
 

 
 

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

laaggeletterdheid. 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. Anderstaligen  
 

Intercultureel werken  
 

Stappenplan Inclusief Beleid werkt, maar gemeenten blijven worstelen (Movisie) 

In maart 2020 startte Movisie met een leernetwerk van zes gemeenten aan de ontwikkeling van een 

stappenplan Inclusief Beleid. Het doel was om inzichtelijk te maken welke processtappen nodig zijn om van 

het huidige doelgroepenbeleid naar een meer inclusief beleid te gaan. 

Lees verder -> 

 

Oekraïne oorlog  
 

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt verder vorm (Rijksoverheid) 

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt steeds meer vorm – voor de korte termijn in veelal 

eenvoudige opvangplaatsen voor de eerste te verwachten 50.000 mensen, en daarna voor een mogelijk 

grotere groep en voor een eventuele langere termijn. 

Lees verder -> 

 

COA wil alleen rijksgebouwen voor langere tijd (Binnenlands Bestuur) 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen wel huisvesten 

in leegstaande rijksgebouwen, maar alleen als die voor langere tijd beschikbaar zijn. De meeste 

rijksgebouwen moeten flink verbouwd worden om als woonruimte te kunnen dienen. 

Lees verder -> 

 

Bestuurlijke steun aan Oekraïne door Nederlandse gemeenten (VNG) 

Gemeenten kunnen op bestuurlijk niveau hun steun aan Oekraïne uiten door bijvoorbeeld banden aan te 

halen met Oekraïense steden of stedenrelaties met Rusland te heroverwegen. De commissie Europa en 

Internationaal vergaderde over de rol van VNG om vraag en aanbod met betrekking tot partnerschappen te 

matchen. 

Lees verder -> 

 

Kabinet stelt noodrecht in voor opvang Oekraïners (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet heeft woensdag het noodrecht geactiveerd, waardoor burgemeesters formeel verantwoordelijk 

zijn voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Eerder kondigde staatssecretaris Eric van der Burg 

(Asiel) aan dat het kabinet daartoe zou besluiten als er sprake zou zijn 'van buitengewone omstandigheden 

vanwege een zeer grote toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne'. 

Lees verder -> 

  

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Anderstaligen en laaggeletterdheid   
Nummer 3 – Maart 2022 

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.movisie.nl/artikel/stappenplan-inclusief-beleid-werkt-maar-gemeenten-blijven-worstelen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/30/opvang-van-vluchtelingen-uit-oekraine-krijgt-verder-vorm
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/coa-wil-wel-rijksgebouwen-maar-alleen-voor-langere-tijd
https://vng.nl/nieuws/bestuurlijke-steun-aan-oekraine-door-nederlandse-gemeenten
https://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/kabinet-legt-opvang-oekrainers-met-noodrecht-bij-burgemeesters


 

 
 

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners beschikbaar (VNG) 

Veel inwoners hebben aangegeven hun woning open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is 

hartverwarmend en uniek. Dat betekent wel dat er veel vragen zijn. In de handreiking Particuliere Opvang 

Oekraïners (POO) vinden particulieren informatie over hoe zij een opvangplek aan kunnen bieden. 

Lees verder -> 

 

VNG: Oekraïner moet zonder inschrijving leefgeld kunnen krijgen (Binnenlands Bestuur) 

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten ook leefgeld kunnen krijgen als ze niet zijn ingeschreven bij de 

burgerlijke stand. Soms lukt het niet om iemand in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP), en 

soms zijn vluchtelingen huiverig om zich te registreren. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG). 

Lees verder -> 

 

Rijk kan gemeenten niet dwingen tot opvang asielzoekers Ter Apel (Binnenlands Bestuur) 

Het Rijk kan gemeenten niet dwingen om reguliere asielzoekers uit Ter Apel opvang te bieden. Het gaat 

namelijk niet om een acuut probleem, waardoor er geen noodwetgeving kan komen. 

Lees verder -> 

 

Geen gemeentelijk geld voor gastgezinnen Oekraïners (Binnenlands Bestuur) 

Het ziet er naar uit dat gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen kunnen fluiten naar financiële 

compensatie van gemeenten. Dat blijkt uit antwoorden van de VNG aan Binnenlands Bestuur. Ook het rijk 

komt niet met geld over de brug. 

Lees verder -> 

 

Menselijke maat van belang bij opvang vluchtelingen uit Oekraïne (Movisie) 

Op NOS.nl was onlangs te lezen dat niet iedere vluchteling uit Oekraïne dezelfde behandeling krijgt. 

Kloppen de papieren niet van een vluchteling en zijn er vragen over de identiteit en over het verblijfsrecht in 

Oekraïne? Dan moeten ze asiel vragen of het land verlaten. 

Lees verder -> 

 

Leidt het sluiten van grenzen tot meer of minder migranten? (Sociale vraagstukken) 

Nu met de Oekraïne-oorlog het aantal vluchtelingen naar de EU een piek vertoont, is de vraag weer actueel 

of de EU een streng en selectief migratiebeleid moet voeren.  

Lees verder -> 

 

Ondersteunen van vluchtelingen: goed mentorschap (Movisie) 

Bij het ondersteunen van Oekraïense en andere vluchtelingen kunnen mentoren goede diensten bewijzen. 

Over goed mentorschap is veel nagedacht en er is veel onderzoek naar gedaan. 

Lees verder -> 

 

Besteed bij vluchtelingenopvang aandacht aan gelijkheid en acceptatie (Movisie) 

‘Terecht gaat bij de opvang van nieuwe vluchtelingen de eerste aandacht uit naar de basisbehoeften zoals 

onderdak, zorg en onderwijs’, zegt Amma Asante, deskundige bij Movisie op het gebied van inclusie in 

Binnenlands Bestuur (week 12, 2022). ‘ 

Lees verder -> 
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Oekraïense vluchtelingen: alert op signalen van mensenhandel en uitbuiting (Movisie) 

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel Oekraïners het land. Ook Nederland heeft te maken met een 

stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne. Helaas zijn er signalen dat vluchtelingen slachtoffer worden van 

mensenhandel. 

Lees verder -> 

 

Pinpas voor Oekraïense vluchtelingen (Binnenlands Bestuur) 

Met de uitgifte van prepaid pinpasjes heeft de gemeente Medemblik een manier gevonden om snel en 

eenvoudig leefgeld uit te keren aan Oekraïense vluchtelingen. De kaarten worden uitgereikt aan 

geregistreerde Oekraïense vluchtelingen. Die kunnen er kleine pinbetalingen mee doen, of bijdragen aan de 

onkosten van hun gastgezin. 

Lees verder -> 

 

Rijk biedt gemeenten duizenden opvangplekken (Binnenlands Bestuur) 

De overheid gaat panden van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen. Daarmee kunnen 15.000 plekken worden gecreëerd, zei minister Hugo de Jonge 

(Volkshuisvesting) na afloop van de ministerraad. De plekken zijn niet alleen bedoeld voor Oekraïners, die in 

principe geen asiel hoeven aan te vragen, maar ook voor mensen uit andere landen die hier asiel hebben 

aangevraagd. 

Lees verder -> 

 

Veiligheidsregio’s vrijwel op koers met opvangplekken (Binnenlands Bestuur) 

Niet in alle provincies is men al zo ver, maar de veiligheidsregio’s zijn hard op weg de eerste 25.000 

opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. 

Lees verder -> 

 

VNG: regeling leefgeld Oekraïners moet simpel (Binnenlands Bestuur) 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevoerd dat de regeling voor het verstrekken van leefgeld aan 

Oekraïense vluchtelingen zo eenvoudig en uitvoerbaar mogelijk moet worden, zo is dinsdag gemeld. 

Lees verder -> 

 

Regeling voor leefgeld Oekraïense vluchtelingen in de maak (VNG) 

Het kabinet werkt aan een regeling over de hoogte van uitkeringen voor leefgeld voor Oekraïense 

vluchtelingen en de financiële compensatie voor uitvoeringskosten van de opvanglocaties. Gemeenten 

hebben de afgelopen 2 weken al meer dan 20.000 opvangplekken georganiseerd. 

Lees verder -> 

 

Minder opvang voor Oekraïners dan gedacht (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten hebben tot dusver minder plekken gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen dan afgelopen 

week werd gedacht. Het zijn er ongeveer 20.000, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid zaterdag 

weten. Donderdag werd nog uitgegaan van 23.000. 

Lees verder -> 
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Hoe lokale overheden Oekraïne steunen met digitale burgerparticipatie (Binnenlands Bestuur) 

Overheden in het CitizenLab-netwerk hebben snel actie ondernomen om Oekraïne te steunen, van het 

coördineren van vrijwilligers tot het inzamelen van donaties voor vluchtelingen. 

Lees verder -> 

 

Ledenbrief gevolgen oorlog in Oekraïne (VNG) 

Dankzij de voortvarende aanpak van gemeenten is de opgave om 25.000 opvangplekken te realiseren 

vrijwel gehaald. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen. In deze ledenbrief geven we u meer informatie over 

o.a. leefgeld voor vluchtelingen, de realisatie van opvangplekken en kennisdeling tussen gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Oekraïnedossier: Wat werkt bij opvang en integratie van vluchtelingen? (Movisie) 

Nederland zal de komende maanden een groot aantal vluchtelingen opvangen. Een flinke opgave aangezien 

in de bestaande opvanglocaties voor vluchtelingen weinig tot geen ruimte meer is. Onder andere omdat er 

afgelopen maanden veel meer vluchtelingen naar ons land komen dan verwacht. Zoals bijvoorbeeld de ruim 

2000 Afghanen vanwege de machtsovername van de taliban. 

Lees verder -> 

 

Oekraïnedossier: Wat werkt bij burgerinitiatieven? (Movisie) 

De oorlog in Oekraïne maakt veel los in onze samenleving. Mensen voelen zich betrokken en willen helpen. 

Het aantal initiatieven dat mensen hiervoor opzetten is hartverwarmend. Hoe kunnen we deze 

betrokkenheid en bereidheid om te helpen vasthouden en de initiatieven versterken en verduurzamen? 

Lees verder -> 

 

Meerdere regio's hebben duizend opvangplekken geregeld (Binnenlands Bestuur) 

In steeds meer plaatsen worden opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen klaargemaakt. De regio's 

Haaglanden, Utrecht, Noord-Holland Noord, Gelderland-Zuid, Friesland, IJsselland en Zuidoost-Brabant 

hebben nu de eerste duizend plekken gevonden, zoals het Rijk had gevraagd. Limburg-Noord en Groningen 

zijn er bijna. 

Lees verder -> 

 

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners beschikbaar (VNG) 

Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van deze opvanglocaties heeft het ministerie van 

Justitie en Veiligheid een voorlopige Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (hierna: GOO) 

uitgebracht. 

Lees verder -> 

 

Informatiepunt om gemeenten te helpen met Oekraïense vluchtelingen (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet opent woensdagavond nog een informatiepunt waar gemeenten terechtkunnen met vragen 

over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanaf donderdag kunnen ook grote instellingen daar terecht. 

Dat is de uitkomst van het eerste crisisoverleg dat het kabinet over de vluchtelingencrisis heeft gevoerd, 

meldt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg. 

Lees verder -> 
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Ledenbrief over de gevolgen van oorlog in Oekraïne (VNG) 

De inval van Rusland in Oekraïne raakt ons diep. Jan van Zanen heeft, als copresident van de wereldkoepel 

van gemeenten UCLG en als VNG-voorzitter, zijn zorgen geuit. In de ledenbrief die we vandaag hebben 

verstuurd geven we gemeenten meer informatie over hoe om te gaan met de gevolgen van de oorlog. 

Lees verder -> 

 

Wet inburgering 2021  
 

Inburgeringsproces onder Wi2021 hervat, Wi2013 ligt nog stil (VNG) 

DUO heeft op 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet 

inburgering 2021 (Wi2021) hervat. De informatiesystemen zijn aangepast. Een deel van het proces rond de 

Wet inburgering 2013 (Wi2013) ligt nog stil. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief bij toezenden Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer  het Besluit tot wijziging van het Besluit 

naturalisatietoets. Het besluit gaat over de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet 

inburgering 2022. Hij gaat daarbij in op de voorlegging en inwerkingtreding. 

Lees verder -> 

 

Handreiking naleving nieuwe Wet inburgering geactualiseerd (VNG) 

De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. In de geactualiseerde handreiking ‘Naleving 

nieuwe Wet inburgering’ vindt u verdieping, nieuwe inzichten en handvatten om naleving binnen uw 

gemeente effectief vorm te geven. 

Lees verder -> 

 

De leerbaarheidstoets in de Wet inburgering 2021 (VNG) 

Gemeenten zijn onder de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de 

leerbaarheidstoets. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor: het inplannen van de afspraken 

met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets, het beschikbaar stellen van afnamelocaties 

en de begeleiding bij de afname van de toets. 

Lees verder -> 

 

Statushouders starten steeds sneller met opleiding (Divosa) 

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark 

Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 

Lees verder -> 

 

Aanvullende SPUK onderwijsroute Wi2021 cohort 2022 (VNG) 

De aanvullende specifieke uitkering voor het financieren van de onderwijsroute (Wi2021) in 2022 is nader 

uitgewerkt. Zo is bepaald dat de middelen besteed mogen worden aan de inkoop van de onderwijsroute én 

aan voorzieningen voor de doelgroep totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute. 

Lees verder -> 
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Aanpassing verplichte browser bij afname leerbaarheidstoets (Divosa) 

Met de invoering van de Wet inburgering 2021 is de leerbaarheidstoets (LBT) geïntroduceerd als verplicht 

onderdeel van de brede intake. Er komen vragen en meldingen binnen over de browser waarin de toets 

moet worden geopend; de afname verloopt niet soepel. De verplichte browser wijzigt naar Chrome. 

Lees verder -> 

2. Laaggeletterdheid  
 
'Realiseer je bij alles wat je doet wat het digitale effect is' (Binnenlands Bestuur) 

Maar liefst vier miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal zaken doen met de overheid. Onder hen 

is vermoedelijk ook de griffier van een gemeente die aangaf dat hij niet precies begreep hoe hij de bijlages 

bij de mail van Digitaal Samenleven moest openen 

Lees verder -> 

 

Innovatieve inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid bij gemeenten (Movisie) 

De afgelopen jaren is de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid (taalambassadeurs) flink 

gegroeid. De structurele inzet van deze taalambassadeurs zou sterk kunnen bijdragen aan het oplossen van 

vraagstukken rondom laaggeletterdheid. 

Lees verder -> 

 

Preventie basisvaardigheden: voorkomen is beter dan genezen (Movisie) 

Iedereen kent de cijfers inmiddels: in Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. En daar komen ieder jaar 

jongvolwassenen bij die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken om volwaardig mee te doen in 

onze samenleving. Omdat ze die thuis, op school, in stage of werk niet goed hebben geleerd. 

Lees verder -> 

 

Gecijferdheid telt ook mee (Movisie) 

Ongeveer een op de negen Nederlanders is laaggeletterd en/of laaggecijferd. Wie zijn het precies die 

kampen met geringe basisvaardigheden? En hoe kunnen zij het beste bereikt en geholpen worden? 

Actieprogramma Tel mee met Taal kende in het voorjaar van 2021 subsidies toe aan zeven experimenten 

die gericht zijn op het vinden van antwoorden op deze vragen. 

Lees verder -> 
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