Uitnodiging en programma

Webinar

Donderdag 7 oktober 2021
14.15 – 15.45 uur

Hoe maken we beleid
voor statushouders
tot een succes?

W

ij nodigen u graag uit voor het webinar ‘Hoe maken
we beleid voor statushouders tot een succes?’ op
donderdag 7 oktober 2021 van 14.15 tot 15.45 uur.
Tijdens dit webinar nemen verschillende deskundigen u mee
in wat er de komende periode nodig is om statushouders
succesvol te laten participeren. Het webinar staat in het teken
van de policy brief In uitvoering. Een analyse van het op
statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit
beleid te verbeteren van het SCP, WODC en RIVM.

Door tijdens het webinar beleidskansen te signaleren, ver
groten we graag samen met u nieuwe perspectieven voor
statushouders.

Er komt een nieuwe inburgeringswet, in het opvangbeleid zit
beweging en er zijn initiatieven om meer samenhang te krijgen
tussen opvang en inburgering. Hoe worden deze beleids
ontwikkelingen gezien? Welke kansen liggen er? En welke
stappen zijn nodig in het beleid ten aanzien van onderwijs,
gezondheid en arbeidstoeleiding?

U ontvangt een paar dagen voor het webinar een persoonlij
ke kijklink.

Als u zich nog niet hebt aangemeld
U kunt zich via deze link aanmelden: Direct aanmelden voor
het webinar.
Hebt u zich al aangemeld? Dan is opnieuw aanmelden niet
nodig.

Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging doorstuurt aan
relaties waarvoor het webinar ook interessant kan zijn.

Programma
Welkom door dagvoorzitter Ali Al-Jaberi.
Openingswoord door Kim Putters, directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP).
Interview met Jaco Dagevos (SCP en bijzonder hoogleraar
Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
over de belangrijkste bevindingen van de policy brief.

– Froukje de Jonge: wethouder gemeente Almere en voor
zitter G40 themagroep Vergunninghouders en Asiel.
– Zainab Osman: raadslid Wijchen en werkzaam in de zorg.
– Carolien Vogelaar: programmamanager aanpak status
houders gemeente Rotterdam. Implementatie nieuwe
wet inburgering.
Column Roswitha Weiler, senior beleidsmedewerker Vluchte
lingenWerk Nederland.

Panelgesprek met:
– Shermin Amiri: lid Adviesraad COA (bewonersperspectief)
en projectbestuurslid Diversiteit en Inclusie D66.
– Sennay Ghebreab: universitair hoofddocent UvA, voorma
lig bestuurslid Stichting Civic, bestuursvoorzitter Stichting
BOOST voor vluchtelingen.

Interview: reflectie vanuit ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) op de conclusies van de policy brief
en gezichtspunten van het webinar.
Afsluiting webinar.

