
 

 
 

 
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 
 
Geef vrouwelijke nieuwkomers echt een kans om aan de slag te gaan (Sociale vraagstukken) 

Vrouwelijke nieuwkomers komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Na een verblijf van vijftien jaar 

heeft 45 procent van de vrouwelijke vluchtelingen nog geen betaald werk. Een individuele en 

cultuursensitieve benadering biedt een oplossing, zegt KIS-onderzoeker Joline Verloove. 

Lees verder -> 

 

Richtlijnen gemeenten voor de Statistiek Wet inburgering (VNG) 

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie van de 

nieuwe wet. Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en 

evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. 

Lees verder -> 

 

Inburgering op z’n Duits: steunen, sancties werken niet (Sociale vraagstukken) 

Ook de nieuwe Nederlandse inburgeringswet is weer calvinistisch streng: gij zult inburgeren, want anders... 

Het Duitse beleid laat zien dat een inburgeringsbeleid veel effectiever is als het inburgeraars ondersteunt en 

niet voortdurend met straffen dreigt. 

Lees verder -> 

 

Met vallen en opstaan naar betere inburgering (Sociale vraagstukken) 

Ruim twintig jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote 

moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Voor een beter resultaat is geld, tijd en 

geduld nodig. 

Lees verder -> 

 

De menselijke maat en op zoek naar een betere inburgering (Movisie) 

Van Mark Rutte moet elke organisatie een plan maken voor de menselijke maat. Hoe doe je dat? Het 

tijdschrift opent met een tweegesprek tussen econoom Marcel Canoy en Movisie-voorzitter Janny Bakker. 

Lees verder -> 

 

Opvang biedt asielmigranten meer mogelijkheden om tijd zinvol te besteden (Sociale vraagstukken) 

Jarenlang gedwongen nietsdoen in een asielzoekerscentrum, ver buiten de bewoonde wereld. Dat was het 

lot van menig asielmigrant eind jaren negentig. Nu zijn de procedures korter en biedt de opvang aan 

asielmigranten meer mogelijkheden om activiteiten te ondernemen. Het komt hun taalbeheersing en 

geestelijke gezondheid alleen maar ten goede. 

Lees verder -> 
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Zes uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen (Divosa) 

Diverse ketenpartners, waaronder gemeenten, gaan onder de Wet inburgering 2021 communiceren met 

inburgeringsplichtigen. Om eenheid in taal, toon, vorm en inhoud in alle communicatie te stimuleren, zijn 

zes uitgangspunten ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Inspiratie voor werken ‘In de geest van de Wet inburgering' (VNG) 

Sinds 1 juli kunnen gemeenten gaan werken in de geest van de Wet inburgering 2021. Het online magazine 

‘Werken in de geest van’, met interviews en praktijkverhalen, biedt inspiratie om hier nu al mee aan de slag 

te gaan.   

Lees verder -> 

 

2. Achtergrondartikelen  
 

Stereotiepe benadering van migrantenouderen doet geen recht aan diversiteit in de praktijk’ 

(Movisie) 

De specifieke culturele achtergrond van ouderen met een migratieachtergrond blijkt niet bepalend te zijn 

voor hun zorgwensen en -behoeften. De onderlinge diversiteit is groot, waardoor zorgwensen en -

behoeften heel persoonlijk zijn en mede afhangen van hoe iemand in Nederland heeft geleefd. 

Lees verder -> 
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