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Inleiding 

De Divosa Benchmark Statushouders biedt u de mogelijkheid de situatie in uw gemeente te 
vergelijken rondom de volgende vragen: Hoeveel statushouders heeft mijn gemeente gehuisvest? 
Wie zijn de gehuisveste statushouders in mijn gemeente? Hoe staat het met hun inburgering? En hoe 
vergaat het hen qua werk, inkomen en onderwijs?   
Het vergelijken van de eigen cijfers met andere gemeenten geeft meer inzicht in de eigen situatie en 
is een startpunt voor leren en verbeteren samen met andere gemeenten.  

   

Definitie statushouder 

Tot de statushouders rekenen we alle personen die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of 
onbepaalde tijd hebben ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , inclusief 
nareizigers en gezinsherenigers. In dit onderzoek kijken we niet naar verblijfstitel codes, zoals 
opgenomen in het Vreemdelingen Administratie Systeem. Deze codes zijn ook niet opgenomen in de 
databestanden van het CBS.   
We volgen voor dit onderzoek de hele groep statushouders die vanaf begin 2014 een 
verblijfsvergunning asiel in Nederland hebben gekregen. De Divosa Benchmark Statushouders geeft 
een beeld van deze mensen vanaf het moment dat deze personen een zich in de gemeente 
gehuisvest hebben en daar ingeschreven staan. De groep die niet staat ingeschreven blijft dus buiten 
deze cijfers. De mensen in het cohort worden gevolgd tot het moment dat zij niet meer in beeld zijn 
(bijvoorbeeld omdat ze zijn teruggegaan naar het land van herkomst).   
Door de groep statushouders in de gemeente op deze wijze in beeld te brengen, groeit de groep die 
we volgen. Er vestigen zich immers elk jaar nieuwe statushouders in de gemeente. Bij de 
interpretatie van de gegevens moeten we dit altijd in het oog houden. De groep statushouders die we 
volgen telt immers mensen die al enkele jaren in de gemeente verblijven én personen die er pas kort 
wonen.  
De definities van en uitleg over de verschillende indicatoren zijn opgenomen in de bijlage.  

   

Data-bronnen voor deze benchmark: COA en CBS 

De cijfers in deze rapportage van de Divosa Benchmark Statushouders zijn afkomstig van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).   

 CBS-data: Het CBS heeft een databestand opgebouwd over asielmigranten die vanaf 2014 

in Nederland zijn aangekomen en hoe het hen vergaat op terreinen als de arbeidsmarkt, 

sociale zekerheid, onderwijs en zorg. De cijfers in de Divosa Benchmark Statushouders 

lopen van 2015 tot en met de meest recente beschikbare periode in de CBS-dataset en zijn 

afgerond op vijftallen. De gegevens worden bij de meeste indicatoren per kwartaal in beeld 

gebracht zodat gemeenten een beeld krijgen van de ontwikkeling van de groep 

statushouders die na 2014 naar Nederland zijn gekomen en in hun gemeente zijn komen 

wonen.  

 COA-data: het COA publiceert halfjaarlijks over de taakstelling en realisatie van gemeenten 

wat betreft de huisvesting van statushouders. De cijfers in de Divosa Benchmark 

Statushouders lopen van 2014 tot en met de meest recente beschikbare periode. 

   

Niet alle indicatoren altijd gevuld 

De groep statushouders in een gemeente is vrij klein (0,007% van de bevolking). Bij een aantal 
indicatoren waarbij de groep statushouders in meer detail wordt uitgesplitst, zullen de aantallen 
daarom zo klein zijn dat het CBS daar niet meer over kan rapporteren vanwege het risico dat er 
individuen herkenbaar zijn. Dit speelt vooral bij de eerste peilmomenten. Kleinere gemeenten met 
rond de 20.000 inwoners zullen dat bij de latere peildata tegenkomen bij een aantal indicatoren: het 
percentage jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg, het percentage geslaagde inburgeraars van 
een specifieke nationaliteit en de onderverdeling van werkende statushouders naar de omvang van 
hun dienstverband.  

   



Updates 

In 2019 voegen wij beleidsgegevens toe. Dat doen wij voor gemeenten die hebben meegedaan aan 
het enquête onderzoek van het platform Kennis Integratie en Samenleving en toestemming hebben 
gegeven voor het hergebruik van de gegevens.  
Voorjaar 2020 zullen wij de CBS-gegevens updaten met vier nieuwe peilmomenten. Ook zullen wij in 
overleg met de deelnemers kijken welke gegevens die beschikbaar zijn bij het CBS nog meer van 
meerwaarde kunnen zijn voor gemeenten.   
Bij publicatie van nieuwe COA-gegevens zullen we die ook toevoegen aan de benchmark.  

   

Benchmarken: cijfers vergelijken 

Gemeenten kunnen zich in deze rapportage en op het online benchmarkplatform vergelijken met 
andere gemeenten, groepen van gemeenten of het gemiddelde van alle gemeenten in de 
benchmark.   

   

Benchlearning: leren en verbeteren 

Benchlearnen is een belangrijk onderdeel van de Divosa Benchmarks. Leren van elkaar en het delen 
van good practices én mindere ervaringen helpt om beleid en uitvoering te verbeteren. Het leren 
kennen van elkaar en het leren van elkaars ontwikkelingen krijgen daarom veel aandacht. De 
beleidskeuzes en ervaringen achter de cijfers helpen om de cijfers te duiden en verschillen tussen 
gemeenten inzichtelijk te maken. Samen gaan we op zoek naar het verhaal achter de cijfers.   
Om het benchlearnen mogelijk te maken organiseren we benchlearnbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten komen de deelnemers bij elkaar om hun bevindingen te bespreken. De cijfers geven 
gemeenten de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere gemeenten, regio’s of landelijke 
gegevens. Tijdens de bijeenkomsten gaat het om de onderlinge uitwisseling om de cijfers te kunnen 
duiden en van elkaar te leren. Want waarom gaan in de ene gemeente bijvoorbeeld meer 
statushouders aan het werk dan in de andere? Komt het door de samenstelling van de populatie, de 
regionale arbeidsmarkt of spelen beleidskeuzes daarin een rol?   

   

Divosa Benchmarks 

De Benchmark Statushouders is onderdeel van de Divosa Benchmark. Hieronder vallen ook de 
Benchmark Werk & Inkomen en de Benchmark Armoede & Schulden. Deze beheert Divosa samen 
met haar partners Stimulansz en BMC Onderzoek. Zie ook: www.divosa-benchmark.nl  
  



Hoofdstuk 1: Aantal statushouders 

   

Vanaf het moment dat een persoon een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd 
heeft ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt hij gezien als statushouder. 
De statushouders gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij.  

Deze benchmark brengt de statushouders in beeld vanaf het moment dat ze zijn gehuisvest en 
ingeschreven bij de gemeente.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:  

1. Hoeveel statushouders zijn er gehuisvest ten opzichte van de taakstelling?  
2. Hoeveel statushouders zijn er in mijn gemeente? En wat is de in- en uitstroom?  
3. Hoe ziet de landelijke verdeling van gehuisveste statushouders er in de praktijk uit?  

   

Taakstelling en realisatie huisvesting statushouders 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst statushouders toe aan gemeenten. 
Gemeenten hebben de taak hen passende woonruimte aan te bieden. De Rijksoverheid bepaalt elk 
half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten . Dat wordt de taakstelling 
huisvesting statushouders genoemd.  

   

Aantallen voorsprong of achterstand  

Een voorsprong of achterstand op de huisvestingstaakstelling geeft aan of de gemeente nog nieuwe 
statushouders als inwoner kan verwachten. Deze tabel geeft aan om hoeveel personen het gaat. Let 
op: de gegevens over de taakstelling zijn halfjaarlijkse gegevens van het COA en zijn niet gekoppeld 
aan de CBS-gegevens in de rest van deze rapportage.  

Tabel 1.1: Voorsprong (+) of achterstand (-) t.o.v. taakstelling huisvesting statushouders  

Gemeente X  1-7-2018  

Deze periode  12  

Tot en met deze periode  -34  

   

Aantal statushouders 

De tabel ‘Aantal statushouders in gemeente’ geeft aan hoeveel statushouders er op de laatste 
peildatum bij de gemeente ingeschreven stonden. Het gaat om statushouders die vanaf 2014 een 
status hebben gekregen. Groepen die al langer in de gemeente wonen, blijven dus buiten beeld.  

Tabel 1.2: Aantal statushouders in gemeente  

   1-7-2018  

Gemeente X  810  

   

In deze benchmark volgen we de groep statushouders die sinds 2014 in Nederland is vanaf de 
inschrijving in de gemeente. Dat betekent dat de groep groeit. De grafiek ‘Ontwikkeling aantal 
statushouders in gemeente’ geeft weer hoe die ontwikkeling verloopt.  

 
 



 

 

   

In- en uitstroom statushouders  

De grafiek ‘Netto resultaat in- en uitstroom door verhuisbewegingen per 1.000 inwoners’ vergelijkt de 
optelsom van de in- en uitstroom tussen vergelijkingsgroepen door het netto resultaat af te zetten 
tegen het inwoneraantal van de gemeente. Deze grafiek geeft daarmee een beeld in hoeverre de 
verhuisstromen van statushouders in de gemeente afwijken van andere gemeenten. Een negatief 
getal betekent dat er meer statushouders uit de gemeente vertrekken dan er naar toe verhuizen. Een 
positief getal betekent dat er meer statushouders naar de gemeente verhuizen dan er wegtrekken. 
Een resultaat van nul betekent dat de in- en uitstroom in balans is.  

Tabel 1.3: In- en uitstroom statushouders in gemeente in absolute aantallen  

Gemeente X  2e helft 2018  

Instroom vanuit andere gemeente  140  

Uitstroom naar andere gemeente  20  

Netto resultaat in- en uitstroom door 
verhuisbewegingen  

120  

 
De grafiek ‘Netto resultaat in- en uitstroom door verhuisbewegingen per 1.000 inwoners’ vergelijkt de 
optelsom van de in- en uitstroom tussen vergelijkingsgroepen door het netto resultaat af te zetten 
tegen het inwoneraantal van de gemeente. Deze grafiek geeft daarmee een beeld in hoeverre de 
verhuisstromen van statushouders in de gemeente afwijken van andere gemeenten. Een negatief 
getal betekent dat er meer statushouders uit de gemeente vertrekken dan er naar toe verhuizen. Een 
positief getal betekent dat er meer statushouders naar de gemeente verhuizen dan er wegtrekken. 
Een resultaat van nul betekent dat de in- en uitstroom in balans is.  
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Verdeling statushouders over gemeenten  

Statushouders worden gelijk verdeeld over gemeenten. Dat gebeurt op basis van inwoneraantal. 
Toch kan de verdeling tussen gemeenten afwijken. De grafiek ‘Aantal statushouders per 10.000 
inwoners’ geeft een beeld van het aantal statushouders dat sinds 2014 een verblijfstatus heeft en is 
ingeschreven in een gemeente ten opzichte van het aantal inwoners. Gemeenten die relatief veel 
statushouders hebben, kunnen voorop lopen op hun taakstelling of hebben te maken met een netto 
instroom van statushouders door verhuisbewegingen.  
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Hoofdstuk 2: Kenmerken statushouders 

De kenmerken van de gehuisveste statushouders geven een beeld van de groep statushouders in 
een gemeente. Deze kenmerken kunnen invloed hebben op de resultaten qua inburgering en 
arbeidstoeleiding.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:  

1. Waar komen de gehuisveste statushouders vandaan?  
2. Hoe oud zijn ze en wat is hun geslacht?  
3. Wat is hun gezinssituatie?  
4. Welk type asielvergunning hebben ze?  
5. En hoe lang zijn ze al in Nederland als ze in de gemeente komen wonen?  

   

Nationaliteit 

De grafiek ‘Gehuisveste statushouders naar nationaliteit’ geeft een beeld van de onderverdeling van 
de statushouders naar nationaliteit op het meest recente peilmoment. De aantallen worden afgebeeld 
voor de vijf meest voorkomende nationaliteiten onder statushouders (afkomstig uit Syrië, Eritrea, Irak, 
Afghanistan en Iran) en voor statushouders met overige nationaliteiten. Het gaat om de groep die 
sinds 2014 een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  

 

 

 

 
De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat gemeenten 
elk jaar nieuwe statushouders huisvesten. In mindere mate kunnen verhuisbewegingen hierop 
invloed hebben. Op het online benchmarkplatform bij het onderdeel analyse, kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per nationaliteit door de tijd heen 
volgen.   
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Leeftijd 

De grafiek ‘Gehuisveste statushouders naar leeftijd’ geeft een beeld van de leeftijd van de 
gehuisveste statushouders op het meest recente peilmoment. Het gaat om de groep die sinds 2014 
een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  

 

 

 

 
De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Op het online benchmarkplatform kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per leeftijdsgroep door de tijd heen 
volgen.   

   

Geslacht 

De grafiek ‘Gehuisveste statushouders naar geslacht’ geeft een beeld van het geslacht van de 
gehuisveste statushouders op het meest recente peilmoment. Het gaat om de groep die sinds 2014 
een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  
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De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Op het online benchmarkplatform kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per sekse door de tijd heen volgen.   

   

Gezinssituatie 

De grafiek ‘Plaats in het huishouden gehuisveste statushouders’ geeft een beeld van gezinssituatie 
van de statushouders op het meest recente peilmoment. Het gaat om de groep die sinds 2014 een 
status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. Hierbij wordt onderscheiden naar 
alleenstaand, partner in paar met kinderen, partner in paar zonder kinderen, ouder in een 
eenoudergezin, thuiswonend kind en overig gezinslid. Personen die als overig gezinslid in een 
huishouden wonen, wonen bijvoorbeeld in een pleeggezin of met broers en/of zussen.  
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De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Vooral bij de komst van nareizigers wat veelal ook 
kinderen zijn. Op het online benchmarkplatform kunnen benchmarkdeelnemers grafieken opvragen 
die de ontwikkeling per groep door de tijd heen volgen.  

   

Type vestiging 

De grafiek ‘Gehuisveste statushouders naar type vestiging’ geeft weer welke type asielvergunning de 
gehuisveste statushouders hebben op het meest recente peilmoment. Het gaat om de groep die 
sinds 2014 een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  

De grafiek geeft aan wat de verhouding is tussen de gehuisveste statushouders met een zelfstandige 
vergunning en de gehuisveste statushouders met een afgeleide asielvergunning. Ofwel: eerste 
aanvragers versus nareizigers. Nareizigers zijn statushouders die in het kader van gezinshereniging 
of de nareisregeling vanuit het land van herkomst bij gezinsleden (bijv. een partner of kinderen) 
komen wonen die eerder naar Nederland gekomen zijn. Eerste aanvragers betreft statushouders die 
zelfstandig een aanvraag om toelating tot vluchteling hebben ingediend.  
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De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Op het online benchmarkplatform kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per groep door de tijd heen volgen.  

   

Wachttijd van asielverzoek tot huisvesting 

De grafiek ‘Wachttijd van asielverzoek tot eerste zelfstandige vestiging in een gemeente’ geeft een 
beeld van de tijd die een statushouder al in Nederland verblijft voordat de verhuizing naar een de 
eerste vestigingsgemeente plaatsvindt. Het gaat om de groep die sinds 2014 een status heeft 
gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. Daarbij zijn nareizigers niet meegenomen. Hun 
wachttijd is over het algemeen beperkt.  
De wachttijd is de tijd tussen instroom in een COA-opvanglocatie en uitstroom uit een COA-
opvanglocatie. Deze duur kan een verklaring zijn voor de resultaten op inburgering en 
arbeidstoeleiding, waarbij de aanname is dat een lange wachttijd over het algemeen tot betere 
resultaten zal leiden omdat er meer tijd is geweest om de taal te leren. Gemeenten hebben weinig 
invloed op de wachttijd; deze wordt vooral bepaald door de lengte van de asielprocedure.  
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Hoofdstuk 3: Inburgering 

Statushouders tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd moeten verplicht inburgeren. Zij leren de taal en 
gebruiken van hun nieuwe woonplek, meestal via een cursus. Dit wordt afgesloten met een examen. 
Het doel van inburgeren is dat nieuwkomers volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse 
samenleving.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:  
1. Hoeveel statushouders zijn inburgeringsplichtig?  
2. Welk percentage is geslaagd voor het inburgeringstraject?  
3. En wat is de gemiddelde duur van een geslaagd inburgeringstraject?  

   

Statushouders met inburgeringsplicht 

De grafiek ‘Percentage inburgeringsplichtige statushouders (18-65 jaar)’ laat zien welk aandeel van 
de statushouders in de gemeente een inburgeringsplicht heeft. Het gaat om de groep die sinds 2014 
een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. De grafiek geeft een beeld van het 
aantal mensen dat inburgering nodig heeft. Door geslaagde inburgeraars en ontheffingen van de 
inburgeringsplicht kan dit percentage afnemen. Door de komst van nieuwe statushouders kan het 
percentage weer groeien.  

Personen die van buiten de EU, de Europese Economische Ruimte, Turkije of Zwitserland langdurig 
in Nederland komen wonen, zijn verplicht in te burgeren. Zij moeten de Nederlandse taal leren 
spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Er zijn ontheffingen mogelijk voor personen 
met een psychische of lichamelijke beperking, een verstandelijk handicap of personen waarvan de 
gemeente of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt dat zij het inburgeringsexamen niet kunnen 
halen.  

Jongeren tot 18 jaar hebben geen inburgeringsplicht en zijn daarom niet meegenomen in de cijfers.  

 

 

 

   

Gemeente X



Geslaagde inburgeraars  

Onderdeel van de inburgering is het inburgeringsexamen. Om te bewijzen dat ze de taal spreken en 
weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen statushouders een verplicht 
inburgeringsexamen af. Het inburgeringsexamen bestaat sinds oktober 2017 uit zeven onderdelen: 
Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse 
Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Plus de participatieverklaring, die 
inburgeraars in het eerste jaar moeten ondertekenen. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij 
ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.  

Statushouders die ouder zijn dan 18 jaar en onderwijs volgen, kunnen aan hun inburgeringsplicht 
voldoen als zij een diploma halen op MBO2 niveau of hoger.  

De grafiek ‘Percentage geslaagde inburgeraars’ geeft aan welk percentage van de statushouders in 
de gemeente is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Het gaat om de groep die sinds 2014 een 
status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. Dat betekent dat er mensen tussen zitten 
die al een paar jaar in de gemeente wonen, maar ook mensen die er pas een maand zijn.  

De grafiek geeft slechts een indicatie van de resultaten van de gemeente op inburgering. Ten eerste 
omdat statushouders een inburgeringstermijn hebben van drie jaar. Voor de meeste 
inburgeringsplichtigen is die termijn nog niet voorbij. Ten tweede omdat de groep 
inburgeringsplichtigen nieuwe aanwas heeft van mensen pas recent in de gemeente zijn komen 
wonen. De grafiek is vooral interessant in de vergelijking met andere gemeenten.  

 

 

 

   

Geslaagde inburgeraars naar nationaliteit 

De volgende grafieken laten het percentage statushouders zien per nationaliteit dat geslaagd is voor 
het inburgeringsexamen. Hierbij zijn alle geslaagden per nationaliteit gedeeld op het totaal aantal 
geslaagden van deze nationaliteit met een inburgeringsplicht. Dat betekent dat er mensen tussen 
zitten die al een paar jaar in de gemeente wonen, maar ook mensen die er pas een maand zijn.  
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Dit cijfer is te vergelijken met andere gemeenten, maar ook met de geslaagden van andere 
nationaliteiten of het gemiddelde van de hele groep.  

Als het percentage ‘nul’ is, betekent dit dat het aantal geslaagde inburgeraars nog minder dan 5 
personen is. Vooral in kleinere gemeenten, waar minder statushouders wonen, duurt het even 
voordat er voldoende gegevens zijn om deze te tonen in een grafiek.  

   

Geslaagde Syriërs  

De grafiek ‘Percentage geslaagden uit Syrië’ geeft aan welk percentage van de statushouders met 
een Syrische nationaliteit in de gemeente is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Hierbij zijn alle 
geslaagde Syrische statushouders gedeeld op het totaal aantal Syrische statushouders met een 
inburgeringsplicht.  

 

 

 

   

Geslaagde Eritreeërs  

De grafiek ‘Percentage geslaagden uit Eritrea’ geeft aan welk percentage van de statushouders met 
een Eritrese nationaliteit in de gemeente is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Hierbij zijn alle 
geslaagde Eritrese statushouders gedeeld op het totaal aantal Eritrese statushouders met een 
inburgeringsplicht  
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Geslaagden van andere nationaliteiten  

De grafiek ‘Percentage geslaagden uit andere landen dan Syrië en Eritrea’ geeft aan welk 
percentage van de statushouders van andere nationaliteiten dan de Syrische en Eritrese in de 
gemeente is geslaagd voor het inburgeringsexamen.  
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Gemiddelde duur inburgeringstraject 

De grafiek ‘Gemiddelde duur inburgeringstraject’ geeft een beeld van de gemiddelde duur van een 
geslaagd inburgeringstraject in maanden van start van de inburgeringsplicht tot het slagen voor een 
inburgeringsexamen. Logischerwijs is die duur in de eerste meetperiodes laag omdat dan alleen de 
mensen die snel slagen worden meegenomen. Na enig tijd zal de duur oplopen en afvlakken. Op het 
moment dat de grafiek af is gevlakt, is het interessant om de duur te vergelijken met andere 
gemeenten.  

Inburgeraars hebben een termijn van drie jaar om hun inburgeringsdiploma te halen. Zij kunnen deze 
tijd ten volle benutten om een zo hoog mogelijk taalniveau proberen te halen. Personen die al meer 
dan 2,5 jaar aan het inburgeren zijn, kunnen twee jaar extra de tijd krijgen als zij 300 uur aan cursus 
hebben gevolgd bij een school met een keurmerk. Zij moeten de examenonderdelen die zij niet 
hebben behaald ook al minimaal twee keer hebben geprobeerd te halen.  

 

Gemeente X



 

 
  

Gemeente X



Hoofdstuk 4: Werk, inkomen en scholing 

Statushouders bouwen na hun huisvesting een nieuw leven op in Nederland. Voor hun inkomen zijn 
statushouders veelal aangewezen op een uitkering of inkomsten uit werk. Ook zijn er mogelijkheden 
om een opleiding te volgen. Gemeenten bieden daar ondersteuning bij.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen:  

1. Hoeveel statushouders hebben een bijstandsuitkering?  
2. Hoeveel statushouders hebben werk en wat is het aantal uren dat ze werken per week?  
3. Hoeveel volgen er onderwijs en op welk niveau?  
4. En wat is de inkomenssituatie van statushouders?  

   

Statushouders met een bijstandsuitkering 

Wie geen middelen heeft om in het eigen inkomen te voorzien, kan een beroep doen op de bijstand, 
een inkomen op minimumniveau. Voor statushouders geldt over het algemeen dat zij nog geen werk 
hebben op het moment dat zij van een opvanglocatie verhuizen naar een gemeente.  

   

De grafiek ‘Percentage statushouders met bijstandsuitkering’ geeft een beeld van de ontwikkeling 
van de bijstandsafhankelijkheid van de gehuisveste statushouders tussen de 18 en de 65. Daarbij 
zijn alle statushouders binnen deze leeftijdsgroep met een bijstandsuitkering gedeeld op het totaal 
aantal statushouders binnen deze leeftijdsgroep in de gemeente. Het gaat om de groep die sinds 
2014 een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. Dat betekent dat er mensen 
tussen zitten die al een paar jaar in de gemeente wonen, maar ook mensen die er pas een maand 
zijn.  

 

 

 

De volgende grafiek geeft dezelfde informatie, maar brengt alleen het laatste peilmoment in beeld.  
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Statushouders met werk 

De grafiek ‘Percentage werkende statushouders’ geeft een beeld van de ontwikkeling van het 
percentage gehuisveste statushouders dat betaald werk heeft. Het gaat om de groep die sinds 2014 
een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente. Dat betekent dat er mensen tussen 
zitten die al een paar jaar in de gemeente wonen, maar ook mensen die er pas een maand zijn.  

 

Gemeente X



 

 

De volgende grafiek geeft dezelfde informatie, maar brengt alleen het laatste peilmoment in beeld.  

 

 

 

   

Tabel 4.1: Aantal werkende statushouders in gemeente  

Gemeente X

Gemeente X



   1-7-2018  

Gemeente X  100  

  

Aantal uren werkzaam 

De grafiek ‘Arbeidsvolume statushouders’ geeft weer hoeveel de werkende statushouders gemiddeld 
per week werken. Het arbeidsvolume wordt gebaseerd op de ‘deeltijdfactor’ van de werkende 
statushouder. De deeltijdfactor geeft aan hoeveel uur iemand binnen een baan werkt t.o.v. een 
fulltimer in dezelfde organisatie of dezelfde branche. De deeltijdfactor heeft een waarde tussen 0 en 
1, waarbij 1 een fulltime dienstverband representeert, en wordt hier ingedeeld in de volgende 
categorieën: 'minder dan 0,3 fte', '0,3-0,8 fte' en 'meer dan 0,8 fte'. Wanneer een statushouder 
meerdere betaalde banen heeft, kan de deeltijdfactor niet berekend worden. Deze statushouders 
worden hier ingedeeld in de categorie 'meer dan één baan'. Het arbeidsvolume is afgebeeld als 
percentage t.o.v. het totale aantal statushouders met werk.  

Het aantal statushouders dat werkt, kan nog beperkt zijn. Om de percentages goed te kunnen 
interpreteren, is het van belang te weten hoeveel statushouders er werken (zie daarvoor de vorige 
paragraaf). Bij kleine aantallen, kan toeval een grote rol spelen.  

 

 

 

De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Op het online benchmarkplatform kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per groep door de tijd heen volgen.  

   

Statushouders die onderwijs volgen 

De grafiek ‘Percentage statushouders dat onderwijs volgt’ geeft een beeld van het aantal gehuisveste 
statushouders tussen de 18 en de 65 jaar dat een opleiding volgt. Het gaat hierbij om door het Rijk 
bekostigd onderwijs, zoals een roc of universiteit. Het meetmoment is één keer per jaar op 1 oktober. 
Het gaat om de groep die sinds 2014 een status heeft gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  

Gemeente X



 

 

 

De volgende grafiek geeft dezelfde informatie, maar brengt alleen het laatste peilmoment in beeld.  

 

 

 

Tabel 4.2: Aantal onderwijsvolgende statushouders in gemeente  

Gemeente X

Gemeente X



   1-7-2018  

Gemeente X  85  

Onderwijsniveau  

De grafiek ‘Onderwijsniveau van statushouders die onderwijs volgen’ geeft een beeld van het type 
onderwijs dat de gehuisveste statushouders volgen. Het gaat hier om de groep statushouders tussen 
de 18 en 65 jaar. De categorieën zijn: voortgezet onderwijs/MBO1, MBO2-MBO4, HBO/WO en 
overig/onbekend. Het onderwijsniveau is afgebeeld als percentage t.o.v. het totale aantal 
statushouders dat onderwijs volgt.  

Het aantal statushouders dat onderwijs volgt, kan nog beperkt zijn. Om de percentages goed te 
kunnen interpreteren, is het van belang te weten over hoeveel statushouders het onderwijsniveau 
gemeten is (zie daarvoor de vorige paragraaf). Bij kleine aantallen, kan toeval een grote rol spelen.  

 

 

 

De verdeling kan door de jaren heen wijzigen. Op het online benchmarkplatform kunnen 
benchmarkdeelnemers grafieken opvragen die de ontwikkeling per groep door de tijd heen volgen.  

   

Economische positie statushouders 

De grafiek ‘Economische positie gehuisveste statushouders’ brengt in beeld wat de economische 
positie is van de gehuisveste statushouders tussen de 18 en de 65 jaar in de gemeente. Het gaat om 
de gegevens op het laatste peilmoment. Daarvoor zijn de percentages ‘werk’,  ‘bijstand’ en 
‘onderwijs’ bij elkaar opgeteld. Dit percentage kan boven de honderd procent uitkomen op het 
moment dat statushouders werk, uitkering en/of onderwijs combineren (bijvoorbeeld door een 
bijstandsuitkering te combineren met een parttime baan). Dit percentage kan onder de honderd 
procent uitkomen omdat een aantal (kleine) groepen niet zijn meegenomen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om statushouders met andersoortige uitkeringen dan bijstand en statushouders die niet-
uitkeringsgerechtigd zijn, bijvoorbeeld omdat zij een partner hebben met voldoende inkomen.  

Gemeente X



 

 

 

   

Statushouders onder de lage-inkomensgrens  

De grafiek ‘Percentage statushouders onder de lage-inkomensgrens’ geeft een beeld van de 
inkomens van statushouders in de gemeente. Het gaat om de groep die sinds 2014 een status heeft 
gekregen en is ingeschreven bij de gemeente.  

De lage-inkomensgrens weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in de tijd. In 2017 bedroeg deze 
grens op maandbasis 1.040 euro voor een alleenstaande, 1.380 euro voor een alleenstaande ouder 
met één kind en 1.960 euro voor een paar met twee kinderen. Voor meerpersoonshuishoudens is 
deze grens met behulp van equivalentiefactoren aangepast aan omvang en samenstelling van het 
huishouden. De inkomensgegevens hebben betrekking op huishoudens waarvan de hoofdkostwinner 
gedurende het gehele jaar een inkomen had. Studentenhuishoudens en bewoners van instellingen, 
inrichtingen en tehuizen zijn buiten beschouwing gelaten. Omdat inkomensgegevens jaargegevens 
zijn, wordt deze indicator niet per kwartaal, maar per jaar berekend. Voor inkomensgegevens geldt 
een ondergrens van 100 waarnemingen. Dat wil zeggen dat het resultaat alleen getoond wordt voor 
gemeenten met meer dan 100 statushouders die het hele jaar inkomen genoten.  

 

Gemeente X
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Hoofdstuk 5: Gebruik voorzieningen 

Naast voorzieningen voor arbeidstoeleiding en inburgering, kunnen statushouders ook gebruik 
maken van andere voorzieningen. In dit hoofdstuk gaan in op het jeugdzorggebruik onder 
statushouders.  

   

Jeugdzorg 

De grafiek ‘Percentage statushouders dat gebruik maakte van jeugdzorg’ geeft een beeld van het 
gebruik van jeugdzorg onder jonge statushouders. Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp (hulp en zorg 
aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een 
verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders), jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. Omdat gegevens over jeugdzorg op jaarbasis in het onderzoeksbestand zijn 
opgenomen, wordt deze indicator per jaar bepaald.  

Landelijk ligt het percentage voor gebruik van jeugdzorg van jongeren tot 23 jaar in 2018 op bijna 
10%. Gemeenten kunnen daarin onderling van elkaar verschillen.  

 

 

 
  

Gemeente X



Hoofdstuk 6: Gemeentelijke beleidskeuzes 

Zomer 2019 voegt de Divosa Benchmarkorganisatie beleidsgegevens van gemeenten toe: welke 
keuzes hebben zij gemaakt rondom inburgering en arbeidstoeleiding van statushouders?  

   

Dat doen wij voor gemeenten die hebben meegedaan aan het enquête onderzoek van het platform 
Kennis Integratie en Samenleving en toestemming hebben gegeven voor het hergebruik van een 
aantal van deze gegevens bij aanmelding voor deze benchmark. Het gaat om de gegevens die 
gemeenten hebben ingevuld over hun beleidskeuzes.  

De beleidskeuzes van een gemeente kunnen de resultaten op arbeidstoeleiding en inburgering 
verklaren, maar zijn ook een interessante bron voor gemeenten om op zoek te gaan naar 
voorbeeldgemeenten die zaken hetzelfde of juist heel anders aanpakken.  
  



Definities 

 

Indicator  Toelicht en aandachtspunten  Bron  

Voorsprong en achterstand op 
taakstelling huisvesting  

Op basis van openbare gegevens van 
het COA over de taakstelling en 
realisatie huisvesting statushouders. 
Deze cijfers komen uit een gefixeerd 
overzicht en geeft de stand weer van 
de eerste dag van de maand.  

COA  

Aandeel statushouders per 1000 
inwoners in de gemeente  

Deze indicator laat het absolute 
aantal statushouders zien dat 
woonachtig is in de gemeente en het 
relatieve aantal statushouders per 
1000 inwoners van de gemeente in 
het betreffende kwartaal. De 
inwonersaantallen per gemeente zijn 
steeds berekend op de eerste dag 
van het betreffende kwartaal  

CBS  

Uitstroom statushouders uit eerste 
vestigingsgemeente   

Deze indicator betreft het aantal 
statushouders dat vanuit de eerst 
vestigingsgemeente na COA-opvang 
naar een andere gemeente 
verhuisde.  

CBS  

Instroom statushouders in 
gemeente  

Deze indicator geeft het aantal 
statushouders dat in het betreffende 
kwartaal woonachtig is in de 
gemeente en dat na uitstroom uit de 
COA-opvanglocatie in eerste instantie 
in een andere gemeente woonachtig 
was.   

CBS  

Statushouders naar nationaliteit  Hier wordt per nationaliteit het aantal 
statushouders afgebeeld dat in een 
gemeente woonachtig is als 
percentage van het totale aantal 
statushouders in de gemeente in het 
betreffend kwartaal. De aantallen 
worden afgebeeld voor de vijf meest 
voorkomende nationaliteiten onder 
statushouders (afkomstig uit Syrië, 
Eritrea, Irak, Afghanistan en Iran) en 
voor statushouders met overige 
nationaliteiten.  

CBS  

Statushouders naar plaats in het 
huishouden  

Deze indicator laat de plaats in het 
huishouden zien voor statushouders 
die in de gemeente woonachtig zijn. 
Hierbij worden de volgende 
categorieën gehanteerd: 
alleenstaand, thuiswonend kind, 
partner in paar met kinderen, partner 
in paar zonder kinderen, ouder in een 
eenoudergezin en overig gezinslid. 
Personen die als overig gezinslid in 
een huishouden wonen, wonen 
bijvoorbeeld in een pleeggezin of met 
broers en/of zussen.  

CBS  



Statushouders naar 
leeftijdscategorie  

Hier wordt per gemeente de leeftijd 
van de in de gemeente woonachtige 
statushouders afgebeeld als 
percentage van het totale aantal 
statushouders in de gemeente. Hierbij 
worden de volgende 
leeftijdsategorieën gehanteerd: 0-17 
jaar, 18-26 jaar, 27-44 jaar, 45-64 
jaar, 65 jaar en ouder.  

CBS  

Statushouders naar geslacht  Deze indicator geeft het aantal 
mannelijke en vrouwelijke 
statushouders dat in de gemeente 
woont als percentage van het totale 
aantal statushouders in de gemeente 
in het betreffende kwartaal.  

CBS  

Statushouders naar type vestiging 
(eerste aanvrager vs. nareiziger)  

Deze indicator laat het aantal eerste 
aanvragers en nareizigers zien als 
percentage van het totale aantal 
statushouders in de gemeente in het 
betreffende kwartaal. Nareizigers zijn 
statushouders die in het kader van 
gezinshereniging of de nareisregeling 
vanuit het land van herkomst bij 
gezinsleden (bijv. een partner of 
kinderen) komen wonen die eerder 
naar Nederland gekomen zijn. Eerste 
aanvragers betreft statushouders die 
zelfstandig een aanvraag om 
toelating tot vluchteling hebben 
ingediend.  

CBS  

Wachttijd tussen instroom COA-
opvang en eerste zelfstandige 
vestiging in gemeente  

Deze indicator laat zien hoeveel tijd 
(in jaren) verstrijkt tussen het moment 
dat statushouders instromen in een 
COA-opvanglocatie en het moment 
dat zij in zelfstandige woonruimte 
gaan wonen binnen de eerste 
vestigingsgemeente. Dit is geen 
kwartaalvariabele, maar wordt één 
keer berekend voor iedere 
statushouder vanaf de COA-
instroomdatum (indien bekend) tot de 
eerste maand waarin zij niet meer in 
een COA-locatie woonachtig zijn. 
Hierbij worden de volgende 
categoriën gehanteerd: korter dan 1 
jaar, 1-2 jaar en langer dan 2 jaar. De 
wachttijd tussen COA-instroom en 
zelfstandige vestiging in een 
gemeente wordt voornamelijk 
bepaald door de duur van de 
asielprocedure. Omdat deze 
procedure over het algemeen (veel) 
korter is voor nareizigers dan voor 
eerste aanvragers, zijn nareizigers bij 
het berekenen van deze indicator 
buiten beschouwing gelaten. Ook het 
hier vermelde aantal statushouders in 
het startcohort van de gemeente 

CBS  



betreft alleen eerste aanvragers en 
geen nareizigers.   

Percentage inburgeringsplichtige 
statushouders  

Deze indicator betreft het aandeel 
inburgeringsplichtige statushouders 
(18 t/m 65 jaar), inclusief 
statushouders die de termijn voor 
inburgering overschreden hebben, 
maar exclusief statushouders die al 
geslaagd zijn voor het 
inburgeringsexamen. Hierbij wordt het 
absolute aantal inburgeringsplichtige 
statushouders als percentage afgezet 
tegen alle statushouders (18-65 jaar) 
in de gemeente in het betreffende 
kwartaal. Door geslaagde 
inburgeraars en ontheffingen van de 
inburgeringsplicht kan dit percentage 
over tijd afnemen. Tegelijkertijd kan 
het percentage groeien door de 
komst van nieuwe statushouders.   

CBS  

Percentage geslaagde 
inburgeraars  

Deze indicator geeft het aantal 
statushouders dat geslaagd is voor 
het inburgeringsexamen als 
percentage van alle 
inburgeringsplichtige én voormalig 
inburgeringsplichtige statushouders in 
de gemeente in het betreffende 
kwartaal. Onder voormalig 
inburgeringsplichtigen vallen ook 
personen die een vrijstelling of 
ontheffing van inburgeringsplicht 
hebben of wiens inburgeringsplicht 
vervallen is.  

CBS  

Percentage geslaagde Syriërs  Als ‘Percentage geslaagde 
inburgeraars’, maar dan alleen voor 
statushouders met de Syrische 
nationaliteit.  

CBS  

Percentage geslaagde Eritreeërs  Als ‘Percentage geslaagde 
inburgeraars’, maar dan alleen voor 
statushouders met de Eritrese 
nationaliteit.  

CBS  

Percentage geslaagde 
statushouders overige 
nationaliteiten  

Als ‘Percentage geslaagde 
inburgeraars’, maar dan alleen voor 
statushouders met een nationaliteit 
anders dan de Syrische of Eritrese.  

CBS  

Gemiddelde duur van een 
geslaagd inburgeringstraject  

Per peilmoment wordt de gemiddelde 
van duur van het inburgeringstraject 
(in maanden) berekend voor alle 
statushouders in de gemeente die t/m 
het betreffende kwartaal een 
inburgeringsexamen behaald hebben 
(dus inclusief degenen die op in een 
eerder peilmoment al geslaagd 
waren). De duur van het 
inburgeringstraject wordt berekend 
vanaf de datum dat een statushouder 
door DUO op de hoogte wordt gesteld 

CBS  



van zijn/haar inburgeringsplicht tot de 
datum waarop hij/zij het 
inburgersexamen behaalde. Omdat 
de eerste statushouders in de hier 
gevolgde groep zich in 2014 in 
Nederland vestigde, geeft deze 
indicator voor de eerste 
peilmomenten een vertekend beeld 
van de gemiddelde duur van een 
inburgeringstraject. De statushouders 
die op deze peilmomenten al 
geslaagd waren voor hun 
inburgeringsexamen, doorliepen het 
traject namelijk per definitie veel 
sneller dan de meeste statushouders 
(die op dat moment nog niet geslaagd 
waren). Pas vanaf medio 2017 geeft 
deze indicator een realistisch beeld 
van de gemiddelde duur van een 
inburgeringstraject.   

Percentage werkende 
statushouders   

Deze indicator laat het aantal 
statushouders tussen 18 en 65 jaar 
zien dat in het betreffende kwartaal 
betaald werk had als percentage van 
alle statushouders (18-65 jaar) in de 
gemeente.  

CBS  

Percentage statushouders met 
bijstandsuitkering   

Deze indicator laat het aantal 
statushouders tussen 18 en 65 jaar 
zien dat in het betreffende kwartaal 
een bijstandsuitkering ontving als 
percentage van alle statushouders 
(18-65 jaar) in de gemeente.  

CBS  

Percentage onderwijsvolgende 
statushouders  

Deze indicator laat het aantal 
statushouders tussen 18 en 65 jaar 
zien dat onderwijs volgt als 
percentage van alle statushouders 
(18-65 jaar) in de gemeente. In 
tegenstelling tot de meeste andere 
indicatoren wordt deze indicator niet 
per kwartaal berekend, maar slechts 
één keer per jaar, namelijk op 1 
oktober.  

CBS  

Onderwijsniveau van 
onderwijsvolgende statushouders  

Deze indicator geeft voor 
onderwijsvolgende statushouders 
tussen 18 en 65 jaar aan op welk 
niveau zij onderwijs volgen. De 
categorieën die hier gehanteerd 
worden zijn: voortgezet 
onderwijs/MBO1, MBO2-MBO4, 
HBO/WO en overig/onbekend. Deze 
indicator wordt niet per kwartaal 
berekend, maar slechts één keer per 
jaar, op 1 oktober.  

CBS  

Arbeidsvolume werkende 
statushouders, in categorieën  

Deze indicator laat het arbeidsvolume 
voor statushouders (18-65 jaar) met 
betaald werk zien. Het arbeidsvolume 
wordt gebaseerd op de ‘deeltijdfactor’ 

CBS  



van de werkende statushouder. De 
deeltijdfactor geeft aan hoeveel uur 
iemand binnen een baan werkt t.o.v. 
een fulltimer in dezelfde organisatie of 
dezelfde branche. De deeltijdfactor 
heeft een waarde tussen 0 en 1, 
waarbij 1 een fulltime dienstverband 
representeert, en wordt hier 
ingedeeld in de volgende 
categorieën: 'minder dan 0,3 vte', 
'0,3-0,8 vte' en 'meer dan 0,8 vte'. 
Wanneer een statushouder meerdere 
betaalde banen heeft, kan de 
deeltijdfactor niet berekend worden. 
Deze statushouders worden hier 
ingedeeld in de categorie 'meer dan 
één baan'.   

Aandeel statushouders met 
huishoudensinkomen onder de 
lage-inkomensgrens  

Deze indicator geeft het het aantal 
statushouders in een huishouden met 
een huishoudensinkomen onder de 
lage-inkomensgrens (kolom D) als 
percentage van alle statushouders in 
de gemeente van wie het huishouden 
het hele betreffende jaar een inkomen 
had (kolom E). De lage-
inkomensgrens weerspiegelt een vast 
koopkrachtbedrag in de tijd. De grens 
is afgeleid van het bijstandsniveau 
voor een alleenstaande in 1979, toen 
dit in koopkracht het hoogst was. 
Voor meerpersoonshuishoudens is 
deze grens met behulp van 
equivalentiefactoren aangepast aan 
omvang en samenstelling van het 
huishouden. In 2017 bedroeg deze 
grens op maandbasis 1.040 euro voor 
een alleenstaande, 1.380 euro voor 
een alleenstaande ouder met één 
kind en 1.960 euro voor een paar met 
twee kinderen. De 
inkomensgegevens hebben 
betrekking op huishoudens waarvan 
de hoofdkostwinner gedurende het 
gehele jaar een inkomen had. 
Studentenhuishoudens en bewoners 
van instellingen, inrichtingen en 
tehuizen zijn buiten beschouwing 
gelaten. Omdat inkomensgegevens 
jaargegevens zijn, wordt deze 
indicator niet per kwartaal, maar per 
jaar berekend. Voor 
inkomensgegevens geldt een 
ondergrens van 100 waarnemingen. 
Dat wil zeggen dat het resultaat 
alleen getoond wordt voor gemeenten 
met meer dan 100 statushouders die 
het hele jaar inkomen genoten.  

CBS  

Percentage gebruik jeugdzorg 
onder 0-22 jarigen  

Deze indicator laat het aantal 
statushouders (0 t/m 22 jaar) zien dat 

CBS  



in een bepaald jaar gebruikmaakte 
van een vorm van jeugdzorg als 
percentage van alle statushouders 
t/m 22 jaar in een gemeente. Onder 
jeugdzorg vallen jeugdhulp (hulp en 
zorg aan jongeren en hun ouders bij 
psychische, psychosociale en/of 
gedragsproblemen, een 
verstandelijke beperking van de 
jongere, of opvoedingsproblemen van 
de ouders), jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Omdat gegevens 
over jeugdzorg op jaarbasis in het 
onderzoeksbestand zijn opgenomen, 
wordt deze indicator, conform het 
landelijke onderzoek, niet per 
kwartaal, maar per jaar bepaald.  

 

   


