
 

 
 

 

 

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

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 
 
Raamcontracten hulp nieuwkomers met zintuigelijke beperking (VNG) 

Onder de huidige wet krijgen nieuwkomers met een zintuigelijke beperking vaak een ontheffing van de 

inburgeringsplicht. Met de nieuwe Wet inburgering ligt er de opgave om ook voor deze doelgroep een 

inburgeringsaanbod te creëren, zodat ook zij snel en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. 

Lees verder -> 

 

Start onderzoek knelpunten statushouders rond sociaal minimum (Nationale Ombudsman) 

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar statushouders die rond het sociaal minimum leven. 

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij kunnen met dezelfde problemen 

geconfronteerd worden als andere sociale minima, maar zijn door hun specifieke omstandigheden 

financieel extra kwetsbaar. 

Lees verder -> 

 

Sneller de taal leren dankzij duale inburgeringstrajecten (Cedris) 

Duale inburgeringstrajecten hebben meerwaarde. Dat vinden gemeenten, inburgeraars en werkgevers die 

deelnamen aan pilots met duale trajecten. Zo blijkt uit het eindrapport van Regioplan over de 

praktijkgerichte taalondersteuning. Gemeenten die bezig zijn om de inburgeringstrajecten vorm te geven, 

kunnen belangrijke adviezen halen uit het rapport. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief impact corona statushouders en inburgeraars (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de impact van corona op statushouders en 

inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn 

genomen om deze groep te ondersteunen. 

Lees verder -> 

 

Wie is in uw gemeente contactpersoon inburgering? (VNG) 

Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie 

van de Wet inburgering 2021 te gaan verzamelen. De uitvraag van gegevens over inburgering bij gemeenten 

start 2022. De VNG vraagt de gemeentelijke contactpersoon voor inburgering zich bij ons aan te melden. 

Lees verder -> 
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Onderwijsroute inburgering op veel plekken niet haalbaar (VNG) 

De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief 

aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio 

Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te 

komen. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten willen integrale aanpak van asiel t/m integratie (VNG) 

Met het position paper Integrale Uitvoeringsagenda, van asiel tot en met integratie, vraagt de VNG, samen 

met diverse gemeentelijke netwerken, aandacht voor een integrale aanpak van de opvang van 

asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders. 

Lees verder -> 

 

Empowerment blijkt cruciaal voor participatie vrouwelijke inburgeraars (Divosa) 

Vrouwelijke inburgeraars zijn vaak (nog) niet georiënteerd op betaald werk, bijvoorbeeld omdat ze gericht 

zijn op de zorg van kinderen en/of omdat ze geen duidelijke beroepsidentiteit hebben. Gemeenten die 

meededen aan de pilots vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering ondervonden dat empowerment van 

vrouwen cruciaal is om daar verandering in te brengen.  

Lees verder -> 

 

Duale inburgeringstrajecten dragen bij aan snellere taalverwerving (Divosa) 

24 gemeenten hebben in negen pilots geëxperimenteerd met duale trajecten voor inburgeraars, waarbij het 

aanleren van de taal en het opdoen van werkervaring worden gecombineerd. De praktijkgerichte 

taalondersteuning van duale trajecten draagt bij aan een snellere taalverwerving, met name bij analfabete 

en moeilijk leerbare inburgeraars. 

Lees verder -> 

 

Grote verschillen tussen gemeenten in doorlooptijd Brede intake – PIP (Divosa) 

De verschillen tussen gemeenten die experimenteren met de Brede intake van statushouders en het 

opstellen van hun Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) zijn groot. Doordat gemeenten voor diverse aanpakken 

kiezen, variëren de doorlooptijden sterk. 

Lees verder -> 

 

2. Achtergrondartikelen  
 

Tussen tolerantie en lompheid (De Groene Amsterdammer) 

Jaarlijks komen er tienduizenden migranten naar ons land die op een of andere manier moeten worden 

ingepast. Waarin precies, en hoe? Waarin moeten nieuwkomers eigenlijk integreren? Wie zijn wij? Wie willen 

wij zijn? Tijd voor een gesprek. 

Lees verder -> 
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