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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 

van de Werkgroep Opvang Status-

houders (WOS) in Goirle en Riel. In 

de nieuwsbrief van de WOS zullen 

we aandacht besteden aan actuele 

zaken met betrekking tot de onder-

steuning van de statushouders in  

onze gemeente. Door het regelma-

tig laten verschijnen van de nieuws-

brief wordt het mogelijk om de sta-

tushouders en de vrijwilligers snel-

ler op de hoogte te brengen van 

nieuwe regelgeving van de gemeen-

te of van ontwikkelingen binnen de 

WOS. De nieuwsbrief zal worden 

verzorgd door de ondersteuners van 

ContourdeTwern en het bestuur van 

de WOS. Uiteraard laten we ook 

graag statushouders en vrijwilligers 

zelf aan het woord. Ideeën en be-

richten voor de nieuwsbrief zijn dan 

ook van harte welkom. 
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 WOS 
Goirle 

Hallo! Mogen wij ons even aan jullie voorstellen? Wij 

zijn Liesbeth Landzaat en Sharon van Tilburg, Klant-

managers Werk en Inkomen bij de gemeente Goirle. 

Per 1 juni van dit jaar richten wij ons speciaal op de 

doelgroep statushouders. 

De gemeente werkt natuurlijk al jaren met deze 

doelgroep en had als voornaamste taak het bieden 

van huisvesting, en het verzorgen van woningin-

richting en een basisinkomen. Statushouders kregen 

de verplichting tot inburgeren en pas daarna ging de 

gemeente kijken naar de mogelijkheden met betrek-

king tot re-integratie. Vanuit het Ministerie is nu de opdracht gekomen dat daar eerder op 

ingespeeld moet worden. Hoe loopt het met de Inburgering? Waar lopen mensen tegen aan? 

Hoe is alle begeleiding/het netwerk geregeld? Welke stappen richting werk kunnen er al gezet 

worden? Of is er ondersteuning vanuit de zorgkant nodig? Met andere woorden, we willen de 

mensen eerder en beter in beeld hebben met als doel volledige participatie in de samenle-

ving. 

Dit willen we onder andere doen door nauwe samenwerking met de Werkgroep Opvang Sta-

tushouders en met Contour de Twern. In september zullen we samen met de WOS informa-

tieavonden organiseren zodat wij persoonlijk kunnen kennismaken met jullie en alle regeltjes 

die hangen rondom de bijstandsuitkering aan jullie kunnen uitleggen. Duidelijkheid, eendui-

digheid en korte lijntjes zijn noodzakelijk om gezamenlijk het doel te bereiken: volledige par-

ticipatie van de statushouders in de gemeente Goirle! 

Voor de informatieavonden (26 - 27 - 28 september) krijgen de vrijwilligers van de WOS nog 

een aparte uitnodiging. We willen in kleine groepjes werken en de vrijwilligers worden op één 

van de avonden verwacht. Noteer de datum alvast! 

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.  

Groetjes, Liesbeth (rechts op de foto) en Sharon (links) 
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WOS Goirle neemt afscheid van Henk van Griethuijsen 
 

De Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) in Goirle en Riel heeft op donderdag 22 juni afscheid genomen van 

zijn oud-voorzitter Henk van Griethuijsen. Tijdens een goed bezochte receptie in het Cultureel Centrum Jan van 

Besouw kreeg Henk alle lof toegezwaaid in speeches van wethouder Guus van der Put en de huidige voorzitter 

van de WOS Pieter Rambags.  

Deze laatste memoreerde de langdurige inzet van 

Henk van Griethuijsen voor vluchtelingen en status-

houders in onze gemeente. Henk kwam rond 2010 

via het Steunpunt Vrijwilligerswerk bij de toenmalige 

Opvang Vluchtelingen terecht. Samen met enkele 

andere vrijwilligers van het eerste uur runde hij het 

spreekuur en hielp hij statushouders op uiterst zorg-

vuldige wijze bij hun administratie. Op deze manier 

ontwikkelde Henk zich tot een specialist op het ge-

bied van sociale wetgeving, gezinshereniging en in-

burgering. Dat Henk heel nauwkeurig en vasthou-

dend van karakter is, werkte vaak in het voordeel 

van de statushouders die door hem werden gehol-

pen.  

Henk bemande niet alleen het spreekuur, maar be-

geleidde statushouders ook persoonlijk. Bijvoorbeeld 

tijdens de eerste dagen na aankomst in Goirle of 

Riel, als de toegewezen woning door de statushouder moet worden ingericht en deze nog volledig onbekend is in 

onze gemeente. Dan ga je als vrijwilliger van de WOS samen met de statushouder bijvoorbeeld naar het service-

punt van Leystromen en naar de Kringloopwinkel.  Toen er op een gegeven moment niemand anders beschikbaar 

was, nam Henk ook de rol van voorzitter op zich en zorgde hij voor de naamswijziging in Werkgroep Opvang Sta-

tushouders. Hoewel Henk inmiddels naar Oisterwijk was verhuisd, bleef hij vanaf mei 2016 nog een vol jaar be-

schikbaar om het nieuwe bestuur te ondersteunen in een periode waarin veel nieuwe statushouders naar onze 

gemeente kwamen.  

Als vertegenwoordiger van de WOS nam Henk van Griethuijsen ook deel aan de bijeenkomsten van het Platform 

Minima. Henk toonde zich daarin zeer bekwaam in het analyseren van beleidsdocumenten van de gemeente. Re-

gelmatig werd daarna besloten met de gemeente de discussie aan te gaan over het verbeteren van de mogelijk-

heden voor mensen die minder kansrijk zijn in onze samenleving. De volhardende houding van Henk kwam op 

die manier veel statushouders ten goede.  

Beste Henk, namens de Werkgroep Opvang Statushouders BEDANKT! 

             Bijzondere Bijstand 

Het Platform Minima Goirle Riel bestaat uit vertegen-

woordigers van diverse organisaties en individuele inwoners 

die zich inzetten voor de doelgroep minima. 

Al langere tijd kreeg het platform klachten over het niet 

toekennen van bijzondere bijstand bij medische kosten. Ook 

worden aanvragen soms mondeling afgewezen, waardoor 

het niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen. Het gevoel 

bij burgers dat bijzondere bijstand aanvragen geen zin 

heeft, leeft sterk. 

Vandaar dat het Platform Minima ervaringen verzamelde 

met de bijzondere bijstand, in relatie tot medische kosten. 

Het Platform heeft de bevindingen eind 2016 schriftelijk aan 

de wethouder doen toekomen. 

De Participatieraad en het Platform Minima hebben deze 

bevindingen in gezamenlijkheid besproken met de wethou-

der, dringend aandacht vragend voor de ervaringen van 

inwoners van Goirle en Riel. Het is natuurlijk zo dat de ge-

meente een goede aanvullende zorgverzekering voor bij-

standsgerechtigden aanbiedt, maar er kunnen zich altijd 

situaties voordoen waarin de vergoeding van die verzeke-

ring alleen niet volstaat. De wethouder benadrukt dat bur-

gers of hun intermediairs die menen recht te hebben op 

ondersteuning, altijd contact kunnen opnemen met de ge-

meente (Sociale Zaken). Die zal de aanvraag dan beoorde-

len. 

Bijzondere Bijstand is een extra financiële ondersteuning 

voor huishoudens met een laag inkomen als er sprake is 

van noodzakelijke kosten vanwege persoonlijke omstandig-

heden. Het Platform Minima Goirle en de Participatieraad 

bepleiten dat bijzondere bijstand vaker ingezet wordt om 

o.a. noodzakelijke medische zorg mogelijk te maken, waar-

bij maatwerk geleverd wordt. Ook is het volgens het Plat-

form Minima en de Participatieraad van belang de burgers 

meer en goed voor te lichten over Bijzondere Bijstand zodat 

inwoners van onze gemeente weten dat ze dat aan kunnen 

vragen. De wethouder onderschrijft dit en neemt de signa-

len van het Platform Minima serieus. 

Als u wilt reageren op dit artikel, dan kan dat. Stuur uw 

reactie naar platformminimagoirleriel@ContourdeTwern.nl  

of bel naar Tessa Steennis-Molenaar, Sociaal Werker Con-

tourdeTwern 06-34539673 

mailto:platformminimagoirleriel@ContourdeTwern.nl
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Thema-avond Eritrea  

Op donderdag 27 juni verzorgde de WOS samen met Hanneke Andriessen van Kompaan en de Bocht 

een gespreksavond rondom de begeleiding van Eritrese statushouders. Hanneke is o.a. begeleidster 

van enkele groepen Eritrese jongeren die zelfstandig wonen in Goirle en Riel. Tijdens deze avond wa-

ren zowel taalcoaches als begeleiders van de WOS aanwezig. 

Bij het voorstelrondje bleek al snel dat de deelnemers goed op de hoogte waren van de geschiedenis 

van Eritrea, de mensenrechtensituatie en de redenen om het land te ontvluchten. Tijdens de discussie 

over de beste manier van begeleiden kwamen ook culturele achtergronden en opvallende facetten in 

opvoeding en onderwijs in Eritrea ter sprake. Extra aandacht was er voor de schrijnende gebeurtenis-

sen die veel  vluchtelingen uit Eritrea onderweg hebben meegemaakt en die kunnen leiden tot langdu-

rige trauma’s. 

Wat zijn aandachtspunten bij het begeleiden van Eritrese statushouders? 

 Beperk je tot je taak als taalcoach of als maatschappelijk begeleider. 

 Realiseer je dat het veel tijd kost om het vertrouwen te winnen van mensen die een traumatische 

vluchtervaring hebben. 

 Probeer daarom niet tijdens je begeleiding de vlucht en andere  zaken die erg gevoelig liggen ter 

sprake te brengen. 

 Eritreeërs hechten erg aan hun geloof en ze hebben bijvoorbeeld veel houvast aan de persoon van 

Maria. Respecteer de uitingen van hun geloof en gebruik ze als ingang voor een gesprek.   

 We kunnen aangeven dat je een goed gelovige kunt zijn als je niet elke dag naar de kerk gaat. 

 Het is logisch dat Eritrese statushouders voortdurend telefoneren om met familie of landgenoten in 

contact te komen. Men komt uit een samenleving waar wantrouwen deel uitmaakt van de identiteit 

en er bestaat alleen vertrouwen binnen de familie en de groep mensen die men kent. 

 Stap voor stap kunnen we tijdens de begeleiding duidelijk maken wat de Nederlandse maatschappij 

ook van Eritreeërs vraagt. 

 In de Eritrese samenleving communiceert men heel anders dan wij gewend zijn. Ouders gaan geen 

discussie aan, maar geven opdrachten aan kinderen. Een conflict wordt niet uitgesproken. Elkaar 

recht in de ogen kijken is geen teken van respect, het neerslaan van de ogen juist wel.  

 Gaandeweg zal de statushouder moeten leren dat we het hier juist anders doen. Andere mensen 

aankijken, een open uitstraling tonen zijn daarbij wezenlijke zaken. 

 Blijf vragen wat de statushouder zelf vindt van allerlei dingen en vertel dat hij zelf verantwoordelijk 

mag zijn. Dat wordt in Nederland juist op prijs gesteld. 

 

Taalcoaches en begeleiders gaven aan een keer met de hulp van een tolk te willen spreken met dege-

ne die ze begeleiden om simpelweg eens een keer te horen wat hun pupil van de begeleiding en de 

taallessen vindt. De WOS zal dit na de zomervakantie proberen te realiseren. 

Hanneke Andriessen merkte op dat de Eritrese jongeren die zij in Goirle begeleidt hierin wellicht een 

rol kunnen spelen. Hanneke is te bereiken op hannekeandriessen@kompaanendebocht.nl en 06 

39838531. Ook kan iedereen gewoon binnenlopen bij de gemeenschappelijke woning van de Eritrese 

meisjes op Oranjeplein 4.04 (Prinsenhof).  

Vrijwilliger gezocht voor extra spreekuur! Statushouders hebben regelmatig meer vragen dan nu be-

antwoord kunnen worden. Wie zou hierin iets kunnen betekenen? Aanmelden a.u.b. bij Lia of Anneke. 

mailto:hannekeandriessen@kompaanendebocht.nl

