WOS
Goirle

Nieuwsbrief

December 2018

In dit nummer:

Ondersteuning door 1
ContourdeTwern
Nieuwe ondersteuner Ankie

1

Gemeente zet extra 2
in op integratie
Sjors sportief en
Sjors creatief

2

Statushouders als
ambassadeurs

2

Minimabeleid en
schuldhulpverlening

3

3
Statushouders en
de molens in Goirle

Manuel vd Hoek
uit bestuur WOS

3

De juiste cijfers
m.b.t. statushouders in Goirle

4

Bijeenkomsten
 18 december: Lustrumfeest ContourdeTwern

Ondersteuning ContourdeTwern voor de WOS
In onze nieuwsbrieven hebben we dit jaar herhaaldelijk bericht over onze
pogingen om de ondersteuning van de WOS door ContourdeTwern weer op
het vereiste peil te krijgen. In augustus is de nieuwe offerte uiteindelijk
door ContourdeTwern aan de gemeente aangeboden. Omdat alle drie de
partijen (Gemeente Goirle, ContourdeTwern, WOS) nauw bij de opstelling
ervan waren betrokken, kon de gemeente snel besluiten om de opdracht
voor ondersteuning van de WOS overeenkomstig de offerte aan ContourdeTwern te gunnen, inclusief de trajecten van de Taalcoaches en de Participatieverklaring.
De gemeente geeft aan dat hiermee de maatschappelijke begeleiding van
nieuwe statushouders in Goirle en Riel in de komende jaren is gewaarborgd, terwijl hetzelfde geldt voor de ondersteuning van de Werkgroep Opvang Statushouders. De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met
de betreffende paragraaf van de begroting.
Nieuwe ondersteuner ContourdeTwern voor de WOS
ContourdeTwern heeft daarna direct een
sollicitatieprocedure opgestart en het bestuur van de WOS heeft een rol kunnen
spelen bij het beoordelen van de kandidaten. Met ingang van 1 december is Ankie
Schoenmakers – ten Velde de nieuwe collega van Anneke in de rol van ondersteuner
van de WOS. Ankie is 39 jaar en woont in
Berkel-Enschot. Zij liep stage bij Vluchtelingenwerk Nederland en deed regelmatig
vrijwilligerswerk voor vluchtelingeninstanties. Ook was zij projectleider bij de ToekomstAcademie in Tilburg, een initiatief van
de Stichting New Dutch Connections die
zich tot doel stelt jonge vluchtelingen betere kansen op werk te bieden.
Ankie, welkom bij de WOS en veel succes in je nieuwe werkkring!
We hopen dat in de komende maanden de opgelopen achterstand bij de
verschillende werkzaamheden kan worden goedgemaakt en dat we snel
kunnen beginnen met de zogenaamde monitorgesprekken met statushouders. Tijdens deze gesprekken wordt samen met de statushouders gekeken in hoeverre zij zelfredzaam zijn en wat er voor nodig is om te zorgen
voor verbetering in hun situatie. In onze volgende nieuwsbrieven zullen we
nader ingaan op deze gesprekken.
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Gemeente Goirle zet in op verdere integratie statushouders
Gebaseerd op landelijke cijfers heeft het bestuur van de WOS eerder dit jaar een notitie geschreven
over het geringe aantal statushouders dat betaald werk heeft en het relatief lage percentage dat
slaagt voor de inburgeringscursus. Bovendien missen statushouders vaak een uitgebreid sociaal netwerk dat kan bijdragen aan een snelle integratie en dat de kans op het beter leren van de Nederlandse taal en het vinden van werk verhoogt. Een situatie die ook voor de statushouders in Goirle en Riel
geldt. Tijdens de recente vrijwilligersbijeenkomsten van de WOS-vrijwilligers en de taalcoaches hebben we gesproken over de verschillende oplossingen en over mogelijkheden om statushouders vaker
te laten deelnemen aan allerlei activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.
De gemeente Goirle heeft de inhoud van onze notitie ter harte genomen en voor de komende drie jaren extra geld ter beschikking gesteld voor een ‘sluitende aanpak van de integratie van vergunninghouders’. De gemeenteraad is begin november akkoord gegaan met een bedrag van € 100.000 per
jaar. Bij de gemeente zal een aparte coördinator worden benoemd om alle initiatieven rondom de
toeleiding naar werk, de inburgeringcursus en de sociale integratie in bredere zin te coördineren.
Een aantal WOS-vrijwilligers heeft de genoemde notitie al eerder ontvangen. Mocht je daar ook belangstelling voor hebben, stuur dan een mailtje naar ons bestuurslid Ronald Kloeg: rkloeg@home.nl
Ondertekening participatieverklaring

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Op 20 november waren tien nieuwkomers in
Goirle uitgenodigd om de participatieverklaring
te ondertekenen. Sinds 2017 is deze verklaring
een verplicht onderdeel van de inburgering.
Nieuwkomers in Goirle en Riel volgen een viertal
workshops waarin kernwaarden van de Nederlandse samenleving zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie aan bod komen.

Tijdens een gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst in de
bibliotheek
schreven
ruim
tien
kinderen
van statushouders zich in voor een van de activiteiten die dit
jaar worden aangeboden binnen het project
Sjors Creatief en Sjors Sportief. Sandra Krebber
was namens de gemeente Goirle aanwezig om
te helpen bij de inschrijving.

Burgemeester Marc van
Stappershoef sprak de
nieuwkomers toe. Op de
foto een van de statushouders die door de
WOS wordt begeleid,
Alaa Sayed Alsulaiman,
bij het ondertekenen
van de verklaring.

Ben je WOS-vrijwilliger of taalcoach van een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd, vraag
dan regelmatig hoe het gaat met de deelname
aan de activiteiten waarvoor de kinderen zich
hebben aangemeld.

Statushouders als ambassadeurs
Zoals bekend probeert de WOS al enige tijd statushouders vaker te laten deelnemen aan een van de
vele activiteiten die in Goirle en Riel plaatsvinden. Regelmatig doen we een oproep aan onze vrijwilligers om de belangstelling van de statushouders en hun gezinsleden te peilen en hen te stimuleren
om ergens aan mee te doen. In de praktijk blijkt dat niet gemakkelijk. In juni hadden zich vijf statushouders gemeld die zouden willen beginnen met hardlopen bij de Loopgroep Goirle. Ondanks inspanningen van verschillende kanten is uiteindelijk geen van hen in oktober daadwerkelijk gestart.
Blijkbaar bewandelen we niet de juiste wegen en moeten we meer gebruik maken van het onderlinge
netwerk van de statushouders zelf. Het lukt hun namelijk wel om anderen te mobiliseren zoals duidelijk werd bij de feestavonden die Jumo Jano verzorgde bij Mainframe en in het CC Jan van Besouw.
Het is goed om aan te sluiten bij dit soort initiatieven vanuit de doelgroep zelf. In gezamenlijk overleg
proberen we een groepje statushouders als ambassadeurs te laten functioneren. Zij kunnen anderen
dan informeren en stimuleren om deel te nemen aan diverse activiteiten.
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Minimabeleid en schuldhulpverlening
Tijdens de vrijwilligersavond voor taalcoaches en WOS-vrijwilligers op 24 oktober was Sanne van Riel
te gast om vragen te beantwoorden over het minimabeleid en de uitvoering ervan door de gemeente.
Sanne vertelde aan de hand van concrete vragen vanuit de groep vrijwilligers welke regelgeving er
bestaat en hoe daarmee wordt omgegaan door de gemeente Goirle.
Om de inwoners goed verder te kunnen helpen, is het erg belangrijk dat mensen de weg vinden naar
Sociale Zaken. De klantmanager zal samen met de betrokkene onderzoeken wat de beste oplossing is
voor een probleem. Daarbij wordt ook gekeken of de vraag elders gesteld moet worden en of er bijzondere bijstand kan worden verstrekt. De klantmanagers werken dan ook nauw samen met de juridisch medewerkers.
In de folder ‘Meedoen! Ook met een smalle beurs’ heeft de gemeente alle regelingen voor mensen met een gering inkomen
samengevat. Ook kan men terecht op de website van de gemeente Goirle en kan het internetprogramma ‘Bereken uw
recht’ gebruikt worden om te zien of er aanspraak op bepaalde
regelingen bestaat.
Om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand is de
hoogte van inkomen en eventueel vermogen bepalend. Bij de
inkomenstoets is er sprake van het zgn. draagkrachtprincipe,
d.w.z. dat ook mensen met een inkomen net boven de officiële
norm in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.
Van belang is ook of een uitgave voorzienbaar is. En er wordt
nooit een verzoek toegekend voor een al gedane uitgave.
Voor statushouders is het van belang of ze op de hoogte zijn
van alle mogelijke voorzieningen en van de speciale mogelijkheden die er bestaan voor kinderen. De klantmanager kijkt bij
de intake voor levensonderhoud altijd welke minimaregelingen
van toepassing zijn. De beste manier van communiceren lijkt de betreffende informatie rechtstreeks
naar de statushouders te sturen, maar ook via de WOS naar alle vrijwilligers. Daarbij vragen we aan
onze vrijwilligers om in voorkomende gevallen niet rechtstreeks een discussie aan te gaan met de gemeente over een mogelijke vergoeding, maar altijd eerst contact te zoeken met Anneke of een van de
andere ondersteuners van ContourdeTwern. Zij kunnen de vragen in een breder perspectief plaatsen
door regelmatige afstemming met de klantmanagers.
De molens in Goirle

Manuel vd Hoek uit bestuur van de WOS

Stichting Akkermolens Goirle heeft de WOS benaderd
met de vraag of er wellicht statushouders zijn te vinden die als vrijwilliger zouden willen bijdragen aan het
in stand houden van de beide Goirlese molens als werkend monument. Het gaat om
verschillende werkzaamheden
in en rondom Molen De Visscher
en Molen De Wilde. Het bestuur
van de WOS heeft toegezegd
dit te willen onderzoeken. Mogelijk is dit zelfs een eerste activiteit van het groepje statushouders dat als ambassadeurs
zou kunnen optreden. (zie elders in deze nieuwsbrief)

Wegens drukke werkzaamheden bij CZ en de zorg
voor zijn gezin met jonge kinderen heeft Manuel van
der Hoek besloten terug te treden uit het bestuur
van de WOS. Manuel trad als bestuurslid niet vaak
op de voorgrond, maar met zijn brede kijk op de
positie van de minderbedeelden in onze maatschappij en zijn managementervaring leverde hij
steeds een waardevolle
bijdrage aan de besluitvorming binnen het WOSbestuur. Manuel, dankjewel, namens de statushouders en de vrijwilligers!
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Statushouders in Goirle: wat zijn de juiste cijfers?
Regelmatig krijgen wij de vraag
hoeveel statushouders er in Goirle
en Riel zijn en hoeveel van hen
door de WOS begeleid worden.
Hieronder zetten we e.e.a. uiteen.
Door de aanhoudende burgeroorlog in Syrië en de situatie in Eritrea zoeken vanaf 2014 steeds
meer vluchtelingen uit deze landen elders bescherming, zo ook in
Nederland. Het totaal aantal asielaanvragen in ons land stijgt tot
bijna 60.000 in 2015, waarna het
in 2016 en 2017 weer daalt tot
ongeveer 30.000.
Deze verhouding is met enige vertraging door de asielprocedure en het nareizen van familieleden
ook terug te vinden in het aantal statushouders dat in Goirle en Riel is gevestigd. In 2015 kwamen
10 statushouders in onze gemeente wonen (6 volwassenen en 4 kinderen). Een jaar later waren
dat er ineens 70: 24 volwassenen, 25 kinderen en bovendien 21 alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’ers). In 2017 kwamen er 11 volwassenen en 6 kinderen en nog eens 6 AMVers. Voor 2018 gelden voorlopig de volgende cijfers: 5 volwassenen, 2 kinderen en 7 AMV’ers.
Met deze aantallen voldoet de gemeente Goirle aan de taakstelling die per half
jaar door het Rijk wordt opgelegd voor
het aantal te huisvesten vergunninghouders. De taakstelling per gemeente
wordt bepaald door een inschatting van
het aantal mensen in de asielzoekerscentra die een verblijfsvergunning mogen verwachten. Ook nieuwe asielzoekers en nareizende familieleden zijn onderdeel van de prognose.
In de jaren vóór 2015 kwamen er natuurlijk ook al statushouders naar Goirle. Dat was met name het geval in de
jaren negentig door de burgeroorlog in
voormalig Joegoslavië en de conflicten in het Midden-Oosten en (Noord-)Afrika. Tot en met 2014
stond de teller voor het aantal statushouders in Goirle op 317. Door de toename met 117 statushouders tijdens de laatste vier jaren is dat totaal nu gestegen tot 434. Overigens wordt hierbij uitgegaan van de statushouders die door het COA aan de gemeente zijn toegewezen en die zich hier
daarna ook hebben gevestigd. Er is geen rekening gehouden met statushouders die na enige tijd
weer uit onze gemeente zijn vertrokken of met kinderen die hier na vestiging worden geboren.
Op dit moment worden 31 gezinnen begeleid door de WOS. Het betreft 51 volwassenen en 54 kinderen waarvan enkele ouder dan 18 jaar. De WOS heeft ongeveer 35 vrijwilligers waarvan ruim de
helft in de functie van begeleider. In de meeste gevallen begeleiden zij statushouders die tussen
2015 en 2018 naar Goirle of Riel zijn gekomen, maar er zijn ook enkele gevallen waarin de begeleiding al in 2014 is begonnen. De eerder genoemde AMV’ers horen daar niet bij. Zij krijgen begeleiding van Sterk Huis, voorheen Kompaan en De Bocht.
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