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In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar kijken we terug op de ontwikkelingen bij de WOS in het voorbije jaar en de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden. Maar we kijken ook vooruit: de
statushouders in Goirle en Riel hebben onze ondersteuning nog
steeds heel hard nodig en de uitdagingen van een jaar geleden gelden nog steeds.
Vanaf januari 2019 kon de WOS eindelijk weer rekenen op de volledige ondersteuning door ContourdeTwern waarvoor we anderhalf
jaar lang hadden gestreden. Anneke en haar nieuwe collega Ankie
gingen voortvarend te werk en wisten in het eerste half jaar de ontstane achterstanden weg te werken. Tijdens een van de vrijwilligersavonden is het onderwerp zelfredzaamheid van de statushouders op de kaart gezet. In de tweede helft van het jaar hebben statushouders geholpen door hun begeleider van de WOS en de ondersteuner van ContourdeTwern de vragenlijst ‘Op weg naar zelfredzaamheid’ ingevuld. We besteden hieraan meer aandacht verderop
in deze nieuwsbrief. De WOS organiseerde in het afgelopen jaar enkele bijzondere vrijwilligersavonden. Bright Richards met zijn voorstelling ‘The Bright Side of Life’ en auteur Babah Tarawally waren bij
ons te gast. Ook hierover later meer.
Uitdagingen in 2020
In de afgelopen twee maanden heeft de WOS zich ingezet om in
aanmerking te komen voor een Appeltje van Oranje. De daaraan
verbonden geldprijs zou goed van pas komen om statushouders vaker te laten deelnemen aan sociale en culturele activiteiten. Maar
nog veel belangrijker is dat er vaart gezet wordt achter de integrale
aanpak van de inzet voor statushouders die de gemeente Goirle in
samenwerking met de WOS en ContourdeTwern voorstaat. Succesvolle integratie wordt immers sterk bevorderd door gecombineerd
aandacht te besteden aan de taal, werk en sociaal netwerk.
Voor de duur van drie jaren heeft de gemeente extra geld ter beschikking gesteld voor de ‘sluitende aanpak van de integratie van
vergunninghouders’. M.i.v. januari 2019 werd een aparte medewerker benoemd om de activiteiten op bovengenoemde gebieden en de
nieuwe Wet Inburgering te coördineren. Eind 2019 heeft deze coördinator echter alweer een nieuwe functie aanvaard binnen het gemeentelijk apparaat. Het bestuur van de WOS is van mening dat de
genoemde integrale aanpak tot nu toe nauwelijks van de grond is
gekomen en dat de extra middelen onvoldoende zinvol zijn besteed.
Met name bij het aanleren van de Nederlandse taal en de toeleiding
naar betekenisvol werk laten we kansen liggen. Onze zorgen daarover hebben we met de wethouder en betrokken ambtenaren gedeeld en we blijven de gemeente stimuleren om de gewenste resultaten te behalen.
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Hoeveel statushouders worden door de WOS begeleid?
Ook in 2019 zijn er weer nieuwe statushouders in Goirle en Riel gehuisvest, in enkele gevallen in
het kader van gezinshereniging. Het betrof zes gezinnen (acht volwassenen en tien kinderen) en
één alleenstaande, allen afkomstig uit Eritrea of Syrië. Het totale aantal statushouders dat door
de vrijwilligers van de WOS wordt begeleid, komt daarmee op 118. Als we dit aantal uitsplitsen,
onderscheiden we 28 gezinnen en 8 alleenstaanden, 55 volwassenen en 63 kinderen.
Hoewel we in 2019 ook de begeleiding van enkele gezinnen hebben kunnen afsluiten, is het aantal statushouders dat de WOS begeleidt met deze aantallen wederom iets gestegen. Vorig jaar
zijn er enkele vrijwilligers gestopt, maar gelukkig hebben we ook zes nieuwe vrijwilligers kunnen
verwelkomen die inmiddels als begeleider zijn gestart. In totaal zijn er nu 29 vrijwilligers bij de
WOS waarvan 21 in de functie van begeleider.

Appeltjes van Oranje
Het zal niemand ontgaan zijn dat de WOS in de race was voor een Appeltje van Oranje, een
prijs van het Oranjefonds met dit jaar als thema Maatjes ben je samen. Door het online verzamelen van stemmen kon de winstkans worden vergroot. Met 654 stemmen eindigde onze werkgroep keurig in de middenmoot terwijl we toch concurrentie hadden van landelijke organisaties.
Op donderdag 23 januari jl. presenteerden onze
voorzitter Pieter Rambags en Merodak Abrham tijdens de landelijke finaledag in Utrecht de activiteiten van de WOS en zijn vrijwilligers. Ondanks de
geslaagde pitch besloot de jury de WOS niet te selecteren voor een Appeltje van Oranje.
Jammer natuurlijk, maar de publiciteit rondom de
stemcampagne heeft gezorgd voor veel extra aandacht voor de WOS en bovendien werden de deelnemers aan de finaleronde verrast met een cheque
van € 1500. Dit bedrag komt uiteraard ten goede
van activiteiten door onze statushouders. Iedereen
die op de WOS heeft gestemd, bedankt!

Interviews zelfredzaamheid statushouders
In de tweede helft van 2019 is een lang gekoesterde wens van de WOS in vervulling gegaan. Samen met het bestuur van de WOS hebben Ankie en Anneke een instrument ontwikkeld waardoor
we kunnen meten in hoeverre statushouders zelfredzaam zijn. Het meetinstrument bevat een
aantal vragen op zes gebieden: wonen, financiële situatie en administratie, sociale netwerk, dagbesteding en participatie, gezondheid en indien van toepassing kinderen. De statushouders hebben de vragenlijst zelf ingevuld, geholpen door hun begeleider van de WOS en de ondersteuner
van ContourdeTwern.
Het invullen van de vragenlijst en de resultaten ervan helpen om inzicht te krijgen in de situatie
van de statushouder. Deze kan daardoor ook eigen doelen stellen en regie houden op de eigen
ontwikkeling. De statushouder bepaalt zelf, maar ook samen met de begeleider van de WOS,
waarmee hij of zij aan de slag gaat. Na enige tijd wordt de vragenlijst opnieuw ingevuld. Zo
wordt zichtbaar op welke onderdelen vooruitgang is geboekt en kunnen nieuwe doelen worden
gesteld.
Het meetinstrument maakt het ook mogelijk om de zelfredzaamheid van de hele groep statushouders in beeld te brengen of van deelgroepen (bijvoorbeeld statushouders die twee jaar in de
gemeente Goirle zijn en die wel of geen werk hebben). Vaak wordt gesteld dat anderhalf jaar
maatschappelijke begeleiding voldoende zou zijn. Het meetinstrument laat echter geen verschillen zien tussen statushouders die hier één of twee jaar zijn. Wel kunnen we de conclusie trekken
dat de mate waarin de statushouder de Nederlandse taal beheerst, bepalend is voor de score op
alle zes onderzochte gebieden. Een reden te meer om hier extra op in te zetten.
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Vrijwilligersbijeenkomsten

The Bright Side of Life
In september organiseerde de WOS een ontmoetingsbijeenkomst in het CC Jan van Besouw waar
statushouders lieten zien waartoe ze in staat zijn en wat ze willen bereiken. Ook gingen ze in gesprek met vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven en mensen die al langer in Goirle
en Riel wonen. De kennismaking werd voortgezet tijdens de voorstelling The Bright Side of Life
die aansluitend werd uitgevoerd door theatermaker Bright Richards. Hij vertelde over zijn eigen
ervaringen als vluchteling en de vele hobbels die je als nieuwkomer in de Nederlandse samenleving moet zien te nemen.
Aan het einde van de voorstelling werden 15 statushouders gekoppeld aan andere aanwezigen om hen te steunen bij het verwezenlijken van hun droom. Een van hen
is Merodak Abrham, 18 jaar oud en afkomstig uit Eritrea. Zij wil graag analist worden en volgt daarom de
betreffende MBO-opleiding in Eindhoven. Zij sprak deze
droom uit tijdens de theatervoorstelling en Lotte reageerde. Zij is tweedejaars student aan Avans hogeschool en studeert Biomedisch Laboratoriumonderzoek.
Onlangs nam Lotte Merodak mee naar de open dag van
haar opleiding. Merodak weet nu al dat ze na het MBO
voor de vervolgopleiding HBO-chemie zal kiezen en
daarbinnen het onderwerp polymerisatie: het ontwerpen
en maken van producten op basis van de eigenschappen
van chemische stoffen.

Babah Tarawally en werken aan zelfredzaamheid
De WOS-vrijwilligersavond in november werd ingeleid door
schrijver en filosoof Babah Tarawally, o.a. bekend van zijn
boek Gevangen in zwart-witdenken. Hij wees op het verschil
tussen bekeken worden en gezien worden. Een verschil dat
vluchtelingen en statushouders dagelijks aan den lijve ondervinden.
Babah vertelde dat hij de Nederlandse cultuur en geschiedenis
pas leerde kennen toen hij door een familie in Drachten werd
begeleid, maar daarna ook door deze familie werd losgelaten.
Pas als je zelfredzaam genoeg bent in een samenleving, kun je
je eigen talenten weer verder ontwikkelen. Zijn boodschap aan
de vrijwilligers van de WOS is dan ook: zoek naar de talenten
bij statushouders, laat hen hun netwerk uitbreiden en laat hen
zelf zaken oppakken.
In de discussie na de pauze bespraken de aanwezige WOSvrijwilligers en taalcoaches de mogelijkheden om statushouders eerder op eigen benen te laten staan.

Bijeenkomsten voor vrijwilligers in 2020
WOS-vrijwilligers en taalcoaches kunnen alvast de datums noteren voor de vrijwilligersbijeenkomsten: 19 maart, 27 mei, 17 september en 18 november.

Murat Isik
Op vrijdag 17 april zal Murat Isik in het CC Jan van Besouw vertellen
over zijn grotendeels autobiografische boek 'Wees Onzichtbaar'. Deze
roman werd o.a. bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2018. De avond
wordt georganiseerd door de Literaire Kring Goirle in samenwerking met
de WOS. WOS-vrijwilligers en taalcoaches hebben gratis toegang.
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Kort nieuws

Nieuwe versie handleiding voor vrijwilligers
Op onze website www.wosgoirle.nl is een nieuwe versie van de handleiding voor vrijwilligers van
de WOS beschikbaar. De handleiding vervangt het oorspronkelijke handboek dat veel vrijwilligers van het eerste uur nog zullen kennen. De handleiding laat zien hoe je als vrijwilliger zaken
kunt oppakken en bevat een aantal handige checklists. Via een klikmenu kan men eenvoudig
schakelen tussen de verschillende onderwerpen.

Zwemles vrouwelijke statushouders
15 vrouwelijke statushouders krijgen vanaf januari zwemles bij
Laco in Goirle. Vrijwilligers van de WOS en de ondersteuners
van ContourdeTwern hebben hiervoor gezorgd met financiële
ondersteuning van de Annetje van Puijenbroek Stichting, Platform Gezondheid & welzijn Goirle en de Zusters van Liefde. De
eerste lessen laten zien dat het niet alleen gaat om goed te leren zwemmen, maar ook om samen deel te nemen aan activiteiten.

Fietslessen
Ook in het afgelopen jaar hebben weer enkele statushouders
deelgenomen aan fietslessen die werden gegeven door een vrijwilliger van de Fietsersbond. Ook in 2020 zullen we dit initiatief
voortzetten voor de nieuwe statushouders.

Inburgering op de schop
Minister Koolmees heeft in de Tweede Kamer het nieuwe inburgeringsbeleid van de regering
gepresenteerd. De slagingspercentages lieten in de afgelopen jaren een dalende trend zien en
de kwaliteit van de inburgeringscursussen was vaak ondermaats. De plannen voor de nieuwe
vormgeving van de inburgering zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met o.a. experts van
gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en statushouders. Het nieuwe inburgeringsstelsel
gaat in januari 2021 van start.
In de plannen van de minister wordt de werkwijze rondom de inburgeringscursussen compleet
anders. Gemeenten gaan de lessen inkopen en zij krijgen hiervoor een eigen budget. Het
leenstelsel voor inburgeraars wordt afgeschaft. Nieuwkomers krijgen vervolgens, als onderdeel van hun persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP), van de gemeente een aanbod
voor een inburgeringstraject. Zo worden misstanden en fraude bij aanbieders zoveel mogelijk
voorkomen. Het blijft overigens wel de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de
termijn van drie jaar te slagen voor het inburgeringsexamen.
Er komen drie niveaus. Gestreefd wordt naar taalniveau B1 voor alle inburgeraars. Dat is hoger dan het tot nu toe verplichte niveau A2. Voor hoger opgeleide vergunninghouders komt er
een zgn. fast-track route om hen toe te leiden naar een (pre-)bachelor opleiding op HBO- of
WO-niveau. En er komt een ‘Z-route’ voor analfabeten en laagopgeleiden. Zij moeten een niet
-vrijblijvende cursus volgen op een lager niveau zodat ze ‘zelfredzaam’ worden – vandaar Zroute.
Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving doet de gemeente Goirle samen met andere gemeenten in de regio Midden-Brabant mee aan een proef om ervaring op te doen met verschillende
leerroutes. Het betreft speciale trajecten voor hoger opgeleiden op HBO-niveau, trajecten gericht op bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt en trajecten voor laagopgeleiden.

Het bestuur van de WOS is blij dat de huidige inburgeringswet zal worden aangepast en volgt
de ontwikkelingen in onze gemeente met grote belangstelling. Het behalen van taalniveau B1
zal een grote uitdaging betekenen voor menig statushouder. Wij hopen dat er naast de taallessen voldoende aandacht zal zijn voor inburgering in de Nederlandse cultuur. Ook zullen we
aandacht blijven vragen voor de huidige groep van inburgeraars die nog niet onder de nieuwe
wetgeving vallen.
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