 082 100 

Europa en Centraal Azië: Armenië (9), Azerbeidzjan (1), Bosnië-Herzegovina (2), Georgië (6), Kosovo (4), Kirgizië (4), Macedo-
nië (6) Oezbekistan (1) en Servië (3); Midden-Oosten en Noord-Afrika: Algerije (1), Djibouti (5), Egypte (2), Jemen (1), Jordanië 
(3), Libië (4), Marokko (3), Palestina (2), Saoedi-Arabië (1) en Tunesië (2); Sub-Sahara-Afrika: Angola (1), Benin (1), Burkina-
Faso (4), Gambia (7), Ghana (5), Ivoorkust (7), Kenia (1), Liberia (2), Mali (2), Mauritanië (9), Oeganda (3), Sierra-Leone (1) en 
Tanzania (3); Oost- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Latijns-Amerika: China (5), Colombia (2), El Salvador (2), Honduras (1), 
India (3), Myanmar (1). Nepal (2) en Venezuela (2). 

  



  54 

Bijlage 5: Verdeling asielzoekers in steekproef B naar nationaliteit 

Tabel 11. Verdeling asielzoekers in steekproef B, uitstroom na twaalf maanden, naar nationaliteit 

Nationaliteit Absoluut Relatief (%) 

Afghanistan 143 17,1 

Albanië 25 3 

Burundi 13 1,6 

Democratische Republiek Congo 15 1,8 

Eritrea 97 11,6 

Guinea 14 1,7 

Irak 139 16,7 

Iran 44 5,3 

Oekraïne 39 4,7 

Pakistan 15 1,8 

Rusland 15 1,8 

Rwanda 15 1,8 

Somalië 40 4,8 

Sri Lanka 12 1,4 

Syrië 81 9,7 

Europa & Centraal Azië 28 3,4 

Midden-Oosten en Noord-Afrika 24 2,9 

Sub-Sahara Afrika 66 7,9 

Zuid- en oost-Azië, Pacifisch gebied, Latijns-Amerika en Caraïben 9 1,1 

Totaal 834 100 

Europa en Centraal Azië: Armenië (5), Bosnië-Herzegovina (2), Georgië (4), Kosovo (3), Kirgizië (1), Macedonië (2) Oezbekistan 
(1), Servië (2) en Turkije (8); Midden-Oosten en Noord-Afrika: Djibouti (2), Egypte (2), Jemen (1), Jordanië (2), Libanon (7), 
Libië (3), Marokko (2), Palestina (2), Saoedi-Arabië (1) en Tunesië (2); Sub-Sahara-Afrika: Burkina-Faso (3), Ethiopië (8), Gam-
bia (4), Ghana (2), Ivoorkust (2), Kameroen (7), Mali (1), Mauritanië (5), Niger (7), Nigeria (5), Oeganda (2), Senegal (7) Sierra-
Leone (1), Soedan (7) en Togo (5); Oost- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Latijns-Amerika: China (1), Colombia (1), El Salvador 
(2), Honduras (1), India (1), Nepal (1) en Venezuela (2). 

 


