Slim plaatsen van vergunninghouders kan hun baankans vergroten
Baankans (%) 10 jaar na uitplaatsing, voor vergunninghouders
die eind jaren ‘90 naar Nederland kwamen
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De baankansen voor vergunninghouders zijn niet in elke regio
hetzelfde: in de meest gunstige regio ligt de baankans bijna
anderhalf keer zo hoog als in de minst gunstige regio.
Welke regio’s gunstig zijn, hangt ook af van persoonlijke
kenmerken, zoals herkomstland, leeftijd en geslacht.
Het maakt dus uit wie waar geplaatst wordt.

Deze regio’s zijn relatief gunstig voor
vergunninghouders uit voormalig
Sovjet Unie en Joegoslavië, en relatief
ongunstig voor vergunninghouders uit
overige landen.

Een slimme koppeling van
vergunninghouders aan regio’s
kan hun kans op werk verhogen.
Hiermee is in 2016 een begin
gemaakt.

Deze regio’s zijn relatief ongunstig voor
vergunninghouders uit voormalig Sovjet
Unie en Joegoslavië, en relatief gunstig
voor vergunninghouders uit overige
landen.

Deze regio’s zijn relatief ongunstig voor
vrouwelijke vergunninghouders <30 jaar,
en relatief gunstig voor mannelijke
vergunninghouders <30 jaar.

Deze regio’s zijn relatief gunstig voor
vrouwelijke vergunninghouders <30
jaar, en relatief ongunstig voor
mannelijke vergunninghouders <30 jaar.

Recent onderzoek voor de VS en Zwitserland (Bansak e.a., 2018) laat zien dat het gebruik van
big-datatechnieken hierbij veel kan opleveren. Dit lijkt ook op te gaan voor Nederland.
©Centraal Planbureau, 2018
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Samenvatting
Voor de kans om werk te vinden maakt het uit in welke regio asielmigranten met
verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen. Tot voor kort werd er bij de
uitplaatsing van vergunninghouders echter geen rekening gehouden met hun aansluiting bij
de regionale arbeidsmarkt. Aan de hand van arbeidsmarktprestaties en verhuisbewegingen
van asielmigranten die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, laten we zien dat het
zinvol kan zijn om dit wel te doen.
De kans dat vergunninghouders tien jaar na uitplaatsing een baan hebben, blijkt in de meest
gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog als in de minst gunstige. Dit vertaalt zich ook in
aanzienlijke verschillen tussen regio’s in het beroep op de bijstand. De regionale
werkloosheid verklaart een deel van deze verschillen. Daarnaast hangt het regionale patroon
samen met persoonlijke kenmerken als leeftijd, geslacht en herkomstland. Het maakt dus uit
wie waar geplaatst wordt.
Voor de arbeidsmarktintegratie kan het daarom zinvol zijn om bij uitplaatsing rekening te
houden met de aansluiting van kenmerken van vergunninghouders bij de regionale
arbeidsmarkt. In 2016 is een start gemaakt met dit beleid, maar er zijn manieren om
informatie over verschillen in de kans op werk nog meer te benutten. Internationaal
onderzoek wijst bijvoorbeeld op de rol die een data-gedreven toewijzingsalgoritme kan
spelen in het verbeteren van de koppeling van vergunninghouders aan regio’s, en dat tegen
beperkte kosten. Ook voor Nederland lijkt dit algoritme veelbelovend. Eerder beginnen met
het screenen van migranten die op basis van herkomstland een grote kans hebben op het
verkrijgen van een verblijfsvergunning, is een andere optie. Om de effectiviteit van dergelijk
beleid te evalueren, is nader onderzoek nodig.
Het aanpassen van de huidige spreiding van aantallen vergunninghouders over het land op
basis van inwonertal verhoogt hun kans op een baan waarschijnlijk aanzienlijk minder dan
het slim koppelen van vergunninghouders aan regio’s. Wel kan minder uitplaatsing van
vergunninghouders naar dunbevolkte regio’s het aantal verhuisbewegingen na uitplaatsing
beperken. Hoewel de helft van alle vergunninghouders tien jaar later nog steeds in de regio
woont waar ze uitgeplaatst zijn, trekken mensen vooral uit dunbevolkte gebieden weg.
Aanpassing van de spreiding kan echter ook nadelen hebben, zoals meer segregatie en
afbrokkeling van het draagvlak voor het opnemen van vergunninghouders.
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1

Inleiding

Voor veel asielmigranten die in Nederland een verblijfsstatus krijgen, is de afstand tot de
arbeidsmarkt groot. Een op de tien 18- tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning
kregen (vergunninghouders), had tweeënhalf jaar later werk (CBS, 2018). Van de
vluchtelingengolf die eind jaren negentig naar Nederland kwam, was na vijf jaar minder dan
de helft aan het werk en de achterstand ten opzichte van migranten die om andere redenen
naar Nederland kwamen, was na vijftien jaar nog steeds zichtbaar (Engbersen e.a., 2015).1
Een belangrijke beleidsvraag is dan ook hoe de arbeidsmarktintegratie van
vergunninghouders te bespoedigen. Dit staat ook centraal in het integratiebeleid van het
huidige kabinet.2
Uitplaatsingsbeleid is hiervoor een van de mogelijke instrumenten. Dit beleid gaat over waar
vergunninghouders terechtkomen, als zij vanuit een opvanglocatie naar een woning
verhuizen. Tot voor kort werd hierbij echter nauwelijks gekeken naar gevolgen voor de
arbeidsmarktintegratie. Volgens de huisvestingswet moeten vergunninghouders over het
land worden verspreid op basis van inwonertal. Een gemeente met twee keer zoveel
inwoners krijgt een twee maal zo grote taakstelling om vergunninghouders te huisvesten –
onafhankelijk van regionale arbeidsmarktperspectieven. Hierbij werd in het verleden geen
rekening gehouden met de match tussen individuele vergunninghouders en regionale
arbeidsmarkten. Tegen de achtergrond van een verhoogde instroom van asielmigranten is in
2016 gestart met een vroege screening en matching op arbeid en opleiding om
vergunninghouders gericht te plaatsen in arbeidsmarktregio’s waar ze de meeste kansen
hebben op integratie en participatie (‘kansrijk koppelen’).3
Uit de internationale literatuur blijkt dat arbeidsmarktomstandigheden in de regio waar
vergunninghouders worden geplaatst, langdurig van invloed zijn op de kans op werk en op
de hoogte van hun inkomen (Åslund en Rooth, 2007). Uitplaatsingsbeleid in Zweden, dat in
de jaren tachtig meer vergunninghouders naar perifere gebieden stuurde, heeft bijvoorbeeld
geleid tot slechtere arbeidsmarktprestaties. Bovendien trokken veel mensen na uitplaatsing
uit deze gebieden weg (Edin e.a., 2004). Onderzoek voor de Verenigde Staten en Zwitserland
laat zien dat matching de arbeidsmarktintegratie ook bij een gegeven taakstelling aanzienlijk
kan verbeteren (Bansak e.a., 2018). De OESO beveelt dan ook aan om bij de spreiding van
vergunninghouders rekening te houden met regionale arbeidsmarktperspectieven (OESO,
2016).
Deze policy brief brengt de rol van de uitplaatsingsregio voor de arbeidsmarktprestaties van
vergunninghouders in Nederland in beeld. De volgende paragraaf laat zien dat de
arbeidsmarktintegratie ook hier in sommige regio’s beter verloopt dan in andere en dat het
1

Maliepaard e.a. (2017) rapporteren dat 57% van deze groep na vijftien jaar een baan heeft. Voor autochtone
Nederlanders in dezelfde leeftijdsgroep ligt de arbeidsmarktparticipatie rond de 80% en voor de overige niet-westerse
bevolking is dit rond de 65%.
2
Zie de brief ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!’ van minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Wouter Koolmees aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 30 maart 2018 (link).
3
Rijk en gemeenten hebben dit afgesproken in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, 28 april 2016 (link).
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uitmaakt wie waar geplaatst wordt. Paragraaf 3 laat zien dat de helft van alle
vergunninghouders tien jaar later nog steeds in de regio woont waar ze zijn uitgeplaatst, en
dat mensen vooral uit dunbevolkte regio’s wegtrekken. De laatste paragraaf gaat in op de
betekenis van onze bevindingen voor het huidige uitplaatsingsbeleid. Bij deze policy brief
hoort een achtergronddocument met uitgebreidere analyses en verantwoording (Gerritsen
e.a., 2018).

2

Arbeidsmarktprestaties naar regio

In deze paragraaf brengen we arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders in verband
met de regio waar ze na het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn geplaatst. Na
uitplaatsing verhuizen sommige vergunninghouders naar andere regio’s in Nederland of
naar het buitenland. Hierop komen we in de volgende paragraaf terug. Op de plek waar
vergunninghouders uiteindelijk terechtkomen, heeft het beleid echter geen directe invloed,
terwijl de uitplaatsingsregio wel een directe beleidskeuze is. Daarom staat de
uitplaatsingsregio in onze analyse centraal en niet de regio waar vergunninghouders in de
jaren daarna gaan wonen.4
We richten ons hierbij op arbeidsmarkteffecten op de langere termijn, tien jaar na
uitplaatsing. Vlak na uitplaatsing is toetreding tot de arbeidsmarkt voor veel
vergunninghouders immers ver weg. Dit betekent dat we de vluchtelingenstroom die rond
2015 ons land binnenkwam, buiten beschouwing laten en, net als Engbersen e.a. (2015),
kijken naar de vluchtelingen die tussen 1995 en 1999 naar Nederland kwamen.
In het bijzonder beschouwen we de groep vergunninghouders die tussen 1995 en 1999 werd
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en die tussen 1995 en 2005 werd
uitgeplaatst. Binnen deze groep kijken we naar vergunninghouders die op het moment van
uitplaatsing tussen de vijftien en vijftig jaar oud zijn. Een vergunninghouder is in onze
analyse uitgeplaatst als hij of zij niet meer op een locatie van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) woont en daar ook niet meer naar terugkeert. Het adres van deze eerste
woning buiten een opvanglocatie bepaalt de uitplaatsingsregio. We gebruiken dezelfde
indeling van Nederland in 35 arbeidsmarktregio’s als het COA.5
Arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders meten we af aan het percentage dat tien
jaar na uitplaatsing een baan van minstens 12 uur per week heeft (de ‘baankans’).6
Daarnaast kijken we naar de kans dat vergunninghouders tien jaar na uitplaatsing een
beroep doen op de bijstand. In de figuren die we in de rest van deze policy brief laten zien,
zijn deze uitkomsten gecorrigeerd voor waargenomen kenmerken van vergunninghouders,

4

Onze resultaten zijn echter vergelijkbaar als we niet kijken naar de uitplaatsingsregio, maar naar de regio waar
vergunninghouders tien jaar later wonen.
5
Deze indeling is in 2012 in overleg tussen gemeenten en het UWV tot stand gekomen (link).
6
In Gerritsen e.a. (2018) kijken we ook nog naar een aantal andere uitkomstmaatstaven, zoals de hoogte van het inkomen
van vergunninghouders die een baan hebben en de duur van uitplaatsing tot de eerste baan. De grens van 12 uur per
week heeft te maken met de beschikbaarheid van historische gegevens.
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zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en land van herkomst, en voor het jaar van
uitplaatsing en de conjunctuur.7
Het effect van uitplaatsingsregio op arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders blijkt
aanzienlijk. Figuur 1 zet de baankans naar uitplaatsingsregio in een kaartje. De kans dat
vergunninghouders die in de regio’s Amersfoort, Midden-Utrecht of Midden-Holland zijn
geplaatst, tien jaar later een baan hebben (55%), is bijna anderhalf keer zo hoog als dezelfde
kans voor vergunninghouders die in Zuid-Limburg terechtkwamen (41%). Belangrijk is
echter niet zozeer waar de baankans hoog of laag is, want dat hoeft voor vluchtelingen die nu
ons land binnenkomen niet hetzelfde te zijn als voor de vluchtelingengolf van eind jaren
negentig, maar dat er aanzienlijke verschillen tussen regio’s zijn. Daarom brengt een
histogram naast het kaartje de spreiding van regionale baankansen op een andere manier in
beeld. De hoogte van een balkje staat voor het percentage van de 35 arbeidsmarktregio’s
waarop de betreffende baankans van toepassing is. Zo ligt de baankans na tien jaar in ruim
de helft van de uitplaatsingsregio’s tussen de 45% en de 50%. Voor bijna de helft van de
regio’s is de baankans dus groter of kleiner.
Figuur 1

De verdeling van regionale baankans per uitplaatsingsregio

7
Het opleidingsniveau van asielmigranten bij aankomst in Nederland is niet bekend. Bij de gerapporteerde regio-effecten
kan een effect van selectie van vergunninghouders naar regio’s op basis van niet-geobserveerde kenmerken spelen, maar
gezien het uitplaatsingsproces waarin de match met de arbeidsmarktregio nauwelijks een rol speelde, verwachten we dat
dit effect beperkt is.
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Figuur 2

De verdeling van uitkeringskans per uitplaatsingsregio

Figuur 2 laat dezelfde plaatjes zien voor de kans dat vergunninghouders tien jaar na
uitplaatsing een beroep doen op de bijstand. Deze kans varieert nog meer tussen
uitplaatsingsregio’s dan de kans om tien jaar later een baan te hebben. Er is wel een sterke
samenhang: vergunninghouders die uitgeplaatst zijn in regio’s met een hoge baankans, doen
doorgaans minder beroep op de bijstand.
Lokale arbeidsmarktomstandigheden lijken een belangrijke determinant van het ruimtelijke
patroon in figuur 1. Vergunninghouders die uitgeplaatst zijn in regio’s met een hoge
werkloosheid, hebben tien jaar later minder vaak werk. Dit sluit aan bij bevindingen uit de
internationale literatuur (Åslund en Rooth, 2007). Toch verklaart de regionale werkloosheid
niet meer dan een derde van de variatie in regionale baankans. Andere factoren spelen dus
ook een belangrijke rol. Hierbij valt te denken aan aspecten zoals de aansluiting van de
regionale arbeidsvraag bij de kennis en vaardigheden van vergunninghouders, maar
verschillen in het lokale integratiebeleid kunnen ook van invloed zijn. We vinden geen
aanwijzing voor een sterk effect van het aandeel minderheden, of de bevolkingsdichtheid in
de uitplaatsingsregio.
Of een regio gunstig is, hangt ook af van wie er geplaatst wordt. Dit brengen we in beeld in
figuur 3. Dit figuur toont de regionale baankans voor asielmigranten uit Europa en de
voormalige Sovjet Unie, afgezet tegen de regionale baankans voor asielmigranten uit de rest
van de wereld. Asielmigranten uit de eerste groep zijn doorgaans hoger opgeleid en voor hen
is de culturele barrière voor (arbeidsmarkt-)integratie mogelijk ook kleiner.8 Regio’s in het
kwadrant rechtsboven zijn voor beide groepen bovengemiddeld gunstig en regio’s in het
kwadrant linksonder zijn voor beide groepen minder gunstig dan gemiddeld. Een aanzienlijk
deel van de regio’s staat echter in een van de andere twee kwadranten, wat betekent dat ze
voor de ene groep gunstig zijn en voor de andere groep juist niet. In Amsterdam, Rotterdam
8

8

Zie de onderwijsindex van het United Nations Development Programme (link).

en Limburg hebben vergunninghouders uit de voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië
bijvoorbeeld relatief vaak een baan, terwijl vergunninghouders uit overige landen hier juist
relatief moeilijk aan het werk komen.
Figuur 3

Verschillen in regionale baankans naar herkomstland

Dergelijke verschillen vinden we ook met betrekking tot andere persoonskenmerken.9
Figuur 4 toont bijvoorbeeld een plaatje met dezelfde opzet als figuur 3, maar dan voor
mannelijke dan wel vrouwelijke vergunninghouders die op het moment van uitplaatsing
jonger dan dertig jaar zijn. Voor deze twee groepen verschilt het ruimtelijke patroon nog
sterker dan voor herkomstland: of een regio gunstig is voor mannen onder de dertig zegt
nagenoeg niets over of deze ook gunstig is voor vrouwen onder de dertig.
Figuur 4

Verschillen in regionale baankans naar leeftijd en geslacht

Er bestaan allerlei mogelijke verklaringen voor het resultaat dat regio’s voor de ene groep
wel gunstig zijn en voor de andere juist niet. De aansluiting bij de regionale arbeidsvraag kan
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het opleidingsniveau, dat weer samenhangt met het
9

Hierbij moet worden bedacht, dat verschillen ook ontstaan door ruis. Door naar deelgroepen te kijken wordt het aantal
observaties, waarop de inschatting van de regionale baankans is gebaseerd, namelijk kleiner. De regionale patronen voor
de deelgroepen die we hier bespreken, verschillen echter wel statistisch significant van elkaar.
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herkomstland van de vergunninghouder. Bij fysiek zwaar werk kunnen leeftijd en geslacht
een rol spelen. De nabijheid van migranten met een zelfde achtergrond kan zowel een
positieve als een negatieve invloed hebben op de arbeidsmarktintegratie. Via lokale
migrantennetwerken wordt bijvoorbeeld informatie over werk gedeeld (Beaman, 2012;
Damm, 2014), maar veel omgang met mensen uit hetzelfde herkomstland vormt mogelijk
ook een barrière voor de inburgering. Deze invloed lijkt ook nog eens te variëren met
persoonskenmerken, zoals het opleidingsniveau (Edin e.a., 2003).10 Welke rol deze en andere
verklaringen precies spelen, kunnen we op basis van dit onderzoek niet zeggen. Echter, ook
zonder precies te weten welke factoren de verschillen verklaren, kan het gegeven dat een
regio voor de ene groep gunstiger is dan voor de andere, toch helpen om de koppeling van
vergunninghouders aan regio’s beter te maken. Hierop komen we terug in hoofdstuk 4.

3

Uit welke regio’s trekken vergunninghouders
weg?

De helft van alle vergunninghouders woont tien jaar later nog steeds in de regio waar ze zijn
uitgeplaatst. De uitplaatsingsregio is dus behoorlijk bepalend voor waar mensen uiteindelijk
terechtkomen. Toch vertrekt de andere helft naar een andere regio of naar het buitenland.
Figuur 5 laat zien hoe deze cijfers zich vanaf het moment van uitplaatsing ontwikkelen. Twee
jaar na uitplaatsing is bijna een op de vijf vergunninghouders al verhuisd naar een andere
regio in Nederland. De groei in dit aandeel vlakt in de daaropvolgende jaren af. Het aandeel
van vergunninghouders die in de eerste jaren na uitplaatsing al naar het buitenland
vertrekken, is beperkt, maar dit aandeel neemt in de jaren daarop juist behoorlijk toe.11
Figuur 5
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Ontwikkeling vertrekkans naar andere regio of buitenland over de tijd

Het blijkt dat vergunninghouders uit voormalig Joegoslavië relatief vaak een baan vinden in Rotterdam, Amsterdam en
Limburg, waar ook relatief veel mensen uit dit herkomstland wonen. Dit suggereert in dit geval een positieve rol van lokale
netwerken van mensen uit hetzelfde herkomstland.
11
We gaan ervan uit dat een vergunninghouder naar het buitenland is vertrokken, als hij of zij niet in Nederland staat
ingeschreven en ook niet is overleden. Mensen die na het verlopen van hun tijdelijke verblijfsvergunning illegaal in
Nederland blijven, vallen dus ook onder deze groep.
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Figuur 6 laat zien dat het aandeel van vergunninghouders die na uitplaatsing wegtrekken,
wel substantieel tussen regio’s verschilt. Deze vertrekkans varieert van 36% in de regio
Rijnmond tot 71% in de regio Gooi en Vechtstreek. Ook uit de noordelijke regio’s vertrekken
relatief veel vergunninghouders. Vergunninghouders blijken vooral weg te trekken uit
dunbevolkte regio’s. We zien geen sterke samenhang van de totale vertrekkans met de
regionale werkloosheid. Vergunninghouders in regio’s met een hogere werkloosheid trekken
wel vaker naar het buitenland, maar dit verklaart maar een klein deel van de regionale
verschillen in emigratiekans.12
Figuur 6

Vertrekkans naar andere regio of buitenland

Waar verhuizen de vergunninghouders die in Nederland blijven naartoe? Figuur 7 laat voor
elke regio het verschil tussen alle inkomende en vertrekkende vergunninghouders zien,
gemeten vanaf de uitplaatsing tot tien jaar erna. De grootste verhuisstromen zijn er ook in
weergegeven. Onder mensen die in Nederland blijven, zijn de grote steden – en dan vooral
Rotterdam en Den Haag – populaire bestemmingen (zie ook Maliepaard e.a., 2015).13 Vooral
de grote verhuisstromen vanuit de noordelijke regio’s in deze richting vallen op. Het belang
van nabijheid van mensen uit hetzelfde herkomstland zou hierbij een rol kunnen spelen. Ook
de internationale literatuur wijst hierop. Zo laat Åslund (2005) zien dat vergunninghouders
12

Dit kan de regionale baankansen die we in de vorige paragraaf rapporteerden, enigszins vertekenen, als
vergunninghouders die naar het buitenland verhuizen, qua arbeidsmarktperspectief sterk verschillen van de blijvers. De
regionale baankans na twee jaar, als emigratie nog nauwelijks een rol speelt, hangt echter sterk samen met de regionale
baankans na tien jaar, wat aangeeft dat dit effect in elk geval niet bepalend was.
13
Dit patroon is nog niet zichtbaar voor het cohort asielmigranten dat in 2014 naar Nederland kwam (CBS, 2018).
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in Zweden vaker verhuizen naar regio’s met een hoger aandeel immigranten, en dan vooral
naar regio’s met veel mensen uit hetzelfde herkomstland. Damm (2009) laat zien dat
dezelfde factoren voor vergunninghouders in Denemarken bepalend zijn voor of ze uit een
regio wegtrekken.
Figuur 7

4

Binnenlandse verhuisbewegingen na uitplaatsing

Betekenis voor het uitplaatsingsbeleid

Beleid kan op allerlei manieren bijdragen aan een snellere arbeidsmarktintegratie van
vergunninghouders. Eerdere studies benadrukken bijvoorbeeld het belang van een snelle
start met taalles en begeleiding, een snelle asielprocedure, of het faciliteren van matching
van vergunninghouders met werkgevers (Engbersen e.a., 2015; SER, 2016).14 Bevindingen
uit deze policy brief wijzen erop dat ook uitplaatsingsbeleid hierbij een rol kan spelen. Dit
kan door rekening te houden met wie waar geplaatst wordt, of door taakstellingen aan te
passen. In de volgende twee paragrafen gaan we hier verder op in, waarbij we
getallenvoorbeelden gebruiken om een beeld te geven van de mogelijke omvang van
effecten. Hieruit blijkt dat er meer te verwachten valt van het slim koppelen van
vergunninghouders aan regio’s, dan van het van het aanpassen van taakstellingen.

14

Zie bijvoorbeeld OESO (2016) voor een internationaal overzicht. Voor Zwitserland tonen Hainmueller e.a. (2016) aan dat
de wachttijd in asielzoekerscentra een fors negatief effect heeft op arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders.
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4.1

Kansrijk koppelen

Sinds 2016 worden vergunninghouders direct na toekenning van hun verblijfsvergunning
gescreend en op basis hiervan maakt het COA een ‘kansrijke koppeling’ met een
arbeidsmarktregio. Dit heeft alleen zin als het uitmaakt wie waar geplaatst wordt. Inderdaad
laten wij zien dat een regio die gunstig is voor iemand uit voormalig Joegoslavië of de
voormalige Sovjet Unie, dat niet hoeft te zijn voor iemand uit andere landen. Ook leeftijd en
geslacht maken verschil. Andere kenmerken, die we niet waarnemen in onze dataset, maar
die wel aan de orde komen in het screeningsgesprek, zoals het opleidingsniveau en de
werkervaring van de vergunninghouder, doen er vermoedelijk ook toe. Er valt met matching
dus iets te winnen, ook als de gemeentelijke taakstellingen op basis van inwonertal
gehandhaafd blijven.
In de huidige opzet is de screeningsprocedure betrekkelijk licht, zodat vergunninghouders zo
snel mogelijk doorgeplaatst kunnen worden naar een asielzoekerscentrum in de buurt van
de regio waaraan ze gekoppeld zijn. Het gaat om een kort gesprek direct na toekenning van
de verblijfsvergunning, waarin onder meer opleidingsachtergrond, werkervaring, sociaal
netwerk en persoonlijke voorkeuren van de vergunninghouder aan de orde komen. Het COA
vertaalt deze gegevens in een regioadvies, dat meegewogen wordt bij de
uitplaatsingsbeslissing. Voor dit advies gebruikt het COA onder andere een inschatting van
de regionale kans op werk, op basis van gegevens over regionale vacatures.15
Het is de vraag of de huidige aanpak altijd tot de koppeling met de hoogste baankans leidt.
Sowieso spelen andere criteria, zoals nabijheid van familieleden en gemeentelijke
taakstellingen bij de uiteindelijke uitplaatsing, ook een rol. Daarnaast zijn de verschillen in
de regionale kans op werk voor veel sectoren en opleidingsachtergronden beperkt, dus er is
lang niet altijd een eenduidige koppeling.16 Bovendien blijft informatie over ervaringen van
recente vergunninghouders in deze aanpak onbenut. Het regionale patroon van waar
gemakkelijk werk te vinden is, kan voor deze groep echter anders zijn dan voor de rest van
de beroepsbevolking.
Er zijn manieren om informatie over verschillen in de kans op werk bij de koppeling van
vergunninghouders aan regio’s meer te benutten. Internationaal onderzoek wijst op de rol
die big-datatechnieken kunnen spelen in het verbeteren van de koppeling, tegen beperkte
kosten (Bansak e.a., 2018). De essentie hiervan is om de regionale baankans van uit te
plaatsen vergunninghouders zo goed mogelijk te voorspellen, op basis van hoe
vergunninghouders met vergelijkbare kenmerken het hier eerder deden. De auteurs laten
zien dat toepassing van hun algoritme ervoor kan zorgen dat uitgeplaatste
vergunninghouders fors sneller een baan vinden. In de VS stijgt de baankans na negen
15

Dit wordt gepubliceerd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (link).
In Gerritsen e.a. (2018) laten we zien dat vergunninghouders vooral werkzaam zijn in bedrijfstakken met een relatief
zwak ruimtelijk concentratiepatroon, zoals afgemeten aan de Herfindahlindex. Vergunninghouders die een opleiding willen
volgen, worden niet gekoppeld op basis van de kans op werk, maar op basis van waar voor hen geschikte opleidingen zijn.
Ook dit criterium is niet altijd even onderscheidend, omdat de meeste opleidingen in meerdere regio’s gevolgd kunnen
worden.
16
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maanden in hun berekening van 34% naar 48%. In Zwitserland stijgt de baankans na drie
jaar van 15% naar 26%.
Een getallenvoorbeeld illustreert dat een koppeling die rekening houdt met de aansluiting
van vergunninghouders bij de regionale arbeidsmarkt, ook voor Nederland veel kan
opleveren. Hiertoe hebben we het algoritme van Bansak e.a. (2018) in vereenvoudigde vorm
toegepast, zie het kader ‘De inzet van big-datatechnieken bij de koppeling’ voor meer
toelichting. De gemiddelde kans dat een vergunninghouder tien jaar na uitplaatsing een baan
heeft, stijgt dan fors, van 48,6 procent naar 59,3 procent. Hoewel de regionale spreiding in
baankansen ook toeneemt, stijgt in bijna alle regio’s de kans dat vergunninghouders een
baan hebben (zie Gerritsen e.a., 2018).17

De inzet van big-datatechnieken bij de koppeling
In het invloedrijke tijdschrift Science beschrijven Bansak e.a. (2018) een data-gedreven
toewijzingsalgoritme voor de verdeling van vergunninghouders over locaties. De eerste stap is het
‘trainen’ van een model op basis van arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders die in het verleden
zijn uitgeplaatst. Dit model verklaart de baankans van een vergunninghouder uit waargenomen
kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomstland en opleidingsniveau (a). De wisselwerking tussen
regio’s en kenmerken van vergunninghouders wordt hierbij zo goed mogelijk benut. Dit levert voor elke
vergunninghouder per regio een inschatting van de kans om aan het werk te gaan. In een tweede stap
maakt het algoritme een vertaalslag van individuele vergunninghouders naar gezinnen. Hiermee wordt
vervolgens de verdeling van gezinnen van vergunninghouders bepaald, die de gemiddelde baankans
voor alle uit te plaatsen vergunninghouders zo hoog mogelijk maakt. Deze optimalisatieslag houdt
rekening met beperkingen, zoals gemeentelijke taakstellingen op basis van inwonertal.
We hebben een vereenvoudigde versie van dit algoritme toegepast op onze gegevens over
vergunninghouders die eind jaren negentig naar Nederland kwamen. Hiertoe hebben we regionale
baankansen op basis van leeftijd, geslacht, herkomstland en jaar van uitplaatsing geschat.
Vergunninghouders zijn vervolgens zo aan regio’s toegewezen dat de totale baankans zo hoog mogelijk
werd, terwijl het totaal aantal vergunninghouders per regio gelijk is gehouden. Hierbij is de optimale
verdeling in één keer voor de hele groep bepaald, dus zonder rekening te houden met het feit dat
asielzoekers een voor een een verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast veronderstellen we dat baankansen
voor individuele vergunninghouders niet afhankelijk zijn van welke andere vergunninghouders in hun
regio worden geplaatst.
Het algoritme kan ook worden toegepast op asielmigranten die nu een verblijfsvergunning aanvragen.
Het CBS verzamelt de gegevens over arbeidsmarktprestaties van onlangs naar Nederland gekomen
vergunninghouders, die nodig zijn om het model hiervoor te trainen (CBS, 2018). Dit levert een
hulpmiddel voor medewerkers van het COA, die de uiteindelijke uitplaatsingsbeslissing maken. Invoering
hiervan hoeft niet veel te kosten. Bovendien vereist het geen drastische hervorming van het
uitplaatsingsproces.
(a) Het opleidingsniveau is wel beschikbaar voor de VS, maar niet voor Zwitserland. Ondanks het ontbreken van deze
belangrijke variabele laat het model toch indrukwekkende resultaten zien. In onze data beschikken we niet over
opleidingsniveau, maar tegenwoordig wordt dit bij aankomst wel uitgevraagd.

17

In ons rekenvoorbeeld daalt de regionale baankans voor Groningen, Groot Amsterdam, Noord-Holland Noord en ZuidKennemerland. Voor de meeste perifere gebieden of regio’s met een hoge werkloosheid pakt de toewijzing dus gunstig uit.
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Een andere manier om meer te doen met verschillen in de kans op werk, is door op de
opvanglocatie al eerder te beginnen met het screenen van migranten die op basis van
herkomstland een grote kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning.18 Voor
deze groep is er dan meer tijd om bijvoorbeeld informatie te verzamelen en te verifiëren, of
om andere partijen bij het koppelproces te betrekken, zoals gemeenten of het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit kan ook resulteren in een betere
koppeling.
Over de effectiviteit van kansrijk koppelen, of een mogelijke intensivering van dit beleid,
kunnen we op basis van ons onderzoek geen uitspraken doen. Een gerandomiseerd
onderzoek, zoals dat ook in de medische wereld gebruikelijk is, kan hier wel uitsluitsel over
geven. Dit vereist dat vergunninghouders op basis van toeval wel of niet met een bepaalde
koppelmethode worden uitgeplaatst en dat hun arbeidsmarktprestaties daarna gevolgd
worden. In Zwitserland start een pilot met het algoritme van Bansak e.a. (2018) volgens deze
opzet.

4.2

Aanpassing van taakstellingen

Ondanks aanzienlijke verschillen in de regionale baankans, lijkt er met een realistische
aanpassing van taakstellingen weinig winst te behalen. In een getallenvoorbeeld waarbij
taakstellingen gebaseerd zijn op het aantal banen in een regio, en dus niet op het aantal
inwoners, stijgt de gemiddelde baankans van 48,6 naar 48,9 procent.
Figuur 8

Spreiding van vergunninghouders op basis van waar werk is

18

CBS (2018) laat zien dat de kans om een verblijfsvergunning te krijgen sterk samenhangt met het herkomstland. In het
bijzonder heeft 94% van alle Syriërs en Eritreeërs die in 2014 in de asielopvang van het COA zijn ingestroomd, na
tweeënhalf jaar een verblijfsvergunning.
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Figuur 8 laat zien hoe dit komt. Het percentage vergunninghouders dat terechtkomt in
regio’s met een hoge baankans, neemt toe, maar dit gaat vooral ten koste van het percentage
vergunninghouders dat in regio’s met een gemiddelde baankans wordt geplaatst. Bovendien
is deze verschuiving beperkt. Ook een grotere, en hierdoor minder realistische, verschuiving
van taakstellingen levert weinig op.19 Daarbij moet nog eens worden bedacht dat, naarmate
vergunninghouders meer geconcentreerd worden in een klein aantal gunstige regio’s, de
baankans hier door de toename van het aanbod op de regionale arbeidsmarkt waarschijnlijk
daalt.20
Het verhuispatroon van vergunninghouders na uitplaatsing kan ook reden zijn om de
taakstellingen tegen het licht te houden. Twee jaar na uitplaatsing is bijna een op de vijf
vergunninghouders al verhuisd naar een andere regio in Nederland. Mogelijk leidt een
betere koppeling van vergunninghouders aan regio’s ertoe dat minder mensen na
uitplaatsing wegtrekken. We zien echter geen sterke samenhang met de regionale
werkloosheid, dus meer uitplaatsing in regio’s met een lage werkloosheid hoeft niet per se
tot minder verhuisbewegingen te leiden.
Vergunninghouders blijken wel relatief vaak weg te trekken uit dunbevolkte regio’s. Door
meer vergunninghouders te plaatsen in regio’s waar ze anders toch naartoe zouden trekken,
zouden onnodige verhuisbewegingen – en de kosten die hiermee gepaard gaan, zoals het
opnieuw opbouwen van een lokaal netwerk – vermeden kunnen worden. Meer mensen
plaatsen in dunbevolkte regio’s, waar de beschikbaarheid van woningen doorgaans groter is,
zou juist tot meer verhuisbewegingen leiden. Bovendien ondermijnt dit verhuispatroon het
argument, dat het plaatsen van vergunninghouders in dunbevolkte gebieden helpt om het
draagvlak voor lokale voorzieningen in stand te houden.
Mogelijke voordelen van het aanpassen van gemeentelijke taakstellingen moeten worden
afgewogen tegen een aantal potentiële nadelen. Zo kan het loslaten van de verdeling op basis
van inwonertal segregatie in de hand werken, als hierdoor meer vergunninghouders in
gebieden terechtkomen waar het aandeel minderheden al relatief groot is.21 Daarnaast
ervaren veel mensen deze verdeling als eerlijk (Bansak e.a., 2016). Het loslaten hiervan kan
daarom ten koste gaan van het lokale draagvlak voor het opnemen van vergunninghouders,
wat de integratie juist belemmert.

19

Als we alle vergunninghouders bijvoorbeeld uitplaatsen in de helft van de regio’s waar de baankans het hoogst is, dan
stijgt de gemiddelde baankans naar 51,8 procent. In deze rekensom zijn vergunninghouders binnen de zeventien regio’s
met de hoogste baankans verdeeld op basis van bevolkingsomvang. Zie Gerritsen e.a. (2018).
20
In combinatie met kansrijk koppelen kan het aanpassen van taakstellingen wel veel opleveren, zie Bansak e.a. (2018).
21
Voor de arbeidsmarktintegratie van vergunninghouders hoeft segregatie niet per se nadelig te zijn (Edin e.a., 2003).
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