
We hebben jouw kennis nodig! 

 
Vanaf 1 januari 2022 komt er een nieuwe Inburgeringswet in Nederland.  

Elke gemeente maakt plannen om die wet zo goed mogelijk uit te voeren. Ook de gemeente 
Amsterdam.  

 

In de nieuwe wet valt de begeleiding van gezinsmigranten bij hun inburgering onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij zullen door de nieuwe wet beter de taal leren, aan werk 

komen en onderwijs volgen. Gezinsmigranten zijn mensen die naar zijn Nederland gekomen om bij 
hun partner te wonen.  

 
De gemeente Amsterdam heeft aan OpenEmbassy gevraagd om de welkomstbijeenkomsten vorm te 

geven die voor gezinsmigranten vanaf januari 2022 georganiseerd zullen worden. Deze 

welkomstbijeenkomsten vinden in de eerste 10 weken plaats vanaf het moment dat iemand naar 
Amsterdam verhuist. Het doel van de welkomstbijeenkomsten is om gezinsmigranten een warm 

welkom te bieden, kennis te laten maken met de stad, Nederland en elkaar. 
 

Wij vinden het belangrijk dat gezinsmigranten meedenken over deze welkomstbijeenkomst.  

Jij weet immers het best wat werkt en wat niet. Jij bent de expert. 
Daarom organiseren we op woensdag 8 december van 18:00 - 21:00 een expert sessie: een 

bijeenkomst met gezinsmigranten die ons en de gemeente Amsterdam gaan adviseren en meedenken 
bij het vorm geven van de welkomstbijeenkomsten.  

 
Vind jij het leuk en belangrijk om de nieuwe Inburgeringswet zo goed mogelijk te maken? Doe dan 

mee aan de expert sessie! Wij zoeken mensen die: 

• In Amsterdam wonen, en als gezinsmigrant langer of korter geleden naar Amsterdam zijn  

gekomen 

• Het belangrijk vinden dat gezinsmigranten in Amsterdam beter hun weg kunnen vinden 

• Hun ervaringen en die van hun netwerk willen delen 

• Tijd willen steken in de expert sessie 

• Zin hebben om nieuwe mensen te ontmoeten 

 

Jij krijgt: 

• De mogelijkheid om snel veel te leren over Nederland en de overheid 

• Echte invloed op het bieden van een warm welkom aan gezinsmigranten in Amsterdam 

• Een kleine vergoeding in de vorm van een cadeaubon 

• Uitbreiding van je netwerk 

 

We spreken Nederlands, maar je bent al welkom vanaf taalniveau A1. Als het nodig is, dan vertalen 

we. 
 

We ontmoeten elkaar op woensdag 8 december van 18:00 - 21:00. Afhankelijk van de corona-
maatregelen doen we de bijeenkomst online of offline. Daarover binnenkort meer! 

 
Als je geïnteresseerd bent, noteer dan de data en geef je naam en telefoonnummer door aan Ivana 

Barišić via ivana@openembassy.nl of 06-28812600. 
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