
 

 
 

 
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 
 
COA meer plekken voor noodopvang nodig (Binnenlands Bestuur) 

We zitten tegen crisisnoodopvang van asielzoekers aan, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Dat noodplan wordt mogelijk doorgevoerd als alle 4000 asielzoekers die 

niet in de reguliere opvang terechtkunnen ook niet snel een plek krijgen in de noodopvang. 

Lees verder -> 

 

Sectorraden: betere uitwerking inburgeringswet voor jonge statushouders nodig (PO Raad) 

De Wet Inburgering heeft grote gevolgen voor 18-jarige statusouders die praktijkonderwijs volgen of op het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten met als uitstroomprofiel Arbeid/Dagbesteding. De PO-Raad, VO-

raad, Sectorraad praktijkonderwijs en Sectorraad gespecialiseerd onderwijs vragen minister Wouter 

Koolmees (Sociale Zaken) in een brief om de oude wet beter af te ronden voor deze groep, en de nieuwe 

wet beter uit te werken. 

Lees verder -> 

 

Maatwerk: de dubbele rol van de gemeentelijke professional in begeleiding en handhaving 

(Sociaalweb) 

In de nieuwe Wet Inburgering komt zowel de rol van wethandhaver als de rol van persoonlijk begeleider bij 

dezelfde gemeentelijke professional te liggen. Het samenbrengen van deze twee rollen binnen één 

takenpakket brengt uitdagingen met zich mee. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over de uitkeringsafhankelijkheid en huisvesting van statushouders 

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) geeft antwoord op vragen over de uitkeringsafhankelijkheid en huisvesting van 

statushouders. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Communiceren met inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 (Divosa) 

Onder de Wet inburgering 2021 communiceren straks alle partners uit de inburgeringsketen met de 

inburgeringsplichtigen. Gemeenten hebben behoefte aan concrete middelen om hen daarbij te 

ondersteunen. Daarom worden er de komende maanden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Maatwerk: aanvullend beleid en specifieke interventies zijn nodig (Sociaalweb) 

In deze blog gaan wij verder in op wat er nodig is voor maatwerk in de praktijk en bespreken we een 

belangrijke observatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) ten aanzien van maatwerk voor 

vrouwelijke statushouders. 

Lees verder -> 
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Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (VNG) 

De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat 

ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, 

te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er met de Wams een wet komt die dat gaat regelen. 

Lees verder -> 

 

Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld (CBS) 

In 2020 zijn 49 duizend personen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna een verdubbeling ten opzichte van 

2019. Daarmee komt het aantal naturalisaties op het niveau van eind jaren negentig. 

Lees verder -> 

 

Combinatie taalles en activiteiten helpt inburgeraar zelfredzaam te worden (Divosa) 

De combinatie van taallessen en andere activiteiten werkt goed voor inburgeraars die naar verwachting veel 

moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Dit blijkt uit een onderzoek van De 

Beleidsonderzoekers onder zes gemeenten die meededen aan de pilot voor de zelfredzaamheidroute (Z-

route). 

Lees verder -> 

 

Financieel ontzorgen inburgeraars in nieuwe Wet inburgering vraagt om maatwerk (Divosa) 

Financieel ontzorgen van inburgeraars in de nieuwe Wet inburgering vraagt om maatwerk. Dit blijkt uit een 

onderzoek naar de financiële ontzorging van statushouders door het Verwey-Jonker Instituut. Het ministerie 

van SZW gaat met Divosa en VNG in gesprek over de uitkomsten van het rapport. 

Lees verder -> 

 

Zet de deuren van asielzoekerscentra wagenwijd open naar de buurt (Sociale vraagstukken) 

Wat hebben windmolens, daklozenopvang en asielzoekerscentra met elkaar gemeen? Niemand wil er graag 

een in de achtertuin. Tegelijkertijd vinden veel mensen ook dat Nederland gastvrij moet zijn voor échte 

vluchtelingen. Een combinatie die minder onmogelijk is dan het lijkt, als we er met z’n allen in willen 

investeren. 

Lees verder -> 

 

‘Maatwerk’ binnen het nieuwe inburgeringsbeleid (Sociaalweb) 

Maatwerk en snelheid staan in het nieuwe inburgeringstelsel centraal, zegt de minister. Het begrip 

maatwerk kom je in het inburgeringsdomein nu al bijna overal tegen. Het lijkt dan ook een modewoord dat 

geen duidelijke betekenis (meer) heeft. Wat kunnen we er van verwachten? 

Lees verder -> 

 

Nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar effectiviteit hangt af van uitvoering (SCP) 

De nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar het succes ervan valt of staat bij de uitvoering door 

gemeenten. Met name onderwijs, gezondheid en arbeidstoeleiding zijn thema's die om aandacht vragen. 

Dat is de belangrijkste boodschap van een policy brief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de 

uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die op 1 januari 2022 ingaat. 

Lees verder -> 
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Begeleiding leerbaarheidstoets naar gemeenten (VNG) 

Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de 

begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Door de begeleiding bij gemeenten te beleggen, wordt 

deze gepositioneerd als integraal onderdeel van de intake. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief publicatie Besluit inburgering en Regeling inburgering (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het Besluit inburgering 2021 en de Regeling 

inburgering 2021 zijn gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad en de Staatscourant. 

Lees verder -> 

 

Provincies dreigen gemeenten (nog) niet met ingrijpen (Binnenlands Bestuur) 

In geen enkele gemeente in vier provincies waarbij de achterstand in huisvesting van statushouders boven 

de duizend uitkomt, hangt momenteel provinciaal ingrijpen boven het hoofd. Wel voeren enkele provincies 

met een aantal gemeenten stevige gesprekken om de achterstanden snel weg te werken. 

Lees verder -> 

 

Verhuisde statushouders niet vaker aan het werk (CBS) 

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere 

gemeente, maar niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van 

nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de 

arbeidsmarktintegratie van statushouders’ dat op 2 september is verschenen. 

Lees verder -> 

 

Wacht niet met de inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders (CBP) 

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere 

gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het 

verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. 

Lees verder -> 

 

Net als voor expats een rode loper voor vluchtelingen? (Sociale vraagstukken) 

De route waarmee iemand Nederland binnenkomt bepaalt grotendeels welke steun hij of zij ontvangt bij 

het vinden van werk. In plaats van met aandacht voor individuele verschillen worden migranten nog steeds 

grotendeels als groep benaderd. Rotterdamse onderzoekers doen aanbevelingen voor reflectie en stellen 

voor om bijvoorbeeld eens te kijken of de rode loperbehandeling van expats ook positief kan uitpakken 

voor vluchtelingen. 

Lees verder -> 

 

Handreiking warme overdracht COA naar gemeenten (Divosa) 

Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruik maken van 

de handreiking Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de 

fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de 

huisvestingsgemeente. 

Lees verder -> 
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