Verbetering aanpak integratie statushouders
Op 7 mei jongstleden is de gemeenteraad geïnformeerd over de rol die de gemeente,
ContourdeTwern, de werkgroep opvang statushouders (WOS) en de taalcoaches spelen bij de
begeleiding van nieuwkomers in onze gemeente. Raadsleden waren blij met een kijkje in de wereld
van de statushouder. Ze kregen een toelichting op de inzet voor versnelling en verbetering van de
integratie van de statushouders in onze gemeente.
Om statushouders volwaardig te laten meedoen is natuurlijk taal en werk belangrijk, maar
daarnaast is juist ook aandacht nodig voor andere leefgebieden zoals gezondheid, scholing,
administratieve en financiële zelfredzaamheid en kunnen beschikken over een sociaal netwerk. Dat
vraagt dus om goede afstemming: de gemeente heeft hier begin dit jaar een coordinator voor
aangewezen.
Het huidige overheidsbeleid met betrekking tot inburgering heeft geleid tot een wildgroei van
inmiddels failliete taalscholen, waardoor menig statushouder een taalachterstand opliep. Het
gevolg is dat ze dreigen te worden opgescheept met een DUO-studieschuld, als ze hierdoor niet
slagen voor hun inburgering. Hier komt gelukkig verandering in. Inburgering is een belangrijk
onderdeel van de integratie. Samen met de regio Hart van Brabant loopt Goirle alvast vooruit op de
nieuwe Wet inburgering. In een pilot wordt geoefend met de eerste verbeterpunten die de nieuwe
wet biedt.
Een ander aspect dat aandacht behoeft is participatie in onze gemeenschap. Alle nieuwkomers
geven aan dolgraag in contact te komen met dorpsgenoten om te werken aan een sociaal netwerk.
Dergelijke contacten bevorderen immers de taalontwikkeling met alle positieve gevolgen van dien.
Bovendien willen ze allemaal graag aan het werk, om zodoende zelf ook bij te kunnen dragen. Dit
streven, deze behoefte, vraagt echter ook een inspanning van de inwoners van onze dorpen. De
WOS-vrijwilligers en de taalvrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol, doordat zij als eerste bij de
nieuwkomers regelmatig over de vloer komen. Deze vrijwilligers zijn dan ook de eerste ingang naar
andere contacten in onze gemeente.

Figuur 1. Samenwerkende partijen en leefgebieden.
Vanwege de eerdergenoemde problemen op het gebied van taalontwikkeling, de behoefte aan het
kunnen vinden van werk en het actief kunnen participeren in onze gemeenschap zetten we meer in
op een goede maatschappelijke begeleiding. De vrijwilliger en de statushouder gaan met regelmaat
in gesprek over hoe zelfstandig ze al zijn op de verschillende terreinen. Denk dan aan financiën, het
sociaal netwerk of de weg vinden in de gezondheidszorg. Waar willen ze de komende tijd aan

werken? Op deze wijze staan we naast en achter onze nieuwkomers en vergroten we hun kansen in
onze gemeenschap.
Achtergrond
Door oorlog en geweld ontvluchten mensen al jaren hun land op zoek naar vrede en veiligheid. Zo
komen er ook statushouders naar de gemeente Goirle, doordat het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers hen naar rato verdeelt over de gemeenten van Nederland.
Door de oorlog in Syrië en het geweld tegen de inwoners van Eritrea arriveren er nu voornamelijk
mensen uit deze landen. In de afgelopen dertig jaren hebben 434 vluchtelingen een plekje gevonden
in onze gemeenschap. Dit aantal bedraagt, omgerekend naar het inwoneraantal van vandaag, 1.8
procent van onze bevolking.

Werkgroep Opvang Statushouders
De WOS bestaat al tientallen jaren in Goirle en Riel. Door toe- en afname in aantallen vluchtelingen
schommelt ook de grootte van deze vrijwilligersgroep. Momenteel is deze groep zo’n 30 vrijwilligers
groot. Daarnaast zijn er zo’n 55 taalvrijwilligers actief, die nauw samenwerken met de WOS en
ContourDeTwern.
De WOS is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die de nieuwkomers willen bijstaan na
aankomst in ons dorp. Heb je belangstelling kom dan eens kennismaken. Voor meer informatie zie
onze website www.wosgoirle.nl.

