
 

 
 

 
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  
 

VNG-inbreng: visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen (VNG) 

Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense 

volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden Internationale Schakelklassen een wettelijke 

status moeten krijgen. Deze punten geven wij mee voor het commissiedebat Onderwijs op 30 november.  

Lees verder -> 

 

Statushouder kan wellicht via 'startbaan' integreren (Binnenlands Bestuur) 

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt of het mogelijk is om 

statushouders na huisvesting in een gemeente eerst aan het werk te zetten en daarna pas de Nederlandse 

taal te laten leren. Het voorstel van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen daarover krijgt maandag de steun van de 

minister. 

Lees verder -> 

 

Ketenplan inburgering (2022-2025) geeft vorm aan uitvoering Wet inburgering (Divosa) 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met Divosa en andere partners in 

de inburgeringsketen het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld. Dit plan geeft vorm aan het nieuwe 

inburgeringsstelsel, dat per 1 januari 2022 in werking is getreden. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over stand van zaken programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma 

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).  

Lees verder -> 

 

‘Op een stoel in Ter Apel kun je niet integreren’ (Binnenlands Bestuur) 

Het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) slaat alarm: er zijn te weinig opvangplekken voor jonge 

alleenreizende vluchtelingen. En de verwachting is dat de instroom alleen maar toeneemt. De Bredase 

wethouder Arjen van Drunen opende eerder dit jaar een opvanglocatie voor deze jonge asielzoekers. Hij 

hoopt zijn collega-wethouders te enthousiasmeren om ook hun steentje bij te dragen. 

Lees verder -> 

 

Wetsvoorstel: voldoende opvangplekken beter verdelen over Nederland (Rijksoverheid) 

Met elkaar zorgen voor voldoende asielopvang met een evenwichtigere verdeling over het land. Dat is de 

kern van het wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Burg dat vandaag in consultatie gaat. 

Lees verder -> 
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Extra maatregelen voor hoger aantal verwachte asielaanvragen (Rijksoverheid) 

In heel Europa is een toename te zien van het aantal asielaanvragen. Voor Nederland worden dit jaar 48.200 

aanvragen verwacht. 6.700 meer dan de prognose een half jaar terug. Het gaat met name om nareizigers 

die komen na het opheffen van COVID-reisbeperkingen. Bij ongewijzigd beleid groeit het aantal aanvragen 

naar 50.650 in 2023. Voor de jaren erna ligt de instroom op 41.000, al is de onzekerheidsmarge groter. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten eindelijk aan het stuur bij de inburgering (Divosa) 

Gemeenten zijn dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Wet inburgering 2021. Zij willen 

inburgeraars – statushouders én gezinsmigranten – goed en snel ondersteunen bij hun inburgering. Toch is 

er voor gemeenten en hun samenwerkingspartners nog veel werk aan de winkel om de ambities van het 

nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken.  

Lees verder -> 

 

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen bij de IND 

(Rijksoverheid) 

Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een 

bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Hiermee kan hij of zij aantonen dat hij of zij mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning. 

Lees verder -> 

 

Oekraïense hulporganisatie heeft last van gemeentelijke bureaucratie (Binnenlands Bestuur) 

Vanaf de dag dat de oorlog in Oekraïne uitbrak, hebben Nederlandse gemeenten zich ingezet om 

vluchtelingen en oorlogsslachtoffers hulp te bieden. Maar soms zit de gemeentelijke bureaucratie in de weg, 

vertelt Kseniya Negrutsa van hulporganisatie Netherlands for Ukraine. 

Lees verder -> 

 

Maatschappelijk initiatief helpt bij huisvesting statushouders (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Kampen krijgt hulp van een particuliere woningstichting bij het huisvesten van statushouders. 

Kampen is de eerste gemeente die op die manier samenwerkt met maatschappelijke initiatieven. Veertig 

andere gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om dezelfde methode toe te passen. 

Lees verder -> 

2. Laaggeletterdheid  
 

Digitale inclusie: wat werkt volgens de experts? (Movisie) 

Nederland is in Europa een van de koplopers als het gaat om digitale vaardigheden en internettoegang. 

Toch kan lang niet iedereen meekomen in onze digitale samenleving. Er is sprake van digitale ongelijkheid. 

En dat is een groot probleem in een wereld waarin het leven steeds meer digitaal en online plaatsvindt. 

Lees verder -> 

 

‘Lagere sociaaleconomische klasse profiteert het minst van internet’ (Movisie) 

Alexander van Deursen is hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Twente. Met als 

specialisatie technologische ontwikkelingen binnen de inclusieve samenleving. ‘Sociaal werkers kunnen 

goede intermediairs zijn. Zij komen bij de mensen thuis en weten wat daar speelt en welke behoeften er 

zijn.’ 

Lees verder -> 
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De strijd voor gecijferdheid (Movisie) 

Om in onze samenleving mee te doen, zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, 

geletterdheid en gecijferdheid. De laatste is in onze maatschappij een ondergeschoven kindje, met alle 

gevolgen van dien. ‘Laaggecijferdheid leidt in sommige gevallen tot schulden, en dat staat meedoen in de 

samenleving in de weg.’ 

Lees verder -> 

 

De digitale kloof helpen dichten (Movisie) 

Belastingen, zorgverlening en aanvragen bij instanties – we doen steeds meer online. Voor lang niet 

iedereen is dat gemakkelijk en vanzelfsprekend. Movisie heeft een praktische handreiking gemaakt voor 

sociaal werkers om de dreigende digitale kloof te slechten. 

Lees verder -> 

 

Miljoenen voor bibliotheken (Rijksoverheid) 

De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu 

(Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente een toekomstgerichte 

bibliotheekvoorziening heeft. Dat houdt concreet in dat gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk worden 

gedicht en dat de online bibliotheek wordt uitgebreid. Daaraan gekoppeld wil Uslu ook een zorgplicht voor 

gemeenten instellen, zodat de toegang tot bibliotheken in de toekomst is gewaarborgd. Komend jaar is 29,7 

miljoen euro beschikbaar, en dat loopt op tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen euro vanaf 2025. 

Lees verder -> 

 

Kabinet wil een bibliotheek in elke gemeente verplichten (Binnenlands Bestuur) 

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) wil elke gemeente verplichten een volwaardige bibliotheek te hebben. 

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de bewindsvrouw hier een wet voor indienen, schrijft ze in een 

Kamerbrief. Dat raakt de vijftien gemeenten die volgens de laatste cijfers helemaal geen bibliotheek hebben 

of één die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat de bibliotheken op orde zijn, krijgen 

gemeenten jaarlijks 58,7 miljoen euro extra vanaf 2025. 

Lees verder -> 

 

Nieuw: brochure Expertisepunt Basisvaardigheden (Movisie) 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is dé plek waar je kennis kunt vinden en delen. En waar je inspiratie 

en samenwerking vindt. Wij versterken de samenwerking tussen gemeenten, organisaties, professionals en 

vrijwilligers. Samen zorgen we ervoor dat iedereen met beperkte basisvaardigheden kan meedoen in de 

samenleving. 

Lees verder -> 
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