KLANTREGIE VOOR STATUSHOUDERS
De gemeente Tilburg staat nadrukkelijk voor een sociaal asielbeleid, vanuit een diep besef van
humanitaire verantwoordelijkheid voor en solidariteit met mensen die huis en haard hebben moeten
achterlaten op een ander continent. We vinden het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk
meedoen in Tilburg. Meedoen in de wijk, in- en/of doorstromen in het onderwijs, het vinden en
behouden van werk en zich bezighouden met andere (sociale) activiteiten in de samenleving.
Zeven klantregisseurs van de afdeling Werk en Inkomen zorgen ervoor dat statushouders in een
passend traject worden geplaatst en houden de regie op de voortgang van dat traject.

Het team stelt zich graag aan u voor:
‘Meedoen en participeren door iedereen in onze maatschappij vind ik heel
belangrijk. Mensen welkom heten in Nederland en vroegtijdig samen met hen
een plan van aanpak maken om de doelen te bereiken. Dat kan voor iedereen
anders zijn waarbij maatwerk van belang is. Voor de een kan het alfabetiseren
zijn en voor de ander zo snel mogelijk aan het werk. Het belangrijkste is om
het samen te doen! Samen met de klant en de partijen in de stad.’

Chantal Willemen

Chantal Willemen
06 55 43 29 18

‘Het ondersteunen van hen die extra begeleiding nodig hebben om een zelfstandig
individu te worden, is iets waar ik zeer veel affiniteit mee heb. Dit geldt ook voor
hen die een drempel ervaren om te participeren in de samenleving. Ik ben in staat
een individu op zo’n manier te begrijpen en met hen te communiceren dat ik hen
ertoe kan bewegen zélf de noodzaak van participatie in te zien.’

Kamal Abousalama

kamal.abosalama@tilburg.nl
06 55 43 28 79

‘Dankbaar werk’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’, dat is het eerste wat in mij
opkomt als ik mijn baan moet omschrijven. Nieuwkomers beschikken over levenservaring, competenties en een dosis motivatie. Met die ingrediënten wil ik hun
leven in Nederland vorm en inhoud geven.’

Daphne Roest

daphne.roest@tilburg.nl
06 25 71 79 83

‘Iedereen kan een bijdrage leveren, ook mensen die net nieuw in Nederland zijn aangekomen. Iedere statushouder is een uniek persoon met een eigen verleden, interesses,
kwaliteiten en talenten. Aan de hand van deze competenties wil ik de statushouders op weg
helpen, met als doel maximale participatie. Nieuwkomers willen zo snel mogelijk volwaardig
meedoen aan de samenleving.
Het vergroten van de zelfredzaamheid , dat is mijn strategie!’

Cuma Karakurt

cuma.karakurt@tilburg.nl
06 15 88 18 34

‘Na jarenlange ervaring als Casemanager Activering, Frontoffice medewerker en Casemanager Inburgering heb ik ontzettend veel zin om met statushouders aan de slag te gaan.
Door mijn werkervaring weet ik hoe belangrijk intensieve dienstverlening is om te kunnen
integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Mensen uit andere landen (die de
taal niet machtig zijn) op de juiste weg helpen, ervoor zorgen dat ze op een passend traject
worden geplaatst, de regie houden op de voortgang van het traject en na bemiddeling
positieve resultaten te mogen boeken, geeft mij enorme voldoening. Kortom, een hele leuke
uitdaging die ik graag samen met jullie op wil pakken.’
Ajlana Alagic Rakovic

ajlana.Alagic-Rakovic@tilburg.nl
06 55 43 29 01

‘Ik vind dat een succesvolle samenleving bij jezelf begint. Samen sterker en
allemaal een steentje bijdragen. Hier geloof ik in en maak mezelf daar hard voor!’

Raouf Al Ansari

raouf.al.ansari@tilburg.nl
06 25 75 67 33

‘Iedereen kan naar vermogen meedoen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving” is
voor mij de uitgangspunt in mijn werk. Meedoen betekent betrokken blijven op wat er in de
samenleving gebeurt, ontwikkelingen volgen, je niet isoleren en meedenken.
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van maatschappelijke participatie
door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding is een lang
en moeizaam proces. Door mijn jarenlange ervaring met deze doelgroep en als iemand die
zelf dat proces heeft doorlopen, denk ik veel te kunnen betekenen voor deze mensen in hun
streven naar participatie, geluk en thuisgevoel in Nederland.’
Yildiray Karacaer

yildiray.karacaer@tilburg.nl
06 55 43 29 36

Meer informatie

Neem gerust contact op met een van de regisseurs. Voor algemene informatie kunt u ook
contact opnemen met de teammanager Project Statushouders van de afdeling Werk en Inkomen,
Rob Heemels, e-mail rob.heemels@tilburg.nl telefoon 0650179877.

