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Groter bereik 

Deze tweede nieuwsbrief wordt naar een groter aantal betrokkenen uitgestuurd. 
Veel mensen hebben zich aangemeld. Door weer anderen op het bestaan van 
deze nieuwsbrief te wijzen, helpt u het bereik te vergroten.  
 
De vorige keer hebben we o.a. verteld waar de Participatieraad Goirle zich zoal 
mee bezig houdt. De afgelopen maanden hebben we veel bijeenkomsten 
bezocht. Daarover gaat deze nieuwsbrief.  
 

 
Bezoek W.i.G – Wonen in Goirle 
Met een groot aantal leden van de Participatieraad hebben we W.i.G bezocht en 
uitgebreid gesproken met de voorzitter van het bestuur van de vereniging W.i.G.  
W.i.G is gehuisvest in Bergvenne aan de Sint Jansstraat. Een gebouw van 
woonstichting Leystromen. Er zijn 12 appartementen aanwezig, geschikt om te 
bewonen door mensen met een handicap. Het ouderinitiatief heeft de 
verenigingsvorm. De ouders zijn allen lid van de vereniging. Zij bepalen de koers 
van de vereniging, regelen de financiën, houden regie op de zorg, overleggen 
met de woonstichting etc.  Op hun website: www.woneningorirle.nl is veel 
informatie te vinden.  
De ouders kiezen niet de gemakkelijkste weg. Er wordt veel inzet van hen 
gevraagd. Maar op deze manier geven ze hun kinderen datgene dat ze hen 
willen bieden, een plaats midden in de samenleving. Daar doen ze het voor! 
 
Bezoek Smaakmakers 
Aan de Frankische Driehoek is sinds 5 jaar de Smaakmakers gevestigd. De 
Smaakmakers is een dagbesteding plek en leerwerk bedrijf, voor mensen met 
een verstandelijke beperking in de leeftijd 18+ tot 50 jaar. De cliënten worden 
begeleid door Amarant. Dagelijks zijn 35 tot 40 cliënten aanwezig, in de 
broodbakkerij, chocolaterie en catering/ traiteur. Ze richten zich op de dagelijkse 
productie en verkoop van o.a. vers afgebakken broodproducten, chocolade en 
salades. Soms heeft het bedrijf een hoge productie, bijvoorbeeld in de 
Sinterklaastijd met het maken van chocoladeletters.  
Het bedrijf wordt professioneel gerund. Het is mooi om te zien met welk plezier 
de mensen er aan het werk zijn.  Zowel de cliënten als de begeleiders. 

http://www.woneningorirle.nl/
http://www.woneningoirle.nl/


 
Gesprek Stichting Leergeld 
In onze laatste vergadering was Paul van Aanholt, voorzitter van Stichting 
Leergeld bij ons op bezoek. De Stichting, die draait op vrijwilligers, geeft 
financiële ondersteuning aan kinderen die opgroeien in armoede. Deze 
ondersteuning is altijd in natura (bv. sportkleren, een abonnement voor een 
sportvereniging). Toen de stichting in 1998 in Goirle begon, zei de voorzitter: 
“Geld is nooit een probleem, zie het maar eens uit te geven”. Sinds de crisis is 
het andersom. Iedereen kan doneren aan de Stichting (bedrijven, particulieren).   
De scholen zijn een belangrijke “vindplaats”.  Maar iedereen bereiken is een 
utopie. Er is veel schaamte als het om armoede gaat en het betreffende gezin 
moet openheid van zaken geven. Daar kiest niet iedereen voor. De drijfveer van 
Stichting Leergeld is om kinderen die het nodig hebben te ondersteunen, zodat 
ze mee kunnen doen. Niet meedoen geeft een ontwikkelachterstand, die deze 
kinderen nooit meer inhalen. Dat kost de gemeenschap uiteindelijk nog veel 
meer geld.  
 
Impact armoede op kinderen 
Leden van de Participatieraad bezochten een bijeenkomst bij Kompaan en de 
Bocht over de impact van het opgroeien in armoede. Iedereen kan in een situatie 
van armoede belanden. Het opgroeien in armoede heeft grote impact op de 
ontwikkeling van kinderen. Zij zijn bang hun ouder(s) verdriet te doen en vragen 
hen niet wat zij nodig hebben. Op den duur krijgen deze kinderen te maken met 
sociale uitsluiting, psychische problemen en schoolachterstand. Zij ondervinden 
ook moeilijkheden in het ontwikkelen van hun eigenwaarde en zelfstandigheid, 
dat weer negatieve gevolgen heeft voor hun latere leven. Daarnaast is 
wetenschappelijk bewezen dat opgroeien in armoede een negatief effect heeft op 
de ontwikkeling van de hersenen van deze kinderen.  
 
Jongerenraad Kompaan en de Bocht 
10 mei hebben leden van de Participatieraad gesproken met leden van de 
jongerenraad van Kompaan en de Bocht. Deze jongeren maken de pijn in de 
jeugdzorg haarscherp duidelijk. 
Enkele voorbeelden: Crisis opname is altijd vervelend. Het is moeilijk om een 
crisisplaats te krijgen en komt er een plaats, dan is dit bijna nooit een groep met 
jouw leeftijd en problemen. Komt er eindelijk een passende plaats vrij, dan kom 
je daar weer in de "wacht" te zitten voor verdere hulp. Het duurt heel lang voor je 
de hulp krijgt die je nodig hebt. Er gaat veel tijd verloren. 

http://www.leergeld-goirle-riel.nl/


De overgang van 17 naar 18 jaar is problematisch. Als je 18 jaar wordt, moet je 
ineens alles zelf gaan regelen rondom je huisvesting, verzekeringen, financiën, 
belasting, toeslagen, studiekosten, lidmaatschap sportvereniging etc.. Vaak weet 
je niet wat en bij wie je moet zijn. Wat wordt er allemaal verwacht van een 18+? 
Als een jongere 17 wordt zou hij hierop al voorbereid moeten worden.  
Er is behoefte aan informatie over alle beschikbare voorzieningen en hoe je ze 
aan kunt vragen. Er zou een app ontwikkeld moeten worden waar al deze 
informatie in staat en waar je mee kunt chatten. Ook een "maatjes" traject, de 
ervaren 18+ helpt de toekomstige 18+, zou een uitkomst zijn voor deze jongeren. 
De wijkteams in de grote stad zijn moeilijk te bereiken, het is niet duidelijk waar 
ze zitten en voor wie. Het komt voor dat huisgenoten bij andere teams zitten. 
Al met al wordt er volgens de jongeren veel te weinig geld aan de Jeugdzorg 
besteed. 

 
 
Participatiewet: “Goirle aan de Slag” 
De Participatieraad is door enkele consulenten van de gemeente bijgepraat over 
het re-integratie- en arbeidsmarktbeleid van de gemeente Goirle. 
Het doel van “Goirle aan de slag” is: 

 Meedoen aan de samenleving door betaald of onbetaald werk 
 Zorgen voor eigen inkomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vult iemand 

op een andere manier zijn of haar maatschappelijke bijdrage in. 
Als er verwacht wordt dat iemand binnen 3 maanden aan het werk kan gaan, dan 
wordt contact gezocht met het Goirlese uitzendbureau Just Logic. Is deze 
verwachting een jaar, dan is er het project “Goirle aan de Slag”. Mensen worden 
intensief begeleid en ondersteund bij het zoeken naar werk.  
Dat “Goirle aan de slag” succesvol is moge duidelijk zijn uit de cijfers: in 2016 zijn 
er 46 uitkeringen gestopt doordat mensen naar werk zijn bemiddeld. De 
consulenten praten met veel passie en compassie over hun cliënten.  
 
Platform gehandicapten 
Het platform in Goirle, bestaat voor een groot deel uit mensen met een (fysieke) 
beperking. Zij behartigen de belangen van deze groep mensen. Daarnaast zetten 
zij zich in voor de (rolstoel)toegankelijkheid van de openbare ruimte en 
gebouwen in onze gemeente. Ze organiseren jaarlijks de scootmobieldag en 
geven voorlichting op scholen. In ons gesprek werd de kwetsbaarheid van de 
groep benadrukt. Het vervoer (taxi) is voor velen problematisch. Er is veel 
onvrede. Maar deze onvrede leidt niet altijd tot een formele klacht (ook omdat 
niet duidelijk is hoe een klacht gemeld kan worden), waardoor het de betreffende 
organisatie en de gemeente niet bereikt.  



 

Wellicht heeft u deze nieuwsbrief ontvangen via uw netwerk. Wilt u op de hoogte 
blijven? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via onze website: 
www.participatieraadgoirle.nl  
 

Heeft u specifieke vragen of wilt u meedenken met een bepaald onderwerp, stuur 
dan een mail naar: info@participatieraadgoirle.nl of stel de vraag via ons 
contactformulier op de website.  
 

Op de website kunt u alle adviezen lezen die wij hebben gegeven aan de 
gemeente. U kunt ons jaarverslag en ons jaarplan hierop vinden. Ook ziet u uit 
welke leden de Participatieraad Goirle bestaat.  


