Samen leven in Vught
Beste lezer,

GEMEENTE WEER AAN ZET BIJ DE INBURGERING
VANAF
2021 MET DE FIETS
DOE
ALLES

Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer

Taalcoaches spreken af met een anderstalige om de Nederlandse taal te leren. Wat
precies de taaldoelen zijn, is per persoon
anders. Taalcoaches werken op vrijwillige
Inburgering
Integratie
Yvonne
Cornelis vertelt
“Het is Consulent
allemaal gekomen
door carnaval.en
Voor
de optocht had
ik
basis.
Zij oefenen vaak thuis bij degene
een keer een rollator nodig, later driewielers. Zo ben ik allerlei
die
zij
helpen. Een uur per week en soms
In
2021
gaat
de
nieuwe
Wet
Inburgering
van
kracht.
Om
deze
nieuwe
wetgeving
in
dingen met wielen gaan verzamelen”. De verzameling aangepaste
meer. Taalcoaches zijn betrokken. Zij zijn
goede banen
leiden,
gemeente Vught
een consulent
vervoersmiddelen
vanteFrits
vanheeft
den Wittenboer
is inmiddels
flink Inburgering en Integratie
geduldig, communicatief vaardig en hebben
aangenomen.
Yvonne
Cornelis werkt sinds 2014 als klantmanager werk en inkomen
uitgebreid.
Net als zijn
werkzaamheden.
een groot inlevingsvermogen. Vier taalcoa(uitvoering Participatiewet) en als schuldhulpverlening binnen het Sociaal Domein.
Ook na carnaval
bleven dezijvervoerFrits trots.
“En sindsstatushouders
augustus vorig samen met twee collega’s.
ches vertellen
taalcoach
Ook verzorgt
de taakstelling
huisvesting
De Wmo-adviesraad en WwbEen van waarom
de eerstezij
stappen
is hetzijn
wermiddelen toestromen
naar is
huize
Van gestart
jaar zijnmet
we ook
stichting.
De gegeworden,
oefenen enDeze
wat hem
Op 1 juni 2020
Yvonne
haareen
nieuwe
functie
als consulent
Inburgering
en
cliëntenraad
gaan vernieuwen.
venmet
vanwie
eenzijvoorzitter.
zal de
den Wittenboer.
Een groot deel van meente heeft daardoor een startsubIntegratie.
haar nieuwe
motiveert.
In lijn met het gemeentelijkofbeadviesraad - samen met een
het zak- en vakantiegeld ging op aan sidie kunnen geven voor ons werk
leid komt er één brede Advies- aantal mensen van de “oude” raden fietsen, rolstoelen,
rollators
en duoVincentius-veYvonne: ‘De
gemeente
Vughtalsisrolstoelpool.
in 2019 alVan de
stadium
kijkt naarraad
iemands
sociaalmogelijkheden,
domein.
op de rails gaan zetten. Daarbij is nog
fietsen, diegestart
allemaalmet
werden
gestald in reniging
kregenErwe een
voorzijn / haar verwachtingen. Dit
de Veranderopgave
Inburgering.
maarbedrag
ook naar
veel ruimte voor eigen invulling. Doel
vier garageboxen.
“En toen ik statushouders
ze had kosten
van leven
oprichting
en om geis een expertgroep
in het
om teleurstellingen
te voorkomen.
Een anderbestaat uit is een goed functionerende en toeDe
nieuwe adviesraad
ben ik ze geroepen
ook gaan en
gebruiken.
Vanafals reedschap
te kopen.
Het
assortiment
ik ben daar
klantmanager
bij
aspect
is dat je ookongeveer
moet kunnen
accepteren
10 mensen
en adviseert komstbestendige nieuwe Adviesraad
het begin aangeschoven.
kon iedereen Interessant
lenen wat omaangepaste
vervoersmiddelen
is te- volwaardig mee zal kunnen
mee te maken
dat niet iedereen
het college van burgemeester en sociaal domein voor Vught.
hij wilde. hoe
En ikzo’n
benproces
ook bewoners
gen een
geringe vergoeding
beschiktot stand komt.
De vacature
doen, maar
uiteindelijk
wel zijn of
haar plek
wethouders
gevraagd
en inongevraagd
van woonzorgcentrum
De Braacken
baar: Ik hoef Die
geen geld
te verdienen.
werd opengesteld
en ik heb gesolliciteerd.
Nederland
vindt. over allerlei onderwerpen die over Kortom: een uitdagende, maar intermee gaan kans
nemen
opikde
rolstoelfiets.
Ik benliggen.
dan ook
kon
gewoonweg
niet laten
Ik gablij met alles wat ik samen leven in Vught gaan. Met de essante klus. Bent u geïnteresseerd
In de afgelopen jaren is er heel wat
Ik reed opineen
gegeven
moment
Dus:opalshet
mensen
deze
nieuwe
functiemet
regiekrijg.
voeren
‘Omeen
de rolstoel,
gewenstefocus
maatwerktrajecten
te van de en/of wilt u meer informatie?
veranderd in de zorg en ondersteuop de lokale invulling
VUGHT IS EEN
een bijna proces
blinde mevrouw
rond, die met
rollator,
scootmobiel kunnen
of wat dan
ook
en samenwerken
de betrokken
aanbieden
is
regionale
samenwerning. De gemeente heeft een centrale
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
in geen maanden
nietcruciaal.’
meer gepartijen. buiten was gew- hebben staan die zeking
rolSAMENLEVING
gekregen in het uitvoeren VOOR
van de
De kaders staan op papier en de Neem gerust contact op met wmo.
eest. Voor me hoorde ik aan een stuk bruiken: ik kan er anderen weer een
zorgwetten.
In Vught gebeurt dat door
IEDEREEN
voorbereidingen zijn inmiddels in adviesraad.vught@gmail.com.
door “Wat
ruikt het
lekker, watenruikt
plezier
mee doen.” De Wet Inburgering gaat uit van 3 verschil‘Goede
gezondheid
welzijn
zijn belangrijk
Wegwijs+ . Hier kunt u kosteloos tevolle gang.
doe jeintegreren
het voor. en participeren.’
omDaar
te kunnen
lende leerroutes zodat er voor iedereen een
recht
voor informatie
ondersteuning het
De gemeente
Vughten
is verantwoordelijk
voorlekker”.
Dat je iets voor iemand kan doen, Vakantiebestedingpassend aanbod is. Hoe leerbaar is iemand?
haar
inwoners
op het
gebied van welzijn,
opal het
gebied
van werk
en inkomen,
heeft
mede
werk,eninkomen
De nieuwe
dat is tochHet
prachtig!”
den Wittenboer
geeft
ookachtergrond,
lei- Boschveld
uitgangspunt van deVannieuwe
Wet Wat
is zijn
cultuur?
Hoehij
snel
past opgestart: Barmhartigheid
jeugd
gezin, zorgenengezondheid.
hulp.
Wet Inburgering die, naar verwachting juli
“Hier makenEen
wejonge
samen
met de bu- Tom Peer, secretaris van de Stichting
ding meedoen
aan de fietsenwerkplaats
in Den
Inburgering is zo snel mogelijk
in
iemand zich
aan in Nederland?
man
2021alle
ingaat,
sluit hier
goed op
We zal
zijn daarmee Aangepast Vervoer, steekt niet onder
Bosch. Dit
is een initiatief
van17e
hetnaarurtkinderen
Nederland. Maar ‘het snel meedoen’
is afhandie op zijn
Nederland isfietsen.
gekomen,
Door
aandacht
in kranten,
opaan.
radio Startsubsidie
omdateen
veel
van deze
kin- stoelen of banken dat hij het werk
Inmiddels kelijk
huist Van
Wittenboer,
pastoraal
met begonnen
van den
meerdere
factoren.
Is er uitzendbureau.
bijvoor- door“Samen
goede begeleiding
en opleiding
goede
enDetv hebt
u misschien
het idee gekreDEELNAME
nieuwe
wet betekent
voor ons als
deren,
vaak
allochtoon,
in
de
schoolvan Van den Wittenboer bijzonder
samen
met
een
groep
statushouheel
kwetsbare
mensen
repareren
beeld sprake van gezinshereniging, zijn er toekomst tegemoet kunnen gaan. Zijn moeder
gen
dat het steeds
wordt
om op het
gemeente
dat wijmoeilijker
meer regie
krijgen
LANDELIJKE
PILOT
vakantie
nooit
weg
gingen.
Als
een
waardeert. “Wat
ik zo leuk vind, is
ders
in
een
pand
aan
de
Hertoglaan.
we
fietsen.
Deze
worden
vervolopvoeden/
of
gezondheidsproblemen?
Maar
die
een
paar
jaar
later
via
gezinshereniging
ondersteuning
of
hulp
te
krijgen.
Vanaf
inburgeren van nieuwe inwoners. De voorsoortheeft
vakantiebesteding
repareren
ze
dat
Frits
een
echt
mensenmens is. Hij
vervoersmiddelen
gensgehad
weer verkocht
mensen
metscholing
bereidingen
in volle gang.Hier
We staan
ook de
welke
scholing heeft iemand
in zijn aan
komt,
die geen
gehad en moeite
deze
plek wil ikhiervoor
dat graagzijn
nuanceren.
MIGRANTENVROUWEN
eigen
doet veel meer dan fietsen en rol“Woonwijze
stelde
gaan daarvoor
nog geld.
nauwer
thuisland?
Ik zie mezelf
als deeen
spinkleine
in het beurs”.
web Ook
heeft de
om kinderde taal tehun
leren,
zalfiets.”
veel begeleiding
Natuurlijk
is er minder
Daar samenwerken
staat royaal uitgestald.
met Vughtse
zodat alle nieuwstoelen
uitlenen.
Hij samen
is actiefmet
in het
deze ruimte
beschikbaar”,
vertelt fietswerkplaats
wijk hebben om te kunnen parti- De gemeente
Vught
neemt
de
die alle
partijen samenbrengt.
Dat begint inin de
en Bossche
scholing nodig
tegenover
dat erorganisaties
veel meer initiatieven
de eerste
kennismaking in de
repaircafé.
Hij maakt
alsHaaren
een soort
een vroeg stadium met kennismaken en het
ciperen in de Nederlandse maatschappij. Het is
gemeenten
Meierijstad,
Boxtel,
en
inkomers
buurtenvanaf
en wijken
zijn gekomen.
nieuwe gemeente een goede start maken.
blokopa een en
klimhuis
voor de
kinderopstellen
van
een
Persoonlijk
Plan
Inburgering
dus
altijd
maatwerk.
Door
contact
te
hebben
Sint-Michielsgestel
de
WSD
deel
aan
Hierdoor
is
een
gemeentelijke
voorzienDoor het combineren van taallessen met
en vanpilot
de Vughtse
statushouders.
en Participatie (PIP) in het AZC. Om een zo
met andere consulenten uit de regio kunnen
een landelijke
als voorbereiding
op Hij
de
ing
niet altijd(vrijwilligers)
nodig of wenselijk.
daarnaast
werkEen
of stage kunzorgt
ervoor
dat
ze
goede
schoentjes
goed mogelijk en breed beeld te krijgen van
we ervaringen met elkaar delen en van elkaar
nieuwe Wet Inburgering. Gezamenlijk is
prachtig
is de seniorenbus.
nen de voorbeeld
vergunninghouders
sneller integreren.
en verbeteren
leert ze vervolgens
ook
de statushouder, doen we dit zorgvuldig en in
leren.
gekozen hebben
voor het
van de inteVoor
50door
cent iets
per te
ritjedoen
kuntenu door
als mee te doen,
Want
die schoenen op tevan
poetsen.
Hij
leer je sneller
Nederlandse
goed overleg.
gratie enweer
arbeidsparticipatie
migran55-plusser
naar de bibliotheek,
hettaal. Om alles
in goede banen
te het
leiden,
is op en
1 juni een
verdeelt de post en schrijft brieven
‘De nieuwe wet Inburgering 2021 is positief
tenvrouwen.
Moleneindplein,
naar
zwembad
nieuwe
Inburgering
& Integratie
namens hen. Alles vloeit voort uit
‘Samenwerken met andere maatschappe- voor gemeente, statushouders en maatzelfs
naar consulent
het Jeroen Bosch
Ziekenhuis
YvonneStation
vertelt
op deze
pagina wat
barmhartigheid.
Hetstatushouders,
is begonnen met
lijke organisaties is van groot belang. Nu en
schappij.’
In vergelijking
met mannelijke
blijengestart.
het
Centraal
in
Den
Bosch.
haar functie inhoudt.
aangepast vervoer,
maar omvat
in de toekomst.’
ven migrantenvrouwen
gemiddeld
vaker inmidachter
Dat is goedkoop, makkelijk en u kunt
dels steeds
meer andere
Integratie is en blijft altijd een groot vraagstuk. op het gebied
van integreren
in dedingen.”
samenleving
het
eenvoudigis zelf
Integratie
nietregelen.
alleen een taak voor de
In mijn eentje lukt het me niet om iedere
In mijn beginjaren als klantmanager sprak je
en op de arbeidsmarkt. Dit komt onder andere
overheid. Daar heb je organisaties als Welzijn
VluchtelingenWerk,
en woonstatushouder een goede toekomst te geven in
de statushouders pas na het gehele inburge- door de traditionele rolpatronen, een gebrek aan
InVught,
het Klaverblad
zult u vanaf WSD
nu
stichtingeen
Charlotte
van Beuningen
Nederland. Samenwerken en goede afspraken
ringstraject, soms zelfs na een of twee jaar. De
een betekenisvol sociaal netwerk, een gebrek aan
geregeld
pagina vinden,
waarop bij nodig,
maar
ook hulp
van aan
bijvoorbeeld
maken met partijen zoals Vluchtelingenwerk, statushouders waren jaren afhankelijk van een
zelfredzaamheid, de zorg voor de kinderen en
we
aandacht
schenken
hoe we in je buren
en betrokken
inwoners.
Welzijn
Vught,
woningbouwvereniging, uitkering voordat de re-integratie opgestart
geringe zichtbaarheid bij organisaties.
Vught
deze nieuwe
manier In
vanVught
met hebben we
veel enthousiaste vrijwilligers, zoals de taalWegwijs+
en
scholen
is
heel
belangrijk
om
werd.
Dat
was
een
hele
kluif.
Ik
zie
het
als
een
elkaar
omgaan
deze
participatiesacoaches. De taalcoaches gaan samen met een
het persoonlijke plan uit te voeren. Ook de
grote positieve verandering om direct aan de
Migrantenvrouwen
menleving
U kunt
zelfNederlandse
ook
taalmaatje- vormgeven.
aan de slag
om de
statushouder moet achter zijn/haar plan staan. slag te gaan met de integratie. In Vught zijn we
De landelijke pilot wordt gefinancierd door de
een
aan
leven
taalbijdrage
te lerenleveren
spreken
en‘Samen
lezen. Zij
doen dit op
De basis begint bij het leren van de taal en/ goed in het creëren van kansen op werk voor Rijksoverheid. Met de verkregen subsidie kunnen
ineen
Vught’.
In de rubriek
‘Vrije plakplaats’
creatieve
en geduldige
manier, die past bij
taalmaatje.
heb informatie
ik echt bewondering
of starten met een opleiding. Daarnaast is het
mensen met een uitkering. Vanuit dat streven
20 vrouwen meedoen, verdeeld over de deelneishet
er ruimte
voor Daar
uw eigen
Op deze
pagina
u waarom zij taalvan belang dat er direct gestart wordt met
pakken we de nieuwe Wet Inburgering ook op. mende gemeenten. In Vught bestaat de groep uit
envoor.
activiteiten.
Zoals
eenleest
wijkvereniging,
coach
zijn dinner,
geworden,
wie zij helpen en wat
een traject richting (vrijwilligers) werk. Een van
7 vrouwelijke statushouders in de leeftijd van 25
een
running
een georganiseerde
hem of haar motiveert.
mijn taken is erop toezien dat de inburgering ‘Het beheersen van de Nederlandse taal, tot 50 jaar. De vrouwen, die in principe nog bezig
wandeling of een buurtbreiclub. Ik
vlot verloopt.
het volgen van een opleiding en/of werken
zijn met hun inburgering, zijn geselecteerd door
nodig
uit hiervanbegrip
gebruikeen belangNaastu van
hulpharte
is wederzijds
zijn
de
belangrijkste
voorwaarden
om
te
klantmanagers en mensen uit de eigen gemeenterijke
maken
en
uw
initiatief
te
delen
met
factor om te kunnen integreren. Als je
‘Statushouders hebben ten aanzien van
kunnen integreren en participeren in de
schap.
anderen.
begrip en kennis hebt van elkaars cultuur, kun
je ook jezelf zijn. Wederzijds begrip houdt
werk bepaalde verwachtingen omdat zij
Nederlandse maatschappij.’
ook inHeijboer
dat de nieuwkomers leren hoe het
specifieke werkervaring hebben in het land
Yalla!Methodiek
Zomerschool
Saskia
in Nederland werkt. Over onze omgangsvan herkomst.’
Mijn doel is bereikt als iedere statushouder die Alle vrouwen
volgen
dezelfde
namelijk de
Wethouder
In de
maanden
juliaanpak,
en augustus
vormen, onze rechten en plichten en Frits
onzevan den Wittenboer
in Vught komt wonen of die er al woont, de Yalla!Methodiek.
Yalla 55-plussers
is een populaire
term
is
er
voor
volop
te die
vrijheden die de samenleving kenmerkt.
Ik heb te maken met verschillende groepen
juiste begeleiding krijgt met een plan dat voor zijn oorsprong
de Arabische taal.
doen heeft
bij deinZomerschool.
Het Yalla
statushouders. Jonge en oudere uit diverse
hem of haar op maat is gemaakt. Dat er o.a. betekent: ‘Kom
de slag’. Veel
culturen
themaop’,
is ‘aan
‘Natuurlijk
Samen’
en uit
In onzereizen
gemeente
doet
de
Voordelig
van deur
totiedereen
deur voorinouderen
(55+)
landen,
mannen
en
vrouwen.
Maar
ook
stapassend
en
kwalitatief
goed
onderwijs
voor
de
diverse
landen
(ook
niet-Arabischtalige
samenleving mee: leer van elkaar en accephier horen activiteiten bij alslanden)
tushouders met een beperkt leervermogen, inburgering wordt gegeven, zodat alles status- kennen deze
term. De
actieve
teer elkaar.
wandelen
in Yalla!Coach
de natuur, geeft
natuurlijk
met gezondheidsklachten en/of schulden. Om
houders snel en volwaardig kunnen meedoen
en individuele
begeleiding
en
zet
indien
nodig
een
koken en bovennatuurlijke zaken.
Saskia Heijboer
een passend aanbod aan te kunnen bieden, in de maatschappij en (financieel) zelfredzaam
tolk in bij U
fysieke
enhet
telefonische
gesprekken.
De
vindt
programma
op
Wethouder
is het vanzelfsprekend dat je in een vroeg
zijn.’
Yalla!Coach
lost
daarnaast
samen
met
de
migranwww.abzvught.nl,

IK

VOORZITTER VOOR
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

AGENDA

NEEM DE SENIORENBUS

tenvrouw problemen op en is de contactpersoon
www.ouderensamen.nl en
van de klantmanager.

www.wegwijsplus.vught.nl

TAALCOACH: ‘IK LEER ELKE DAG BIJ’
In september 2019 ben ik gestart als taalcoach van een jongen van 25 die vanaf zijn 18e op de vlucht is voor oorlogsgeweld. Samen oefenen
we de spreekvaardigheid, het lezen, maar ook het luisteren naar elkaar. We praten over de taal, de maatschappij en over de dagelijkse zorgen,
zoals de oorlog. Ondanks zijn enorme isolement, wonende in een oude school met heel weinig comfort, is en blijft deze jongen ontzettend
positief. Hij is een harde werker en gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren. Ik zie dat hij opener wordt en meer zelfvertrouwen krijgt.
Ik hoop dat hij slaagt voor het staatsexamen en uiteindelijk een baan vindt. Maar dat komt wel goed, want deze jongen wil er echt iets van
maken.
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Samen leven in Vught
Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer
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