
 

 
 

 

 

 

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. Belangrijk om te weten  

 

Modelverordening nieuwe Wet inburgering (VNG) 

In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van 

inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders invulling geven aan de gemeentelijke taken in het 

inburgeringsstelsel. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de 'Modelverordening nieuwe Wet inburgering'. 

Lees verder -> 

 

2. Interessant om te lezen  

 

Migranten hebben groot vertrouwen in ambtenaren (Binnenlands Bestuur) 

Mensen met een migratieachtergrond hebben gemiddeld genomen minder vertrouwen in de medemens dan 

mensen met een Nederlandse achtergrond. Wel is de kloof kleiner geworden de afgelopen jaren. Opvallend is dat 

ambtenaren juist wél op vertrouwen van niet-westerse migranten kunnen rekenen. Dat blijkt uit een nieuwe studie 

van het CBS. 

Lees verder -> 

 

Nederlands, maar ook Vlaams migratiebeleid, moet voorbij wij-en-zij (Sociale Vraagstukken) 

De analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van een steeds gevarieerdere migratie is ook 

relevant voor Vlaanderen, vindt de Vlaamse socioloog Dirk Geldof. De telkens grotere diversiteit plaatst Nederland 

en Vlaanderen voor de opgave om bestaand beleid te herijken. En herijking waarin ook de stem van migrant moet 

doorklinken. 

Lees verder -> 

 

Bewustwordingscursussen gaan het racisme bij de belastingdienst niet verhelpen (Sociale Vraagstukken) 

Het kabinet wil bewustwordingscursussen voor de ambtenaren van de belastingdienst, zodat ze zich bewust 

worden van hun eigen vooroordelen. Dat moet het institutioneel racisme binnen de Belastingdienst tegengaan. 

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat alleen trainingen lang niet voldoende zijn. Daarvoor zijn drie redenen. 

Lees verder -> 

 

'Begin op kleine schaal, een kleine stap is óók een stap' (Movisie) 

Movisie roept in het statement #SamenSterker op tot een open en respectvolle samenleving en tot 

maatschappelijke dialoog. In het kader van dat statement ging Dyonne van Haastert in gesprek met Oumaima Al 

Abdellaoui, over haar band met rabbijn Lody van de Kamp, haar zoektocht naar verbinding en hoop voor de 

toekomst. 

Lees verder -> 
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