
 

 
 

 
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  
 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne naar verwachting nog aanzienlijke tijd nodig (Rijksoverheid) 

Sinds de Russische aanval op Oekraïne worden er in Nederland ruim 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne 

opgevangen. Volgens de scenarioschets die Clingendael in opdracht van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid uitgevoerd heeft, zal het conflict in Oekraïne nog een tijd voortduren. Daarom moet er rekening 

mee gehouden worden dat aantallen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland zullen blijven komen.  

Lees verder -> 

 

De migratiesamenleving: warm pleidooi voor grensverkeer (Sociale vraagstukken) 

Migratie en diversiteit staan garant voor verhitte debatten en een permanente crisisstemming in politiek, 

bestuur en beleid. Daarom pleiten wetenschappers Mark van Ostaijen, Reinout Kleinhans en Kimberly 

Seibel in hun nieuwe boek voor beleidsmatig, bestuurlijk en politiek grensverkeer. 

Lees verder -> 

 

Zorgen over voortgang bestuursakkoord asiel (VNG) 

Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken en de betrokken uitvoeringsorganisaties hebben nog te maken 

met een personeelstekort; de oplossingen voor de korte en lange termijn zijn nog niet in zicht.  

Lees verder -> 

 

Totstandkoming Wet inburgering onderzocht (Rijksoverheid) 

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak 

een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage ‘Reflectieonderzoek; 

Totstandkoming van de Wet inburgering 2021’. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft het rapport via een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Lees verder -> 

 

Wijziging bekostigingsregeling opvang Oekraïners (Rijksoverheid) 

De afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar 

de kosten die gemeenten maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Doel van het onderzoek 

was om in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de gemeentelijke en particuliere opvang 

van vluchtelingen uit Oekraïne, en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. 

Lees verder -> 

 

Handreiking Versnelde huisvesting statushouders (VNG) 

Voldoende uitstroom uit de asielzoekerscentra is essentieel om de crisisnoodopvang af te kunnen bouwen. 

Het streven is daarom om de tweede helft van 2022 minimaal 20.000 statushouders te huisvesten. De 

handreiking 'Versnelde huisvesting statushouders' zet de handvatten voor (versnelde) huisvesting op een rij. 

Lees verder -> 
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Statushouders vaker aan het werk, inburgering stagneert (Divosa) 

33% van de inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, is eind 2021 aan het werk. 

Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. De inburgering van deze groep stagneert: het 

percentage met een inburgeringsdiploma loopt niet veel meer op en er zijn steeds meer ontheffingen. 

Lees verder -> 

 

Utrecht: ‘Werken loont niet voor statushouders’ (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Utrecht spreekt tegen dat er een direct verband is tussen het versneld verkrijgen van een 

woning door statushouders en het opzeggen van hun baan. Volgens wethouder Rachel Streefland 

(integratie, ChristenUnie) zijn er verschillende redenen waarom het vasthouden van werk niet altijd lukt bij 

inburgerende statushouders. Bovendien loont werken voor hen vaak onvoldoende. Dat schrijft de 

wethouder aan de gemeenteraad in reactie op schriftelijke vragen. 

Lees verder -> 

 

Vaak onbehagen bij tweede generatie met migratieachtergrond (SCP) 

Mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of in Nederland zijn geboren zijn 

somber over het politieke systeem en ervaren vaak discriminatie vanwege hun afkomst. De helft van hen 

vindt Nederland geen gastvrij land voor mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. 

Lees verder -> 

 

Vorderingen Vluchtelingenwerk Nederland tegen de Staat en het COA grotendeels toegewezen 

(Rechtspraak.nl) 

De kort geding rechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan  in de zaak van 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) tegen de Staat en het COA. In deze zaak vorderde VWN dat de 

asielopvang zo spoedig mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de daarvoor geldende normen. 

Daarbij heeft VWN zich vooral gericht op de situatie in Ter Apel en de opvang van asielzoekers in (crisis-

)noodopvang.  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021 (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) deelt de uitkomsten uit het reflectieonderzoek over de totstandkoming van de 

Wet inburgering 2021 met de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Verzamelbrief Wet inburgering 2021 over monitoring stelsel (VNG) 

Minister Karien van Gennip van SZW heeft op 29 september in een brief aan de Tweede Kamer een update 

gegeven over het nieuwe inburgeringsstelsel. In deze brief vertelt de minister op basis van welke informatie 

zij de werking van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) wil gaan monitoren. 

Lees verder -> 

 

Inburgeringswet is ‘voorgesorteerde teleurstelling’ (Binnenlands Bestuur) 

Met de planning voor de inwerkingtreding van de inburgeringswet is ‘voorgesorteerd op teleurstelling’, 

concludeert onderzoeksbureau Radar na een reconstructie van de lange en rommelige aanloop naar die 

nieuwe wet. 

Lees verder -> 
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Besluit Inburgering 2021 voor beschikkingen SPUK aangepast (VNG) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft enkele bepalingen over de specifieke 

uitkering (SPUK) aan gemeenten in het Besluit Inburgering 2021 aangepast. De wijzigingen zijn tijdelijk en 

gelden alleen voor de voorlopige uitkering 2023. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. 

Lees verder -> 

 

Informatiemodel keten inburgering 1.5 (Rijksoverheid) 

Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op 

welke wijze de (bedrijfs)objecten onderling met elkaar zijn gerelateerd. Verder bevat dit document de 

uitgewerkte stelseldiensten van de inburgeringsketen voor de gegevensuitwisseling tussen de 

ketenpartners. 

Lees verder -> 

 

Eerste halfjaar 2023 huisvesting nodig voor 21.200 statushouders (Rijksoverheid) 

Het kabinet heeft gemeenten en provincies gevraagd om voor de eerste helft van 2023 21.200 

statushouders te huisvesten. Het gaat om asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben 

gekregen omdat zij bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 

Lees verder -> 

 

Monitoring uitvoering inburgering en leerbaarheidstoets in Verzamelbrief (Binnenlands Bestuur) 

Om het nieuwe inburgeringsstelsel echt een lerend stelsel te laten zijn, heeft het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een structuur ingericht om informatie en signalen uit de uitvoering te 

verzamelen. Ook geeft het ministerie gehoor aan signalen over de werking van de leerbaarheidstoets voor 

inburgeraars. Dit schrijft minister Karien van Gennip van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Inburgeraars wekenlang op wachtlijst (Binnenlands Bestuur) 

Het aantal inburgeraars is volgend jaar veel hoger dan waar tot toe nu rekening mee werd gehouden. Nu al 

moeten veel statushouders gemiddeld 7,5 week wachten tot zij met een inburgeringscursus kunnen 

beginnen, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) aan de Tweede 

Kamer. 

Lees verder -> 

 

2. Laaggeletterdheid  
 

De digitale kloof helpen dichten (Movisie) 

We doen steeds meer online. Ook bij allerlei formele zaken – neem de belastingen, zorgverlening en 

aanvragen bij instanties – moeten we ons steeds meer verhouden tot de digitale wereld. Voor lang niet 

iedereen is dat gemakkelijk en vanzelfsprekend. Daarmee dreigt een digitale kloof. Movisie bracht in 2021 

een eerste versie uit van een praktische handreiking uit voor sociaal werkers. Die vormt een handig 

hulpmiddel om de digitale kloof te slechten. In oktober 2022 is deze handreiking vernieuwd. 

Lees verder -> 

 

 

 

 

https://vng.nl/nieuws/besluit-inburgering-2021-voor-beschikkingen-spuk-aangepast
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2022/10/03/informatiemodel-keten-inburgering-versie-1.5
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/30/eerste-halfjaar-2023-huisvesting-nodig-voor-21.200-statushouders
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/30/monitoring-uitvoering-inburgering-en-leerbaarheidstoets-in-verzamelbrief
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/aantal-inburgeraars-volgend-jaar-hoger-dan-verwacht
https://www.movisie.nl/artikel/digitale-kloof-helpen-dichten

