> WELKOM IN HEUSDEN!

Beste vergunninghouder,
Welkom in de gemeente Heusden! Vergunninghouders in onze gemeente ontvangen vanaf de
eerste dag ondersteuning bij hun integratie in Nederland voor een passend toekomstperspectief.
Ons netwerk is zodanig, dat alle belangrijke instanties nauw samenwerken voor het beste
resultaat. Wij bieden begeleiding op maat, zodat je goed kunt meedoen in de samenleving.
We willen dat je ons goed leert kennen, want dan kunnen wij het beste helpen. Daarom stellen we
onszelf graag aan je voor.

Heidi Saxler
Baanbrekers
Werkmakelaar statushouders
hob@baanbrekers.org
Tel: 0416 67 10 00
“In 2000 kwam ik vanuit Duitsland naar Nederland en moest ik hier mijn
weg vinden. Mensen vooruit helpen vind ik heel belangrijk en boeiend.
Samen met mijn collega’s begeleid ik statushouders in hun individuele
verkennings- en oriëntatiefase. Zo kunnen wij samen met de
statushouders een goed plan uitstippelen, om zo het leven in
Nederland weer op te kunnen pakken.”

Sofie Keuvelaar
Baanbrekers
Werkmakelaar statushouders
hob@baanbrekers.org
Tel: 0416 67 10 00
“Toen in 2015 de vluchtelingenstroom op gang kwam, verruilde ik mijn
baan in de zorg voor werk in het azc. Daarna ging ik voor de gemeente
Tilburg statushouders helpen met het vinden van werk of opleiding.
Sinds zomer 2019 ben ik bij Baanbrekers werkmakelaar statushouders.
Samen met mijn team train en begeleid ik statushouders naar werk of
opleiding. Voor elke persoon maken we een plan op maat, om hem of
haar zo snel en goed mogelijk te laten participeren. Het is mooi om
samen met mensen aan hun toekomst te bouwen.”

“Onze Kracht: Sterk in Mens en Integratie”
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Susanne Hawlicek
Baanbrekers
Werkmakelaar inburgering/statushouders
susannehawlicek@baanbrekers.org
Tel: 0416 67 10 00
“In 1996 kwam ik vanuit Oostenrijk naar Nederland. In Oostenrijk
werkte ik in het basisonderwijs en deed ik een rechtenstudie. In
Nederland koos ik heel bewust een andere loopbaan waarin ik mensen
begeleid naar een betere toekomst. Dat doe ik nu al dertien jaar bij
Baanbrekers. Zo help ik statushouders bijvoorbeeld bij de inburgering,
het kiezen van de juiste school en nog veel meer. Kortom, ik neem ze bij
de hand om wegwijs te worden in onze complexe maatschappij. Ik ben
blij als ze het goed doen en als ze het inburgeringsexamen halen.”

Thea van Esch
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Teamleider Heusden
tvanesch@vluchtelingenwerk.nl
Tel: 0416 376 736
“Ik coördineer alle werkzaamheden die nodig zijn om statushouders te
helpen met hun nieuwe bestaan in Heusden. Daarbij werk ik samen met
ruim zestig onmisbare vrijwilligers, zoals taalcoaches en
maatschappelijk begeleiders. Samen komen wij op voor de rechten van
vluchtelingen en samen zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde kansen
krijgt. Ik doe dit werk nu vijf jaar en ik geniet er dagelijks van. Vooral
gezinsherenigingen zijn bijzonder. Dat is telkens weer een emotioneel
kantelpunt dat de nieuwe start pas echt markeert. Dat geeft energie en
laat niemand onberoerd.”

“Ons doel: Perfecte match tussen
opleiding, werkgevers en werknemers”
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