
 

 
 

 
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  
 

Oekraïne oorlog  

 
Regeling omwisseling Oekraïense bankbiljetten (Rijksoverheid) 

Ontheemden uit Oekraïne in Nederland kunnen binnenkort Oekraïense hryvnia omwisselen in euro’s. Het 

kabinet stelt hiervoor een regeling op die op korte termijn in werking treedt. Het gaat om een eenmalige 

mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310) per persoon. 

Lees verder -> 

 

Initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland (Movisie) 

Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te 

staan. Ook de organisatie Eet mee! doet mee. Afgelopen periode hebben zich heel veel mensen via het 

online platform aangemeld en momenteel zijn ze matches aan het maken. 

Lees verder -> 

 

50.000 opvangplekken Oekraïners in zicht (Binnenlands Bestuur) 

Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïense vluchtelingen ligt op 46.064. Dat blijkt uit de meest recente 

cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid maandagmiddag publiceerde. Daarmee komt het doel van 

50.000 opvangplekken in zicht. 

Lees verder -> 

 

 60 procent tegen voorrang sociale huurwoning voor Oekraïners (Binnenlands Bestuur) 

Een meerderheid van de Nederlanders, namelijk 60 procent, vindt dat Oekraïense vluchtelingen geen 

voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning.  

Lees verder -> 

 

Opvang Oekraïners in regio Rotterdam vol (Binnenlands Bestuur) 

Alle opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam en omstreken zijn op dit moment bezet, zo 

meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op dit moment worden 3.072 Oekraïners in de regio 

opgevangen. 

Lees verder -> 

 

‘Gemeenteraden beter betrekken bij crisisopvang’ (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenteraden moeten vaker en sneller worden betrokken bij crisisopvang. Vaak wordt de raad pas 

achteraf geïnformeerd, zoals bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.  

Lees verder -> 
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Wet inburgering 2021  

 
Financiële ondersteuning aanpak overlastgevende asielzoekers (VNG) 

Net als afgelopen jaar stelt het ministerie van JenV geld beschikbaar voor gemeenten om lokale 

maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers. Gemeenten kunnen met dit geld zelf 

kiezen voor een aanpak die het best past bij hun problematiek. 

Lees verder -> 

 

Toezicht provincies op huisvesten statushouders door gemeenten (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet geeft provincies de taak erop toe te zien dat gemeenten genoeg mensen met een verblijfsstatus 

huisvesten. Dat hebben minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en staatssecretaris Eric van der Burg 

(Asiel) aangekondigd.  

Lees verder -> 

 

Regionale tussenvoorziening voor huisvesting statushouders (Rijksoverheid) 

Gemeenten hebben op dit moment een grote opgave om de statushouders die zij moeten huisvesten op 

tijd van een woning te voorzien. Door woningtekorten in veel regio’s is het niet altijd eenvoudig om voor 

iedereen op tijd woonruimte te vinden en de komende jaren blijft de druk op de woningmarkt groot. 

Lees verder -> 

 

Keuzemogelijkheid voor nieuwkomers na verkeerde kennisgeving inburgeringsplicht (Rijksoverheid) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een oplossing gevonden voor de 

nieuwkomers die in januari ten onrechte een brief hadden ontvangen dat ze onder de Wet inburgering 

(Wi)2021 moesten inburgeren. Zij mogen kiezen onder welke wet ze willen inburgeren: de Wi2021 of de 

oude wet uit 2013. 

Lees verder -> 

 

Opleggen inburgeringsplicht onder wet 2013 hervat (VNG) 

DUO hervat voor 1 juni 2022 het opleggen van de inburgeringsplicht aan nieuwkomers die onder de Wet 

inburgering (Wi)2013 vallen. Voor inburgeraars die onder de Wet inburgering (Wi)2021 moeten inburgeren, 

was dat eind maart al het geval. 

Lees verder -> 

 

Van der Burg vraagt hulp bij asielopvang aan alle gemeenten (Binnenlands Bestuur) 

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een beroep op alle gemeenten om te helpen met een betere 

spreiding van asielzoekers. Hij doet dat naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen nacht in het 

aanmeldcentrum in Ter Apel, waar onvoldoende plek was om alle asielzoekers die aanklopten op te vangen. 

Lees verder -> 

 

Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021: (Binnenlands Bestuur) 

Op 15 april 2022 is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van 

het overgangsrecht(1) gepubliceerd. Het overgangsrecht wordt daarmee uitgebreid. In deze opinie geeft mr. 

Denise Maas-Last haar visie op een specifiek onderdeel van dit wetsvoorstel: het voorgestelde nieuwe 

artikel 54 lid 3 Wet inburgering 2021. 

Lees verder -> 
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2. Laaggeletterdheid  
 

Project Voel je goed! | Hoe ontwikkel je een toegankelijke aanpak? (Movisie) 

Beperkte basisvaardigheden kunnen belangrijke gevolgen hebben voor iemands leven. Zo blijkt uit 

onderzoek van het Nivel dat mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven zich vaker ongezond voelen en 

zijn. Voel je goed! is een aanpak ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. 

Lees verder -> 

 

https://www.movisie.nl/artikel/project-voel-je-goed-hoe-ontwikkel-je-toegankelijke-aanpak

