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Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte mevrouw Kremer,
Op grond van artikel 2 Vreemdelingenwet 2000 jo artikel 17 Kaderwet
adviescolleges vraag ik u mij te adviseren over het onderwerp 'participatie van
statushouders en asielzoekers1 in de zorg'. De Nederlandse zorgsector kent een
tekort aan arbeidskrachten, nu acuut in tijden van corona maar ook structureel.
Het CBS verwacht dat huidige tekorten in de zorgsector zullen toenemen, met
name onder verpleegkundigen en ouderenverzorgers. De inzet van statushouders
en asielzoekers in zorgberoepen zou een bijdrage kunnen leveren aan het
reduceren van deze tekorten, naast andere manieren om hier iets aan te doen
zoals technologische ontwikkeling, verhoogde arbeidsproductiviteit en verhoogde
arbeidsparticipatie van Nederlanders zonder migratieachtergrond.
Daarom vraag ik u om advies uit te brengen over belemmeringen en kansen van
het inzetten van statushouders en asielzoekers in zorgberoepen met een tekort
aan arbeidskrachten. Het betreft dus een groep die al een verblijfsrecht heeft in
Nederland of op grond van huidige regelgeving gedurende de behandeling van de
asielaanvraag reeds mag werken in Nederlanden waarvoor werk in de zorg zou
kunnen bijdragen aan integratie en een goede positie op de arbeidsmarkt.
Tegen deze achtergrond vraag ik op korte termijn een specifieke verkenning over
de groepen asielzoekers en statushouders. De precieze vraagstelling luidt "hoe
kan de (arbeids)participatie van in Nederland wonende asielzoekers en
statushouders in de zorg gestimuleerd worden?".
Graag zou ik duidelijk krijgen of en zo ja op welke manier op kortere termijn in
Nederland verblijvende statushouders en asielzoekers meer toegang kunnen
krijgen tot werk in de zorgsector; wat dus de kansen en knelpunten zijn. Ook
vraag ik naar goede praktijkvoorbeelden en verzoek ik u om oplossingsrichtingen
te presenteren. Daarbij ben ik bijvoorbeeld benieuwd of een gerichtere
benadering van werving onder de bovengenoemde groepen zal leiden tot een

Let op: u wordt hierbij verzocht dit te onderzoeken binnen de kaders van de huidige weten regelgeving omtrent de toegang tot de arbeidsmarkt (artikel 2a Besluit uitvoering Wet
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weerbaardere gezondheidssector. Hiermee speelt deze verkenning ook in op het
advies van de SER om statushouders te ondersteunen bij het zoeken naar werk.
De focus op asielzoekers en statushouders is ook relevant omdat de
arbeidsparticipatie onder deze groepen laag.is, terwijl die verhoogde participatie
integratie juist kan bevorderen en afhankelijkheid van bijstand kan laten
afnemen.
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Ik ontvang uw verkenning over de arbeidsparticipaties van asielzoekers en
statushouders in de zorg graag uiterlijk april 2021. Een belangrijke voorwaarde is
dat de ketenpartners worden meegenomen in deze verkenning.

Met vriendelijke groet,
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Ankie Broek s-Knol

Pagina 2 van 2

