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In deze 3e nieuwsbrief van dit jaar 

kijken we terug op de onlangs ge-

houden WOS-vrijwilligersavond en 

de leerzame lezing van Sander 

Terphuis die de WOS in samenwer-

king met de Literaire Kring Goirle 

organiseerde. Ook besteden we 

aandacht aan verschillende actuele 

zaken zoals gemeentelijke regelin-

gen en het ondertekenen van de 

participatieverklaring door status-

houders. Hebben jullie ideeën voor 

de nieuwsbrief van de WOS, 

schroom niet ze bij ons te melden. 

Beste vrijwilligers van de WOS, 
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In dit nummer: 

Bijeenkomsten 

 30 november: geza-

menlijk eten bij De 

Smaak van Daar 
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spreksavond met tolk 

Tigrinya 

 WOS 
Goirle 

ALGEMENE WOS-VRIJWILLIGERSAVOND 8 NOVEMBER 

Hoewel er nogal wat afmeldingen waren, zorgden ruim twintig vrijwilligers en an-

dere aanwezigen voor een levendige bijeenkomst. Namens het bestuur van de 

WOS keek voorzitter Pieter Rambags terug op belangrijke ontwikkelingen en activi-

teiten in de afgelopen periode. De afstemming tussen de gemeente Goirle, Con-

tourdeTwern en de WOS kreeg daarbij bijzondere aandacht. De juiste rolverdeling 

en taakopvatting van de drie partijen die gezamenlijk de opvang en integratie van 

statushouders op zich hebben genomen werd dit jaar extra belangrijk vanwege de 

aanbesteding van het Sociale Domein door de gemeente en het daarbij geformu-

leerde beleidsuitgangspunt  ‘contracteren in plaats van subsidiëren’. Samen met de 

gemeente en ContourdeTwern heeft het bestuur van de WOS afgesproken meer te 

gaan sturen op resultaten. Op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief besteden we hier 

meer aandacht aan.  

Pieter noemde enkele zaken waarin we het gewenste resultaat nog niet hebben 

bereikt. Bijvoorbeeld het verhogen van het aantal vrijwilligers tot circa 50 en het 

verminderen van de werkdruk bij de ondersteuners. Uiteraard blijven we aandacht 

besteden aan deze zaken. Ook staat een update van het WOS-informatiedocument 

en het WOS-smoelenboek nog steeds op de rol. 

Opmerkingen en vragen van vrijwilligers 

Tijdens de gedachtewisseling over allerlei zaken werden er enkele belangrijke za-

ken benoemd. “Realiseren we ons wel dat het gesprek met de WOS-vrijwilliger 

voor een aantal statushouders het enige Nederlands is dat ze in een week spreken? 

Hoe denken statushouders echt over de ondersteuning van de WOS? Wat dienen 

we bij te brengen aan Nederlandse cultuur? Hoe kunnen we de netwerken van de 

statushouders uitbreiden?” Vragen en onderwerpen die tot nadenken stemmen en 

die we tijdens volgende bijeenkomsten aan bod zullen laten komen.  

Presentatie klantmanager gemeente Goirle 

Gaby Coolen, klantmanager Werk & Inkomen van de gemeente Goirle, gaf uitleg 

over extra inzet van de gemeente om statushouders sneller aan het werk te hel-

pen. Verderop in deze nieuwbrief is hier meer over te lezen.  
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STUREN OP RESULTAAT: zijn we met de WOS op de goede weg? 

Het bestuur van de WOS heeft de vraag gesteld hoe we inzichtelijk kunnen maken of de aanpak van 

en met de WOS succesvol is en of de geformuleerde doelstellingen worden bereikt. Hiermee bedoelen 

we dat statushouders zichzelf weten te redden in onze samenleving en voldoende geïntegreerd zijn. 

Samen met de gemeente Goirle en ContourdeTwern hebben we daarom een aantal zgn. prestatie-

indicatoren benoemd waardoor het mogelijk is om te meten in hoeverre we op de goede manier bezig 

zijn en bij te sturen indien dit nodig is.  

Indicatoren zijn bijvoorbeeld: het aantal statushouders van wie de begeleiding door de WOS officieel 

is afgesloten en het aantal keren dat WOS-vrijwilligers hulp vragen van de ondersteuners van Con-

tourdeTwern. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in de volledige set van indicatoren kunnen dat mel-

den bij onze voorzitter, Pieter Rambags, rambags@home.nl 

WERKGEVERSDIENSTVERLENING: KANSEN 

VOOR STATUSHOUDERS 

De gemeente Goirle ondersteunt werkgevers in 

Goirle en Riel die personeel zoeken. Deze onder-

steuning kan bestaan uit werving en selectie van 

personeel en begeleiding van nieuwe werkne-

mers op de werkvloer. De gemeente wil werkge-

vers bovendien inspireren tot sociaal onderne-

men waardoor er ruimte komt voor een groep 

mensen met een grotere afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt.  

Voor de statushouders vindt de gemeente het 

van groot belang dat ze snel stappen maken. 

Niet alleen door het volgen van de inburgerings-

cursus, maar bijvoorbeeld ook door te starten 

met vrijwilligerswerk.  

Onze klantmanagers Sharon en Liesbeth willen 

graag direct van de WOS-begeleiders horen als 

zij kansen zien voor de statushouders die zij be-

geleiden.  

Aansluitend op haar presentatie tijdens de WOS-

vrijwilligersavond wees Gaby Coolen op de Face-

bookpagina van Goirle aan de Slag en op de 

website www.beroepeninbeeld.nl waarop filmpjes 

te zien zijn van allerlei beroepen. Als voorbeeld 

noemde zij verder het Goirlese uitzendbedrijf  

Justlogic dat wandenstellers zoekt en daarbij een 

extra taaltraining op de werkvloer aanbiedt. 

DE WOS IN 2017: wat zijn de juiste aantallen? 

Tijdens de WOS-vrijwilligersavond van 8 november jl. werd er gevraagd naar de juiste aantallen sta-

tushouders en begeleiders die onder de WOS vallen.  

Op dit moment worden 29 gezinnen begeleid door de WOS. Het betreft 49 volwassenen en 45 kin-

deren waarvan enkele ouder dan 18 jaar. In 2017 zijn er vier nieuwe gezinnen in Goirle gehuisvest, 

zeven volwassenen en zes kinderen. In één geval was er sprake van gezinshereniging waarbij het tra-

ject van de maatschappelijke begeleiding opnieuw werd opgestart.  

De WOS heeft vandaag de dag 34 vrijwilligers en 7 aspirant-vrijwilligers waarvan ruim de helft in de 

functie van begeleider. In de meeste gevallen begeleiden zij statushouders die in 2016 en 2015 naar 

Goirle of Riel zijn gekomen, maar er zijn ook enkele gevallen waarin de begeleiding al in 2014 is be-

gonnen.  

PARTICIPATIEVERKLARINGEN ONDERTEKEND 

In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de workshops die aan 

statushouders worden gegeven ter voorbereiding van het onderteke-

nen van de participatieverklaring. In dit traject leren de statushouders 

over thema’s als vrijheid, gelijkheid en participatie. Inmiddels zijn de 

eerste trainingen afgerond en heeft de eerste groep statushouders de 

verklaring ondertekend. 

Vrijwilligers van de WOS en taalcoaches die betrokken zijn bij status-

houders die de workshops volgen, worden daarvan op de hoogte ge-

steld. Daardoor kunnen de onderwerpen die aan bod komen samen 

worden besproken. Ook is het mogelijk de ondertekening van de parti-

cipatieverklaring bij te wonen. De statushouders die hebben deelgeno-

men krijgen een voucher voor een jaarabonnement van de bibliotheek.  
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LEZING SANDER TERPHUIS  

In samenwerking met Boekhandel Blz. en Literaire Kring Goirle had het WOS-bestuur voor vrijdag 13 

oktober schrijver Rodaan Al Galidi uitgenodigd om over zijn ervaringen als voormalig asielzoeker in 

Nederland te komen spreken. Enkele dagen voor deze datum kregen we echter te horen dat Al Galidi 

om dringende familieredenen in het buitenland verbleef en niet naar Goirle kon komen voor een lezing 

over zijn boek Hoe ik talent voor het leven kreeg. Dankzij de goede contacten van Michel Buitelaar 

(Boekhandel Blz.) konden we gelukkig zorgen voor een andere schrijver die voor de vrijwilligers van 

de WOS en taalcoaches interessant zou zijn.  

Deze schrijver was Sander Terphuis die als Iraanse vluchteling met de naam Ahmad Qeleich Khany in 

1990 in Nederland asiel had aangevraagd. De auteur is vanaf zijn geboorte ernstig visueel gehandi-

capt en maakte deel uit van het nationale worstelteam van Iran dat in 1990 in Nederland was tijdens 

de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen. Hij wist het dorp waar de sporters verbleven te ont-

vluchten en over deze ontsnapping en zijn ervaringen daarna in Nederland vertelt hij in het boek De 

Worstelaar.  

Geïnterviewd door Joost Minnaard namens de Literaire Kring vertelde Sander Terphuis hoe hij als Per-

zische vluchteling binnen een mum van tijd wist te wennen aan de Nederlandse cultuur en onze ge-

bruiken. Hij besefte dat het gemakkelijker zou zijn als hij een Nederlandse naam zou dragen en hij 

koos voor de naam Sander Terphuis. Ook vertelde Sander over zijn politieke carrière en zijn werk als 

beleidsambtenaar op het voormalige Ministerie van Vreemdelingenzaken met als voornaamste dossier 

de toelating en het verblijf van asielzoekers. 

Adviezen van Sander Terphuis 

Op vragen uit de zaal over de begeleiding van statushouders gaf Sander 

Terphuis duidelijke adviezen. Natuurlijk is het goed om vluchtelingen en 

statushouders met liefde en warmte te ontvangen, maar ga ze niet te 

veel beschermen. Ook al hebben ze langere tijd ondersteuning nodig, ze 

moeten leren dat ze zelf een plaats moeten verwerven in onze maat-

schappij. Ze moeten in de woorden van Sander Terphuis ‘architect van 

hun eigen leven’ zijn. Voor de begeleiders van de WOS en de taalcoa-

ches betekent dit volgens hem dat we statushouders zo snel mogelijk in 

hun eigen kracht moeten proberen te zetten en hen moeten stimuleren 

zelf actief en daadkrachtig te zijn, hoe moeilijk dat ook moge klinken.  

GESPREKSAVOND MET TOLK TIGRINYA 

Tijdens de eerder dit jaar gehouden bijeen-

komst rondom de begeleiding van statushou-

ders afkomstig uit Eritrea is door taalcoaches 

en begeleiders van deze statushouders ge-

vraagd om een keer met de hulp van een tolk 

wat uitgebreider met hen te kunnen praten. 

We hebben een Tigrinya-tolk bereid gevonden 

om op dinsdagavond 19 december naar Goirle 

te komen en een bijdrage te leveren aan deze 

gespreksavond gericht op thema’s zoals hoe 

deze statushouders het leven in Nederland en 

Goirle ervaren en wat ze vinden van de bege-

leiding.  

De betrokken taalcoaches en WOS-begeleiders 

krijgen een aparte uitnodiging per mail. 

DE SMAAK VAN DAAR: DEZE KEER VAN HIER 

Jullie kennen allemaal het initiatief ‘De smaak van 

daar’. Tijdens de eerste twee avonden werden er 

maaltijden verzorgd door statushouders uit res-

pectievelijk Syrië en Eritrea en deze avonden wa-

ren een doorslaand succes. 

Op 30 november staat de volgende proeverij om 

18.00 uur in wijkcentrum De Deel gepland. Dit 

keer is het thema ‘De smaak van hier’. Een gele-

genheid om statushouders kennis te laten maken 

met wat we 

hier zoal op 

tafel zetten  

en om Ne-

derlands te 

spreken. 


