
 

 
 

 
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  
 

Nu te beluisteren: De Inburgeringspodcast  

Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de 

begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Wat is er daardoor allemaal veranderd? Tegen 

welke uitdagingen loopt de uitvoering in de praktijk aan? 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over praktische belemmeringen voor statushouders en werkgevers bij het aangaan van 

werk  

Minister Van Gennip (SZW) reageert op de motie van Kamerlid Ceder waarin hij vraagt of de regering wil 

inventariseren welke praktische knelpunten er zijn die gemotiveerde nieuwkomers en gemotiveerde 

werkgevers belemmeren bij het aangaan van werk. 

Lees verder -> 

 

Nog jarenlang groot aantal opvangplekken nodig  

Nederland moet 'tot in de lengte van jaren' meer opvangplekken voor asielzoekers realiseren dan het land 

ooit heeft gehad. Dat zei voorzitter Hubert Bruls maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad, het 

burgemeestersoverleg van de 25 veiligheidsregio's. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders 

tijdens inburgering  

Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over het actiever werk maken van 

werkervaring voor statushouders tijdens de inburgering, ook in tekortsectoren. De vragen zijn gesteld door 

het Tweede Kamerlid Becker (VVD).  

Lees verder -> 

 

Kabinet trekt dure lessen uit asielcrisis  

Het kabinet trekt lessen uit het recente verleden van de asiel- en migratiecrisis en stelt een recordbedrag 

beschikbaar. Na instroompieken werden tot voor kort de capaciteit en personele omvang van betrokken 

organisaties snel afgebouwd. Dat wil het kabinet voortaan anders doen, met een ‘stabiele financiering’ voor 

de uitvoering. 

Lees verder -> 

 

Rol sociaal werkers bij opvang asielzoekers: ‘Verwachtingen heel zorgvuldig managen’  

Asielzoekers uit Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in diverse gemeenten. Plotseling moet zo’n dorp of 

stad onderdak bieden aan deze nieuwkomers. Welke rol is hier voor het welzijnswerk weggelegd? Twee 

sociaal werkers die betrokken zijn bij de noodopvang in Roermond delen hun ervaringen. 

Lees verder -> 
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Kabinet weet dat rem op nareizigers juridisch onzeker is  

Het kabinet weet dat de juridische houdbaarheid van de nareisbeperking 'geen zekerheid is', zegt 

staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Met de waarborgen die het kabinet inbouwt, meent de 

staatssecretaris desondanks dat de tijdelijke nareisbeperking wel houdbaar is voor de rechter. 

Lees verder -> 

 

Syriërs: moeite om plek als man te vinden  

Jonge Syrische mannelijke vluchtelingen en hun opvattingen over gender- en partnerrollen worden vaak als 

problematisch, gevaarlijk en onwenselijk beschouwd. Ze zouden afbreuk doen aan de Nederlandse 

identiteit. Rik Huizinga ontkracht in zijn proefschrift dit negatieve beeld. 

Lees verder -> 

 

 

2. Laaggeletterdheid  
 

VNG-handreiking helpt gemeenten met duidelijke communicatie  

De VNG heeft een handreiking geschreven die gemeenten helpt hun communicatie met inwoners en 

ondernemers duidelijker en begrijpelijker te maken. 

Lees verder -> 

 

'Aanpak laaggeletterdheid is nu veel te versnipperd'  

Kinderen uit kansarme gezinnen lopen op 5-jarige leeftijd gemiddeld twee jaar achter in hun 

taalontwikkeling – een achterstand die ze meestal nooit meer inhalen. De nieuwe Gemeentelijke 

Gezinsaanpak Geletterdheid moet voorkomen dat laaggeletterdheid generatie na generatie blijft bestaan. 

Lees verder -> 

 

Doorbreek de cirkel van laaggeletterdheid; de weg naar zelfredzaamheid  

Al jaren zijn het Rijk en de gemeenten bezig om beperkte vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven 

en digitale vaardigheden te voorkomen en het aantal laaggeletterden in beeld te brengen. In Nederland 

hebben we het over 2.500.000 mensen die laaggeletterd zijn. Dat is 1 op 9 inwoners die te maken hebben 

met deze beperking. 

Lees verder -> 
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