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Taal een grote belemmering voor integratie van Somaliërs in Amsterdam 

AMSTERDAM— Somaliërs worden in Amsterdam met meer uitdagingen 
geconfronteerd dan andere vluchtelingengroepen. Onderzoek dat vandaag wordt 
gepubliceerd, laat zien dat er specifieke strategieën en programma’s nodig zijn om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden.  
 
Somaliërs in Amsterdam is een rapport dat in het kader van het ‘At Home in Europe’ 
project is opgesteld door de Open Society Foundations. Het onderzoekt de ervaringen 
van Somaliërs op het gebied van onderwijs, gezondheid, politieke participatie en 
handhaving, en hun identiteitsbeleving en gevoel van thuishoren in Amsterdam.  
 
“Somaliërs kampen met specifieke problemen in het Nederlandse onderwijssysteem en 
op de arbeidsmarkt die vaak het gevolg zijn van een taalachterstand”, licht Nazia 
Hussain, directeur van het At Home in Europe project van de Open Society 
Foundations, toe. “Bezuinigingen en meer nadruk op digitale lesmethoden – die de 
Somaliërs benadelen vanwege een sterk mondelinge traditie en veel analfabetisme – 
betekent dat het eigen maken van de Nederlandse taal, een zeer belangrijk component 
voor het integratieproces in Nederland, voor de Somaliërs steeds moeilijker wordt.”  
 
Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, voegt hieraan toe: "De 
beste manier om het leren van de taal te ondersteunen is door deze in de praktijk te 
spreken. Het is ook belangrijk om taal op de werkvloer aan te bieden of in combinatie 
met een beroepsopleiding. Taalcoaching door Nederlandse vrijwilligers kan heel 
effectief zijn."  
 
Somaliërs in Amsterdam vormen een diverse groep met onder andere eerste generatie 
vluchtelingen en asielzoekers die recentelijk de oorlog in Somalië ontvlucht zijn, 
tweede generatie Nederlandse Somaliërs die in Nederland zijn geboren en Somaliërs 
die in 1990 in Nederland aankwamen en nu Nederlandse burgers zijn. Allen worstelen 
met een veelvoud aan identiteiten. Het rapport stelt dat een gevoel van thuishoren in 
Nederland vooral belangrijk is voor jonge Somaliërs, maar dat dit negatief wordt 
beïnvloed door ervaringen met discriminatie en een negatief beeld in de media. Meer 
kansen voor maatschappelijke- en politieke participatie zijn een manier om de 
integratie van Somaliërs in Amsterdam te bevorderen.  
 
Het rapport doet onder andere de volgende aanbevelingen:  

 De gemeente Amsterdam zou moeten samenwerken met Somalische en andere 
maatschappelijke organisaties om de impact van de nieuwe integratiewet in kaart 
te  brengen op de hoge werkeloosheid, slechte gezondheid, slechte huisvesting en 
lage onderwijsprestaties onder vluchtelingen. Zij moeten gezamenlijk optreden om 
de positie van Somaliërs in Amsterdam te verbeteren.  
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 Aanvullende steun voor Somalische- en andere vluchtelingengroepen moet worden 
overwogen om de effectiviteit van integratieprogramma’s en de Nederlandse 
taalprogramma’s te verbeteren.  

 Een sterke rol voor Somalische- en andere immigrantenorganisaties is nodig om de 
uitdagingen waarvoor deze gemeenschappen zich gesteld zien het hoofd te bieden. 
Deze organisaties kunnen integratie bevorderen middels informatieverstrekking, 
begeleiding en vertegenwoordiging, taalcursussen, training en mentoring, 
huiswerkbegeleiding, contacten met overheidsinstellingen, ouderbegeleiding en 
andere activiteiten.  

 
Opmerkingen  

1. Somaliërs in Amsterdam is onderdeel van een reeks onderzoeken in zeven 
steden – Somaliërs in Europese Steden – als onderdeel van het At Home in 
Europe project uitgevoerd door de Open Society Foundations. Het onderzoekt 
de dagelijkse werkelijkheid van mensen met een Somalische achtergrond in 
Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Malmö, Leicester, Londen en Oslo.  

2. Het rapport gebruikt kwalitatieve onderzoeksmethoden, inclusief interviews 
met sleutelpersonen op stedelijk en nationaal niveau, focusgroepsdiscussies 
met Somalische inwoners van Amsterdam en bestaande analyses door experts. 
Het onderzoek voor dit rapport is gedaan van december 2012 tot en met 
oktober 2013.  

3. Het At Home in Europe project, onderdeel van de Open Society Foundations, 
werkt aan het bevorderen van gelijkheid voor groepen die zijn uitgesloten van 
het reguliere maatschappelijke-, politieke- en culturele leven in een 
veranderend Europa. At Home in Europe pleit voor verandering in 
samenwerking met civil society, beleidsmakers, professionals werkzaam in de 
praktijk en bewoners van 17 steden in West-Europa.  

4. De hoofdonderzoekers van dit rapport zijn dr. Ilse van Liempt en dr. Gery 
Nijenhuis van de Universiteit Utrecht met hulp van onderzoeksassistenten 
Shamsa Said en Fatihya Abdi. De Open Society Foundations zijn volledig 
verantwoordelijk voor de inhoud van dit rapport.  

 

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/somalis-helsinki
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