
Het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) 
heeft als thema De integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Ieder 
najaar geven drie deskundigen hun visie op een actueel sociologisch vraagstuk. Ditmaal 
is dat vluchtelingenintegratie, vanuit zowel een herkomst- als een ontvangend 
perspectief. De middag wordt voorgezeten door NSV-voorzitter Godfried Engbersen 
(EUR/WRR).

Na de opening door Karen van Oudenhoven (SCP-directeur), neemt Roos van der Zwan 
het woord. Zij is post-doctoraal onderzoeker bij het NIDI en won in 2020 de Instituut 
Gak-KNAW Award om onderzoek te doen naar de arbeidsdeelname van vrouwelijke 
Syrische statushouders. Van hen heeft maar een klein deel betaald werk. De meeste van 
deze vrouwen willen echter wel aan het werk. Waarom lukt dat (nog) niet? 
Vervolgens is het woord aan Jaco Dagevos. Hij is bijzonder hoogleraar Integratie en 
Migratie aan de EUR en senior onderzoeker bij het SCP. Zijn onderzoek richt zich op het 
verloop van de vroege integratieprocessen van (Syrische) statushouders en de betekenis 
van beleidsfactoren daarin. Hij verzorgt een lezing over de vraag wat er beter kan in het 
opvang- en inburgeringsbeleid van asielzoekers en statushouders. Uit recent onderzoek 
trekt hij lessen over de participatie van Oekraïense vluchtelingen.
De derde spreker is Meta van der Linden, universitair docent aan de Universiteit 
Utrecht en verbonden aan het European Research Centre on Migration and Ethnic 
Relations (ERCOMER). Zij zal vertellen over het EUR Bridge project: Een natuurlijk 
experiment naar de werking van integratiebeleid onder Syrische statushouders in 
Rotterdam. Na de vluchtelingeninstroom van 2015 is de Stichting Nieuw Thuis 
Rotterdam een intensief en integraal programma gestart. Met gebruik van 
kwantitatieve en kwalitatieve methoden wordt de vraag beantwoord: Verloopt de 
vroege economische en sociale integratie van statushouders in dit programma nu 
anders dan bij statushouders die geen deel uit maken van dit programma? 
Na deze drie uiteenzettingen is de beurt aan de toehoorders om zich in het debat te 
mengen. We gaan in gesprek aan de hand van een aantal stellingen, aangedragen door 
de sprekers. Tot slot van de middag zal een NSV erelidmaatschap worden uitgereikt, en 
staan we stil bij het 100-jarig bestaan van de sociologie als academische discipline in 
Nederland, met de aanbieding van de jubileumbundel '100 jaar sociologie in Nederland' 
aan de NSV-leden.

1 december 2022

Programma

12.30-13.00:  Inloop
13.00-13.15: Opening door SCP-directeur prof. dr. Karen van Oudenhoven 
13.15-14.00: Dr. Roos van der Zwan (NIDI)
14.00-14.45: Prof. dr. Jaco Dagevos (EUR/SCP)
14.45-15.15: Theepauze
15.15-16.00: Dr. Meta van der Linden (UU ERCOMER)
16.00-16.30: Forumdebat met de sprekers en de zaal 
16.30-17.00: Uitreiking erelidmaatschap en aanbieding jubileumbundel                      
'100 jaar sociologie in Nederland'
17.00-18.00: Borrel

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NSV 
(secretariaat@nsv-sociologie.nl). 
Deelname is gratis.

Tijd: Donderdag 1 december 2022, 13.00 – 18.00 uur 

Plaats: Seminarzaal Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Nadere informatie:
Peteke Feijten (p.feijten@scp.nl)

NB: i.v.m. toegangscontrole moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

Integratie van vluchtelingen in de samenleving vanuit 
een herkomst- en ontvangend perspectief
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