
 

 
 

 
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  
 

Online magazine ‘Inburgering in de praktijk’ (Divosa) 

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie over de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars 

tijdens hun inburgering. Daar komt veel bij kijken. Het online magazine ‘Inburgering in de praktijk’ biedt een 

overzicht van alle handreikingen, Q&A’s, communicatiemiddelen en andere producten die zijn gemaakt om 

de partijen in de uitvoering hierin te ondersteunen. 

Lees verder -> 

 

VNG: asielplan is noodverband (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten begrijpen dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege het gebrek aan opvangplekken 

voor asielzoekers. ‘Maar het zijn geen structurele oplossingen, en die willen we wel. Anders lijkt het erop dat 

we van noodverband naar noodverband gaan.  

Lees verder ->  

 

Mensen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning niet langer recht op gemeentelijke opvang 

(Rijksoverheid) 

Het overgrote deel van de vluchtelingen uit Oekraïne zijn mensen met de Oekraïense nationaliteit. Dit geldt 

echter niet voor iedereen die vanuit Oekraïne naar Nederland komt. Voor de mensen die een tijdelijke 

verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld omdat zij daar studeerden of werkten, geldt dat zij in 

Nederland vanaf 19 juli niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). 

Lees verder -> 

 

Strengere toepassing richtlijnen opvang Oekraïners (VNG) 

De Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) wordt vanaf vandaag door Nederland, net als in andere 

Europese landen, toegepast. Dat betekent dat zogeheten ‘derdelanders’ niet langer aanspraak kunnen 

maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief voortgang aanpak knelpunten bankrekening Oekraïense vluchtelingen (Rijksoverheid) 

Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het aanpakken van 

knelpunten waar Oekraïense vluchtelingen tegenaan lopen wanneer zij een Nederlandse bankrekening 

willen openen. 

Lees verder -> 

 

Nieuwkomers ontvangen en wegwijs maken in de gemeente (WRR) 

In deze brochure biedt WRR gemeenten handvatten voor een gestructureerde aanpak van de ontvangst en 

inpassing van de brede diversiteit aan migranten. 

Lees verder -> 
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Omgaan met tijdelijk verblijf (WRR) 

De internationale migranten die naar Nederland komen, blijven gemiddeld steeds korter. Driekwart van de 

internationale migranten heeft na tien jaar ons land weer verlaten. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten behalen taakstelling huisvesting statushouders (VNG) 

In de huidige opvangcrisis leveren gemeenten hun bijdrage door Oekraïense vluchtelingen op te vangen, 

locaties voor asielopvang, crisisnoodopvang en noodopvang te leveren en door statushouders te 

huisvesten. In deze ledenbrief geven we een stand van zaken van de huidige ontwikkelingen. 

Lees verder -> 

 

Utrecht reserveert woningen voor statushouders (Binnenlands Bestuur) 

Utrecht gaat binnen 2,5 jaar versneld 2500 tijdelijke sociale huurwoningen realiseren. Het gaat om huizen 

die tien tot vijftien jaar blijven staan. De eerste 450 huizen moeten er volgende zomer al komen. Ook gaat 

Utrecht vanaf de volgende maand statushouders tijdelijk voorrang verlenen bij het verstrekken van een 

woning om de achterstanden in te lopen. 

Lees verder -> 

 

Antwoord op Kamervragen over het artikel ‘Rotterdam geeft statushouders baan: ’Rijk moet ook 

bijspringen’ (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Rotterdam geeft statushouders baan: 

‘Rijk moet ook bijspringen'. De vragen zijn gesteld door het lid Belhaj (D66).  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief Uitvoering inburgering (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken inburgering en een aantal 

ontwikkelingen op het brede terrein van de uitvoering van de inburgering. 

Lees verder -> 

2. Laaggeletterdheid  
 

Professionals: Behoefte aan kennis digitale basisvaardigheden en integrale aanpak (Movisie) 

Welke kennisbehoeften hebben sociale professionals, vrijwilligers, beleidsmakers, bibliotheken en 

taalhuizen als het gaat om het ondersteunen van mensen met beperkte basisvaardigheden? Waar lopen zij 

tegenaan en wat zijn recente ontwikkelingen in de praktijk? 

Lees verder -> 

 

Online platform van Competent in Taal verbetert vaardigheden (Movisie) 

Het bereiken en helpen van laaggeletterden wordt op allerlei manieren gedaan. Zo richten verschillende 

experimenten zich op het ontwikkelen van handleidingen, taalkaarten en het aanbieden van cursussen voor 

taaldocenten. 

Lees verder -> 
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