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Dit	proefschrift	bestaat	uit	drie	empirische	studies	die	onderwerpen	op	het	gebied	van	
arbeids-	en	migratie-economie	onderzoeken.	De	samenvatting	geeft	een	overzicht	van	
de	 onderzoeksvragen,	 de	 methodologieën	 die	 gebruikt	 zijn	 om	 deze	 vragen	 te	
beantwoorden	en	de	conclusies	van	dit	onderzoek.	
	
Hoofdstuk	2	valt	in	het	gebied	van	de	arbeidseconomie.	Centraal	in	dit	hoofdstuk	staat	
de	 vraag	 of	 internationale	 verschillen	 in	 inkomensongelijkheid	 tussen	 geschoolde	 en	
(relatief)	ongeschoolde	werknemers	kunnen	worden	verklaard	door	verschillen	 in	het	
relatieve	aanbod	van	en	de	vraag	naar	geschoolde	en	ongeschoolde	werknemers	in	de	
verschillende	 landen.	Het	 model	 voor	 deze	 analyse	 is	 het	 canonieke	 vraag-	 en	
aanbodmodel	 voor	 vaardigheden.	 De	 empirische	 implicatie	 van	 het	 model	 is	 een	
negatief	 verband	 tussen	 de	 verschillen	 in	 het	 relatieve	 netto	 aanbod	 (d.w.z.	 aanbod	
minus	vraag)	en	 inkomensongelijkheid:	hoe	groter	het	netto	aanbod	van	bijvoorbeeld	
hooggeschoolde	 werknemers	 ten	 opzichte	 van	 anderen,	 hoe	 kleiner	 de	 mate	 van	
inkomensongelijkheid	 tussen	 hooggeschoolde	 werknemers	 en	 anderen.	De	 studie	
maakt	 gebruik	 van	 een	 dataset	 die	 in	 een	 groot	 aantal	 landen	 vaardigheden	 op	 een	
vergelijkbare	schaal	meet	om	deze	relatie	te	testen.	De	dataset	bevat	directe	metingen	
van	 rekenvaardigheid,	 leesvaardigheid	 en	 computervaardigheid	 van	meer	 dan	50.000	
volwassenen	 uit	 15	 landen.	Met	 behulp	 van	 deze	 maten	 word	 de	 steekproef	 in	 drie	
vaardigheidsgroepen	 (hoog,	 gemiddeld	 en	 laag)	 opgedeeld.	 Op	 basis	 van	 deze	
groepering	 suggereren	 de	 resultaten	 dat	 het	 eenvoudige	 aanbod-	 en	 vraagmodel	 in	
totaal	ongeveer	30	procent	van	de	internationale	variatie	tussen	de	verdiensten	van	de	
vaardigheidsgroepen	 verklaart.	Dit	 is	 een	 aanzienlijk	 deel,	 en	 ondanks	 het	 feit	 dat	
landspecifieke	 arbeidsmarktinstituties	 tegen	 dit	 mechanisme	 kunnen	 werken.	De	
resultaten	 zijn	 met	 name	 duidelijk	 voor	 werknemers	 aan	 de	 onderkant	 van	 de	
vaardigheidsverdeling,	 waar	 vraag	 en	 aanbod	 bijna	 50	 procent	 van	 de	 internationale	
verschillen	 in	 relatieve	 inkomsten	 uitmaken.	 De	 geschatte	 relatie	 tussen	 landen	 geeft	
aan	 dat	 een	 10	 procent	 lager	 relatief	 netto	 aanbod	 van	 laaggeschoolde	 werknemers	
wordt	 geassocieerd	 met	 1,5	 procent	 hogere	 relatieve	 inkomsten.	Deze	 studie	 is	 de	
eerste	 om	 computervaardigheden	 in	 het	 kader	 van	 het	 vraag-	 en	 aanbodmodel	 voor	
vaardigheden	 te	 onderzoeken	 en	 om	 een	 complete	 arbeidsmarkt	 te	 overwegen	 die	
vrouwen	en	werklozen	in	de	steekproef	omvat.			
	
Zowel	Hoofdstuk	3	en	Hoofdstuk	4	vallen	in	het	gebied	van	migratie-economie	en	gaan	
om	de	actuele	kwestie	van	vluchtelingenmigratie.	Hoofdstuk	3	onderzoekt	een	bepaald	
aspect	 van	 vluchtelingenmigratie	 dat	 weinig	 aandacht	 heeft	 gekregen	 in	 de	
economische	 literatuur:	 Hoe	 beïnvloedt	 de	 plaatsing	 van	 vluchtelingen	 in	 een	 kleine	
gemeente	 het	 sociale	 kapitaal	 onder	 de	 lokale	 bevolking?	 En	 specifiek,	 hoe	 verandert	
het	 niveau	 van	 vertrouwen	 en	 de	 houding	 van	 de	 lokale	 bevolking	 ten	 opzichte	 van	
vluchtelingen	als	gevolg	van	contact	met	vluchtelingen?	Deze	vragen	worden	behandeld	
door	middel	van	een	casus	op	het	platteland	van	Australië	waar	de	 inwoners	van	een	
kleine	stad	te	maken	kregen	met	een	grote	instroom	van	vluchtelingen	gedurende	een	
aantal	jaren.	De	hervestiging	was	exogeen	met	betrekking	tot	sociale	indicatoren	van	de	
stad	 en	 vulde	 een	behoefte	 aan	werknemers	 in	 de	 gemeenschap.	Het	 eerste	 kenmerk	
helpt	bij	het	vaststellen	van	een	betrouwbare	vergelijking	 tussen	deze	stad	en	andere	
controlesteden	die	in	verschillende	dimensies	vergelijkbaar	zijn	maar	met	uitzondering	
van	het	 contact	met	vluchtelingen.	Het	 laatste	kenmerk	 laat	 toe	om	te	 focussen	op	de	
sociale	 impact	 van	het	 contact	met	 vluchtelingen,	 zonder	de	verstorende	effecten	van	
toegenomen	 arbeidsmarktdruk	 of	 hogere	 criminaliteitscijfers	 die	 soms	 geassocieerd	



worden	 met	 vluchtelingenmigratie.	De	 studie	 combineert	 zelf-verzamelde	 gegevens	
over	 vertrouwen	 in	 vluchtelingen	 en	 autochtonen	 van	 een	 geincentiveerde	 enquête	
(gebruik	makend	van	het	 ‘trust	game'’)	met	herhaald	cross-sectioneel	onderzoek	over	
andere	 indicatoren	 van	 sociaal	 kapitaal	 van	 zowel	 de	 ‘behandelde’	 stad	 en	
controlesteden.	Een	 ‘difference-in-differences’	 analyse	 toont	 aan	 dat	 de	 plaatsing	 van	
vluchtelingen	 het	 sociale	 kapitaal	 in	 de	meeste	 dimensies	 onveranderd	 heeft	 gelaten,	
maar	 een	 positief	 effect	 heeft	 gehad	 op	 het	 vertrouwen	 in	 vluchtelingen	 ten	 opzichte	
van	autochtonen,	en	dit	vooral	voor	de	vrouwelijke	bevolking.	Bovendien	ontwikkelden	
inwoners	 van	 de	 behandelde	 stad	 gunstigere	 opvattingen	 over	 hervestiging	 van	
vluchtelingen	 in	 het	 algemeen.	 De	 vergelijking	 met	 een	 (gewogen)	 synthetische	
controlegroep	ondersteunt	deze	bevindingen,	die	een	veelbelovende	eerste	stap	zijn	in	
het	 bevorderen	 van	 onderzoek	 naar	wat	 de	 hervestiging	 van	 vluchtelingen	 voordelig	
zou	kunnen	maken	voor	beide	partijen.			
	
Hoofdstuk	4	verbreedt	het	perspectief	op	de	 impact	van	contact	met	vluchtelingen	op	
de	opvangende	bevolking	door	te	focussen	op	de	houding	ten	opzichte	van	immigratie	
als	een	algemenere	uitkomstmaat	in	een	landelijke	analyse.			Deze	studie	maakt	gebruik	
van	 administratieve	 gegevens	 over	 alle	 opvanglocaties	 in	 Nederland	 gedurend	 een	
periode	 van	 zes	 jaar,	 waardoor	 een	 onderscheid	 kan	 worden	 gemaakt	 tussen	
verschillende	dimensies	 en	 intensiteiten	 van	blootstelling	 aan	vluchtelingen.	 Concreet	
kan	de	duur,	getallen	en	nabijheid	bij	de	vluchtelingencentra	op	verschillende	manieren	
houdingen	 beïnvloeden.	 Deze	 dimensies	 afzonderlijk	 en	 in	 interactie	 met	 elkaar	
bekijken	 is	 een	 nieuwe	 bijdrage	 aan	 de	 literatuur	 die	 het	 potentieel	 heeft	 om	 de	
heersende,	 uiteenlopende	 resultaten	 met	 elkaar	 te	 verzoenen.	Om	 dit	 aan	 te	 tonen,	
combineert	 het	 onderzoek	 de	 gegevens	 over	 blootstelling	 aan	 vluchtelingen	 met	
paneldata	op	individueel	niveau	over	houdingen	ten	opzichte	van	immigratie.	Indivdiual	
fixed	 effects	 regressies	 laten	 zien	 dat	 blootstelling	 aan	 kleine	 aantallen	 vluchtelingen	
een	 significant	 positief	 effect	 heeft	 op	 de	 houdingen	 als	 dit	 lang	 genoeg	 duurt.	
Blootstelling	 aan	 grote	 aantallen	 vluchtelingen	 vermindert	 de	 houdingen	 significant,	
vooral	met	een	korte	duur	van	blootstelling.	 In	het	algemeen	zijn	de	resultaten	alleen	
geldig	 wanneer	 personen	worden	 blootgesteld	 aan	 vluchtelingen	 in	 de	 onmiddellijke	
nabijheid	 (d.w.z.	 op	 het	 niveau	 van	 de	 buurt	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 gemeente).	 Deze	
bevindingen	 bieden	 een	 aanvulling	 op	 de	 inzichten	 uit	 Hoofdstuk	 3	 en	 helpen	 om	
verschillen	 tussen	 diverse	 onderzoeken	 met	 elkaar	 te	 verzoenen;	 en	 als	 een	 eerste	
systematische	benadering	van	wat	 ‘blootstelling	aan	vluchtelingen’	 inhoudt,	bieden	ze	
nuttig	advies	aan	beleidsmakers.			


