
 

 
 

 
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 
 
Hoeveel immigranten komen naar Nederland? (CBS) 

In 2020 immigreerden 220 853 personen naar Nederland. Dat waren er 48 211 minder dan in 2019. 

Daarnaast emigreerden 152 494 personen uit Nederland, 8 535 minder dan een jaar eerder. In totaal 

migreerden er in 2020 meer personen naar Nederland dan dat er vertrokken. 

Lees verder -> 

 

Dilemma’s bij de inkoop van inburgeringsvoorzieningen voor de Wet inburgering 2021 (Divosa) 

De ambitie van het nieuwe inburgeringsstelsel is om inburgeraars voor te bereiden op volwaardige 

deelname aan de maatschappij. Op welke manier partijen samen meerwaarde kunnen bieden in hun 

aanbod aan inburgeraars is een ontdekkingstocht – een ontdekkingstocht die bij de inkoop van de 

inburgeringsvoorzieningen kan plaatsvinden. 

Lees verder -> 

 

Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur (CBS) 

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere 

mensen en in instituties. Immigranten hebben hoge verwachtingen van het land waar ze naartoe gaan en 

dat uit zich in een hoog vertrouwen in zowel publieke als private instituties. Dat geldt echter specifiek voor 

de immigranten uit niet-westerse herkomstlanden. 

Lees verder -> 

2. Achtergrondartikelen  
 

Zorg kan veel meer asielmigranten als zorgverlener inlijven (Sociale vraagstukken) 

De zorg in Nederland komt vele handen tekort. Een probleem dat voor een deel verlicht kan worden als 

asielmigranten een faire kans krijgen om in te springen. Overheden en zorgorganisaties moeten dan wel de 

hindernissen op een hobbelig pad wegnemen. 

Lees verder -> 
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