
 

 
 

 
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 
 
B1-route: van A2 naar B1 (Divosa) 

In dit tweede deel van de publicatiereeks 'Pilots inburgering van start tot finish' vind je de interviews met de 

projectleiders van de pilots binnen het thema 'B1-route: van A2 naar B1'. 

Lees verder -> 

 

Verantwoordelijkheden leerbaarheidstoets inburgering in kaart (Divosa) 

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

begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets (LBT). Om gemeenten inzicht te geven in de 

verantwoordelijkheden die daarbij horen, is een infographic ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Blijvende inspanning gemeenten betaalt zich nog niet terug (VNG) 

Gemeenten staan de laatste weken van 2021 en in 2022 voor een immense opgave om te voldoen aan de 

steeds maar groeiende behoefte aan asielopvang- en huisvestinglocaties. Door ontbrekende compensatie 

van € 10 miljoen voor kosten voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen 

dreigt het draagvlak hiervoor snel af te nemen. 

Lees verder -> 

 

Regionale samenwerking bij de nieuwe Wet inburgering (VNG) 

De regie op inburgering komt bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (1 januari 2022) bij de 

gemeenten te liggen. Hierbij worden zij verantwoordelijk voor onder andere de begeleiding en 

ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende het inburgeringstraject. Het inrichten van regionale 

samenwerking kan gemeenten helpen bij de uitvoering van de verantwoordelijkheden en taken van de 

nieuwe wet. 

Lees verder -> 

 

Kritieke weken voor asielopvang en huisvesting vergunninghouders (Rijksoverheid) 

Nog voor het einde van dit jaar zijn er fors extra opvangplekken bij het COA nodig. De 1200 reguliere 

opvangplekken die voor het nieuwe jaar nodig zijn, worden verdeeld over verschillende provincies. 

Daarnaast moet voor het eind van het dit jaar de achterstand van de taakstelling met 1500 worden 

teruggebracht. 

Lees verder -> 
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Statushouders klussen zelf aan hun eigen woning (Binnenlands Bestuur) 

Groepen die kansloos zijn op de huidige woningmarkt krijgen in Leiden een mogelijkheid om hun eigen 

woning af te bouwen in een voormalig schoolgebouw. Volgens oud-wethouder in Den Haag Marnix Norder, 

nu directeur van initiatiefnemer Steenvlinder, kunnen gemeenten op deze manier bijdragen aan de 

oplossing van het woonprobleem. 'Ze hebben goud in handen.' 

Lees verder -> 

 

Knelpunten nieuwe Wet inburgering 2021 (Divosa) 

VNG en Divosa zijn enthousiast over de nieuwe Wet inburgering 2021, maar zien nog een aantal knelpunten. 

Daarom hebben we, samen met de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, VSNU en UAF, een brief aan de 

Kamer geschreven over de onderwijsroute. 

Lees verder -> 

 

Rijksoverheid start voorlichting inburgeringsplicht nieuwkomers met Turkse nationaliteit 

(Rijksoverheid) 

Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een 

goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren en de Nederlandse 

maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk meedoen. Of dat nu via betaald werk, stage of 

vrijwilligerswerk is. Door de nieuwe Wet inburgering wordt nu ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit 

daartoe de kans geboden. 

Lees verder -> 

 

Leerwerktrajecten voor nieuwkomers: 7 succesfactoren uit de praktijk (SER) 

Werk is dé manier voor statushouders om een plek te vinden in Nederland. De combinatie van taal, 

opleiding en werk in de vorm van een leerwerktraject kan hen helpen om duurzaam aan de slag te gaan. 

Wat maakt zulke trajecten tot een succes? En welke obstakels zijn er? 

Lees verder -> 

 

Stop met crisisaanpak statushouders (Binnenlands Bestuur) 

Er moet een einde komen aan de crisisaanpak bij de huisvesting van statushouders. Er is een structurele 

aanpak nodig. Daarnaast moet er een permanente financiële regeling voor gemeenten komen om 

statushouders te kunnen huisvesten, in plaats van de huidige tijdelijke regelingen. Ook moet het gesprek 

worden gevoerd over een andere verdeelsleutel voor de huisvestingsopgaven van statushouders voor 

gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Druk op asielopvang blijft aanhouden (Rijksoverheid) 

Om te voorkomen dat er een nieuw opvangtekort ontstaat, heeft het COA naar verwachting tot het einde 

van het jaar 3500 extra opvangplekken nodig, waarvan 600 voor 1 december. Dat schrijven minister 

Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol in een Kamerbrief. 

Lees verder -> 
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Extra geld voor lesaanbod inburgeraars (Rijksoverheid) 

Het kabinet stelt de komende twee jaar in totaal €24 miljoen extra beschikbaar om het lesaanbod voor 

inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Uitkomst bestuurlijk overleg onderwijsroute 8 november (VNG) 

Op 12 november verscheen een Kamerbrief over de onderwijsroute, n.a.v. bestuurlijk overleg Inburgering 

van 8 november. In het overleg zijn afspraken gemaakt over een financiële impuls voor 2022-2023 en over 

borging van de onderwijsroute op de langere termijn. 

Lees verder -> 

 

Haal statushouders uit falend stelsel inburgering (Binnenlands Bestuur)  

Het nieuwe inburgeringsstelsel moet van toepassing worden op een grotere groep statushouders, vinden 

de wethouders van de vier grote steden. Doordat de wet drie keer is uitgesteld, vallen sommigen nu buiten 

de boot.  

Lees verder -> 

 

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen (Nibud) 

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten 

kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk 

aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid. 

Lees verder -> 

 

Thema arbeidsmigranten mag niet in lade verdwijnen (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten moeten nu doorpakken om de problematiek rond arbeidsmigranten op te lossen, vindt de 

bestuurlijk trekker van de aanpak vanuit de VNG Carlo Vankan, wethouder in Valkenburg a/d Geul. ‘We 

proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting.’ 

Lees verder -> 

 

Financieel ontzorgen (Divosa) 

In deze handreiking staan we stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering: het financieel 

ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van bijstandsgerechtigde asielstatushouders. 

Lees verder -> 

 

De hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders (VNG) 

De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Om de azc’s te ontlasten kunnen 

gemeenten gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Statushouders kunnen voor 

maximaal 6 maanden onderdak krijgen in bijvoorbeeld een hotel of andere woonvormen met recreatieve 

bestemming. 

Lees verder -> 

 

Nog meer opvangplekken asielzoekers nodig (Binnenlands Bestuur) 

Sinds eind augustus zijn er ruim 4600 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik 

genomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat daar deze week 2200 plaatsen 

bijkomen. 

Lees verder -> 
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Helpdesk asielopvang en huisvesting statushouders geopend (VNG) 

De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten terecht kunnen 

met vragen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Lees verder -> 

 

Verdere stijging aantal asielverzoeken in derde kwartaal 2021 (CBS) 

Het aantal eerste asielverzoeken is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen tot 8 845, meer dan twee en 

een half keer zoveel als in het tweede kwartaal van dit jaar. Sinds de laatste kwartalen van 2015 was de 

toename niet zo groot. Bijna drie kwart van de stijging komt door mensen met de Syrische, Afghaanse en 

Turkse nationaliteit.  

Lees verder -> 

 

2. Intercultureel werken 
 

Cultuursensitief werken met jeugd en ouders (KIS) 

Op 9 november 2021 organiseerde Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) samen met Platform 

Vakmanschap Jeugdprofessionals een online sessie waar meer dan 120 enthousiaste professionals en 

managers aan deelnamen. De belangstelling voor dit thema was groot. 

Lees verder -> 

 

Halleh Ghorashi: 'De verandering komt van een kleine minderheid' (Movisie) 

Op 9 november 2021 ontvangt Halleh Ghorashi de Impact Award 2021 voor haar onderzoek naar 

vluchtelingen en diversiteit. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de verhalen van vluchtelingen en 

migranten. De Impact Award wordt ieder jaar uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of 

onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Lees verder -> 
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