
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom anderstaligen. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Wet- en regelgeving  

 

‘Begeleid de ‘ondertussen-groep’ in geest van nieuwe Wet inburgering’ (Divosa) 

Naar aanleiding van het uitstel van de Wet inburgering hebben het ministerie van SZW en de VNG nieuwe 

afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg van 2 februari 2021. De afspraken gaan over het groeiend aantal 

inburgeraars dat onder de huidige wet valt. 

Lees verder ->  

 

Inburgering 2022: vijf uitdagingen voor gemeenten (Sociaalweb) 

Eind vorig jaar werd bekend dat de invoering van de nieuwe Wet inburgering voor de tweede maal wordt 

uitgesteld. De invoering is verschoven van juli 2021 naar 1 januari 2022. Voor veel gemeenten was dit een 

tegenvaller omdat ze aangeven in de startblokken te staan om de dienstverlening aan inburgeraars volgens de 

nieuwe wetgeving vorm te geven. 

Lees verder-> 

 

Uitkomsten Bestuurlijk overleg VNG en SZW over inburgering (VNG) 

De VNG en het ministerie van SZW spraken 2 februari tijdens het Bestuurlijk Overleg over het uitstel van de 

nieuwe Wet inburgering en de begeleiding van inburgeraars onder het huidige stelsel. 

Lees verder -> 

 

Het nieuwe inburgeringsstelsel (Schulinck) 

In eerdere opinies schreven wij al over de betekenis van de veranderopgave inburgering voor de uitvoering van 

de Participatiewet. In deze opinie ga ik nog wat dieper in op het belangrijkste gevolg van de veranderopgave voor 

de uitvoering van de Participatiewet: het ‘ontzorgen’ – een (nog) niet officieel erkend werkwoord – van 

statushouders met een bijstandsuitkering. 

Lees verder -> 

 

Wet inburgering 2021 gepubliceerd in het Staatsblad (VNG) 

De Wet inburgering 2021 is op 2 februari gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt naar verwachting in 2022 

in werking. 

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gemeenten uitstel nieuwe inburgeringswet teleurstellend'  

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Gemeenten uitstel nieuwe inburgeringswet 

teleurstellend'. 

Lees verder -> 
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2. Interessant om te lezen  

 

Gevoel verbondenheid statushouders met Nederland(ers) blijft achter op langere termijn (SCP) 

Na een positieve start waarbij Syrische en Eritrese statushouders zich welkom en geaccepteerd voelen, blijkt op de 

lange termijn meer nodig om volwaardig mee te doen en zich verbonden te voelen met Nederland(ers). 

Lees verder -> 

 

Mogelijkheden voor huisvesting statushouders in gemeenten (Divosa) 

Nederland heeft onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers, een snellere uitstroom van statushouders naar 

gemeenten is gewenst. De uitdagingen op gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering staan beschreven 

in de nieuwe ‘Integrale handreiking’ van de VNG, COA en de ministeries van JenV, SZW en BZK. 

Lees verder -> 

 

'Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas' (Movisie) 

Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding 

vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? 

Lees verder -> 

 

Vergeet de andere migranten niet, waarschuwt de WRR (Binnenlands Bestuur)  

De nieuwe inburgeringswet is weliswaar een verbetering, maar vult slechts een deel van het beleidsvacuüm 

rondom migratievraagstukken. Dat zeggen de auteurs van een recente publicatie van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) over de migratiesamenleving. Zij vinden dat beleid zich niet alleen zou moeten 

richten op asielzoekers met een verblijfsvergunning, maar op alle migranten. 

Lees verder -> 

 

Migrant verandert, nu de gemeente nog (Binnenlands Bestuur) 

Niet alleen grote steden hebben te maken met immigratievraagstukken. Ze spelen ook in ‘tuinbouwgemeente’ 

Zeewolde, ‘voorstad ‘Schiedam en ‘expatgemeente’ Veldhoven. Lang niet alle gemeenten zijn zich bewust van hun 

sleutelrol. 

Lees verder -> 

 

Ontwikkelingen over asielopvang, huisvesting en inburgering (VNG) 

Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de 

huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de 

korte, als op de middellange en lange termijn. 

Lees verder -> 

 

Jezelf Turk of Marokkaan noemen, betekent niet dat je je hier niet thuis voelt (Sociale vraagstukken) 

We denken al gauw dat iemand die zich Marokkaan of Turk noemt, niet geïntegreerd is. Tijdens haar 

promotieonderzoek ontdekte Pomme van de Weerd dat dit gecompliceerder ligt. Zo gebruiken leerlingen in een 

Venlose vmbo-klas deze woorden als geuzennaam. 

Lees verder -> 

 

Multidisciplinaire aanpak voor vergeetachtige migrantenouderen (Movisie) 

Signalen van vergeetachtigheid en dementie worden bij migrantenouderen vaak pas laat door hun omgeving 

onderkend als een probleem. Onwetendheid, schaamte en taboe spelen een grote rol. 

Lees verder -> 
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