
 

 
 

 
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  
 

Eerste resultaten Wet inburgering 2021 (Rijksoverheid) 

De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het 

inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze 

samenleving. De eerste nieuwkomers zijn succesvol ingeburgerd onder de nieuwe Wi2021, maar er is 

duidelijk ook ruimte voor verbetering. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de eerste signalen en ervaringen met het 

functioneren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) in de uitvoering van de inburgering. 

Lees verder -> 

 

Asielopvang niet goed, maar geen dwangsommen (Binnenlands Bestuur) 

De Nederlandse staat heeft de opvang van asielzoekers op meerdere punten niet goed geregeld, oordeelt 

het gerechtshof in Den Haag. Zo is er sprake van structurele problemen als gebrek aan privacy en 

geluidsoverlast en zijn er überhaupt ook te weinig plekken. Maar het hof legt de Staat geen dwangsommen 

op, omdat de Staat de problemen niet binnen een concrete termijn kan oplossen. 

Lees verder -> 

 

Prognose: meer inwoners door migratie (CBS) 

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,7 miljoen inwoners in 2070. Naar 

verwachting telt Nederland in 2024 18 miljoen inwoners en wordt in 2034 de grens van 19 miljoen bereikt. 

De bevolking groeit vooral door migratie en een langere levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 

65 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de Bevolkingsprognose 2022–2070. 

Lees verder -> 

 

Van der Burg: eisen over menswaardige asielopvang onhaalbaar (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet kan de bevelen uit het rechterlijk vonnis over een meer humane opvang van asielzoekers niet 

nakomen, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Hij betreurt dat zeer, 

maar herhaalt dat de weg uit de opvangcrisis ‘helaas niet van vandaag op morgen gereed’ is. Het kabinet zet 

‘alles op alles om dit zo snel als mogelijk te realiseren’. 

Lees verder -> 

 

Wijziging wet- en regelgeving inburgering per 1 januari 2023 (Rijksoverheid) 

Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 van 

kracht. De meeste veranderingen betreffen het regime van de Wet inburgering (Wi) 2013. 

Lees verder -> 
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Statushouders oplossing voor tekort inburgeringsconsulenten (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers binnen hun 

gemeentegrenzen. Veel gemeenten willen inburgeringsconsulenten inzetten die de uitdagingen en 

levenssituatie van hun klanten begrijpen. In de praktijk blijken die lastig te vinden, zien BMC’ers Bert Peterse 

en Wim Roorda. ‘Wij brengen hier verandering in door een groep ervaringsdeskundigen een jaar lang op te 

leiden en te begeleiden.’ 

Lees verder -> 

 

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne in consultatie (Rijksoverheid) 

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op 

fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Door de plotselinge en zeer hoge instroom van 

vluchtelingen uit Oekraïne en de al grote druk op het COA heeft het kabinet op 1 april 2022 het 

staatsnoodrecht geactiveerd.  

Lees verder -> 

 

Utrecht mocht statushouders voorrang geven bij sociale huur (VNG) 

De gemeente Utrecht mocht statushouders tijdelijk voorrang geven bij het toewijzen van sociale 

huurwoningen. Volgens het College voor de Rechten van de Mens was er geen sprake van discriminatie. 

Lees verder -> 

 

Handreiking voor verlengde opvang en begeleiding amv’ers 18+ (VNG) 

Nidos, VNG en het ministerie van JenV hebben de handreiking 'Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning 

die 18 jaar worden’ gepubliceerd. In deze handreiking leest u hoe de overgang voor deze groep eruit ziet. 

Lees verder -> 

2. Laaggeletterdheid  
 

Geen relevant nieuws gevonden  
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