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In november 2020 zijn we in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (SDA) gestart met de pilot nieuwe wet 
inburgering (NWI). In deze pilot zijn we regie gaan voeren op de zogenaamde ‘ondertussengroep’, 
statushouders die al in de gemeente wonen, maar die onder de oude wet inburgering vallen. Per brief van 
7 april 2020 (nr. 904790) hebben we u over het voornemen te starten met de pilot geinformeerd en op 
een informatieavond voor de drie gemeenteraden op 24 november 2020 hebben we u de eerste 
resultaten gemeld. In september 2021 is de tussenrapportage toegestuurd aan de raden van de drie 
gemeenten. Op 1 juli 2022 was de pilot afgelopen. Over de resultaten en bevindingen is een 
eindrapportage opgesteld, inclusief aanbevelingen, die wij u bijgaand graag toesturen. Wel met de 
kanttekening dat wij het betreuren dat we niet in de gelegenheid zijn geweest onze bijdrage aan de 
rapportage te leveren. Dat neemt niet weg dat we de bevindingen en aanbevelingen onderschrijven.  
 
In het kort vatten wij hieronder de aanbevelingen vanuit de pilot voor u samen, waarna we afsluiten met 
de wijze waarop we het vervolg voor ons zien, voor wat betreft de begeleiding van de ondertussengroep. 
 
Uit de rapportage blijkt dat we er nog niet zijn. Tegelijk geven alle betrokken partners blijk van goede wil 
en zijn ze gemotiveerd om met elkaar samen te werken. We hebben, op basis van de ontwikkelingen die 
we gezien hebben in de pilot, er vertrouwen in dat we met de juiste ondersteuning, begeleiding, scholing 
en kennisdeling de integratie en participatie van deze groep verder kunnen verbeteren. 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit de pilot zijn: 
• Betere afstemming/warme overdracht tussen betrokken ketenpartners is noodzakelijk; 
• Pro-actieve en duidelijke, persoonlijke voorlichting en ondersteuning bij belangrijke 

veranderingen; 
• Inzetten op financiële (zelf)redzaamheid/individuele budget coaching; 
• Inzetten op ontwikkelen digitale vaardigheden; 
• (langer) monitoren om te kijken of uitgezette acties het gewenste resultaat hebben; 
• Cultuur sensitieve begeleiding, inzet van sleutelpersonen; doelgroep specifieke kennis 

borgen bij ketenpartners; 
• Blijvende aandacht voor taal, ook na afronden inburgering; 
• Extra inzet op participatie en bij voorkeur betaald werk voor vrouwen; 
• Vanuit de maatschappelijke begeleiding extra aandacht voor het opbouwen van een 

netwerk(je) en activiteiten in de buurt. 
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Vervolg 
We hebben flinke stappen gemaakt met de onderstussengroep en met onze voorbereiding op de nieuwe 
wet inburgering. De nieuwe wet is sinds 1 januari van dit jaar ingegaan en er is inmiddels een 
regievoerder aangetrokken, die gebruik maakt van de resultaten van de pilot en die nauw samenwerkt 
met de regievoerders van de pilot.  
 
Bij de ondertussengroep is nog steeds behoefte aan begeleiding, zoals ook uit de aanbevelingen blijkt. 
Het is een grote groep, waar vaak op meerdere terreinen ondersteuning nodig is, ook omdat de 
problemen vaak al jaren bestaan. De ondertussengroep begeleiden we in ieder geval nog tot november 
2023, waarbij we de aanbevelingen deels al hebben overgenomen en deels zoveel mogelijk nog gaan 
overnemen en integreren in onze werkwijze. Ook blijven we werken aan het verder optimaliseren van de 
samenwerking tussen ons en de ketenpartners.  
 
Over de voortgang inzake de uitvoering van de nieuwe wet inburgering zullen we u graag tijdens een 
raadswerkgroep-bijeenkomst informeren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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