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Colofon
Om inwoners en instanties in de
gemeente Het Hogeland beter
te informeren over het werk
van Mensenwerk Hogeland
hebben we deze nieuwsbrief in
het leven geroepen. Aan de
hand van thema's en 'specials'
van collega's willen wij hiervan
een beeld te geven. Het
hoofdthema van deze
nieuwsbrief is 'preventie'.
Ondersteuning bieden en
problemen vóór zijn. Zowel in
de huishoudportemonnee als in
de jeugdzorg.

Wilt u de nieuwsbrief
ontvangen en is uw (email)
adres nog niet bij ons bekend?
Neem dan contact met ons op
via info@mensenwerkhogeland.
nl

Sandra
Middel

Sandra Middel ziet vindingrijkheid als belangrijkste eigenschap voor mensen
die in de schulden dreigen te belanden. Samen met haar collega's helpt zij
mensen om uit de schulden te blijven. Ook vanuit haar eigen ervaring.

Contact-
mogelijkheden

De collega's van Mensenwerk
Hogeland staan klaar om u te
helpen. U kunt ons elke
werkdag benaderen om samen
te kijken of we iets voor u
kunnen doen.
Wij zijn alle werkdagen van 9.00
tot 11.00 uur telefonisch
bereikbaar. Tel. (0595) 745 090.
Mailen kan ook:
info@mensenwerkhogeland.nl

Ervaringsdeskundige
Sandra is een ervaringsdeskundige.
Na haar scheiding heeft ze lange tijd
van heel weinig geld moeten leven.
Haar vindingrijkheid heeft haar
daarbij goed geholpen. Ze
bespaarde op alles wat maar
mogelijk was. Ze kon daardoor zelfs
nog wel wat geld aan de kant
zetten. Haar dochter kon toen, na
lang aandringen uiteindelijk toch
nog de speelgoedeenhoorn kopen
die ze zo graag wilde hebben.
Sandra is 'hemelsbreed' opgeleid en
ze heeft zich nu gespecialiseerd in
de schuldpreventie. Met haar
collega's van de werkgroep
financiën probeert ze mensen uit de
schulden te houden.
 
Schuldpreventie
Het belangrijkste is, dat mensen
leren hoe ze met geld om gaan. En
hoe ze dat kunnen veranderen als

dat nodig is. Sandra: "Ze moeten
ons ook weten te vinden. En
niemand hoeft zich te schamen om
hulp in te roepen als dat nodig is,
want dat helpt niet." Het team
financiële deskundigen van
Mensenwerk Hogeland wil daarvoor
flink aan de weg timmeren.
"Mensen die in financiële
problemen dreigen te raken, weten
ons dan hopelijk snel te vinden"
zegt Sandra. Ook via samenwerking
met de ketenpartners wil het team
meer bekendheid krijgen.
 
Snel contact leggen met mensen,
voordat de problemen hun boven
het hoofd groeien. En dan samen
kijken naar creatieve oplosssingen
om minder uit te geven en als het
kan meer inkomen te krijgen. Dat is
volgens Sandra de beste aanpak.

Contact-
mogelijkheden

De collega's van Mensenwerk
Hogeland staan klaar om u te
helpen. U kunt ons elke
werkdag benaderen om samen
te kijken of we iets voor u
kunnen doen.
Wij zijn alle werkdagen van 9.00
tot 11.00 uur telefonisch
bereikbaar. Tel. (0595) 745 090.
Mailen kan ook:
info@mensenwerkhogeland.nl



Willemijn
Homan

'Verbinding' is het kernwoord voor Willemijn Homan. Iedereen van 0 tot 100
jaar kan bij haar terecht met enthousiaste ideeën, vragen of problemen.
Samen met de inwoners gaat zij dan aan de slag.

Contactgegevens:

Als je meer wilt weten over de
ondersteuning die Willemijn kan
bieden, neem dan contact op
met:
Mensenwerk Hogeland:
T. (0595) 745 090 (op
werkdagen tussen 09.00-17.00
uur)
E. info@mensenwerkhogeland.
nl

Samenlevingsopbouw: inhaken op
vragen van bewoners 
In een straat of buurt spelen altijd
zaken. Meestal loopt het op
rolletjes, soms kan wat hulp nodig
zijn om verder te komen met een
vraag, een idee of een probleem.
Dan komt Willemijn in beeld. Zij
gaat samen met de inwoners kijken
wat er nodig is. Ze organiseert in
samenwerking met inwoners van
Het Hogeland allerlei
groepsactiviteiten.
 
Dat kan gaan om:
• een buurtbarbecue,
• het opruimen van een straat,
• andere activiteiten.
 
Ook zijn er thema-ochtenden
geweest over:
•  valpreventie
• fietslessen voor senioren.
 
 
Willemijn
Willemijn vindt het erg leuk om te
organiseren, te stimuleren, te
activeren en te motiveren. Ze helpt
de inwoners liefst via korte lijnen
om de stappen te maken die nodig
zijn. Ze maakt posters, praat mee
over de aanpak en helpt bij de

activiteit zelf ook mee. Ze werkt
graag samen met de dorpen-
coördinatoren, woningbouw-
verenigingen, de gemeente,
buurtzorg, het Huis voor de Sport,
en natuurlijk haar eigen collega's.
Willemijn heeft haar helicopterview
meegekregen op de opleiding
vrijetijdsmanagement. Organiseren
heeft ze in de praktijk geleerd op
diverse poppodia en als
bedrijfsleider van Simplon. Nu werkt
ze al weer een paar jaar bij
Mensenwerk Hogeland.
Haar ideaal is om individuele zaken
in een groep (collectief) op te
pakken. Zaken die 'hot' zijn
'trechteren' naar een training of een
voorlichting. Op die manier werken
aan versterken van leefbaarheid en
het vergroten van samen-
redzaamheid van mensen.
 
Da's Goud Galerij
Het nieuwste project is de Da's
Goud Galerij. Dat is een reizende
tentoonstelling waar elke creatieve
inwoner van onze gemeente een
bijdrage aan kan leveren in de vorm
van foto's, schilderijen, muziek en
wat je nog meer aan creatieve
uitingen kunt bedenken.

Contactgegevens:

Als je meer wilt weten over de
ondersteuning die Willemijn kan
bieden, neem dan contact op
met:
Mensenwerk Hogeland:
T. (0595) 745 090 (op
werkdagen tussen 09.00-17.00
uur)
E. info@mensenwerkhogeland.
nl

mailto:m.blom@mensenwerkhogeland.nl
mailto:m.blom@mensenwerkhogeland.nl
mailto:m.blom@mensenwerkhogeland.nl
mailto:m.blom@mensenwerkhogeland.nl


Fransien
Haagsma

Fransien Haagsma kijkt het liefst wat jongeren wél kunnen, in plaats van te
focussen op allerlei problemen die er misschien ook wel zijn. Ze wil met
vertrouwen en geduld op zoek gaan naar mogelijkheden. Deze positieve
insteek kenmerkt haar aanpak in het sociaal werk.

Het WLW
traject

In het Woon-Leer-Werk traject
krijgen jongeren tussen 18-27
jaar uit de gemeente Het
Hogeland de kans om in één
jaar zelfstandig te leren wonen.
Dit zijn jongeren die dat om wat
voor reden dan ook nu niet lukt.
Fransien ondersteunt en
begeleidt hen aan de hand van
samen opgestelde doelen, tot
het moment dat de jongeren
het volledig zelf kunnen.
Het betreft een Pilot traject,
waarin in eerste instantie plaats
is voor zes jongeren.

Zij is mede daarom misschien wel
de aangewezen persoon om als
begeleider op te treden voor
jongeren die met enige begeleiding
zelfstandig willen gaan wonen. Het
‘Woon-Leer-Werk’ project is een
pilot die door Mensenwerk
Hogeland in opdracht van de
gemeente Het Hogeland wordt
uitgevoerd. Ook de woningbouw-
verenigingen zijn belangrijke
samenwerkingspartners in dit
proefproject. De bedoeling is, dat
jongeren die net niet helemaal
zelfstandig kunnen wonen, onder
haar begeleiding dat gaan leren.
 
Van drogist naar jongeren
Fransien heeft haar sporen eerst
verdiend als eerste verkoopster bij
de plaatselijke drogist. Toen ze
(inmiddels met man en twee
kinderen) verhuisde naar
Slochteren, kwam ze daar als
vrijwilliger in aanraking met het
jongerenwerk. Samen leuke dingen
voor jongen organiseren, dát is wat
ze wilde! Ze pakte de opleiding
Social Work op en specialiseerde
zich zo snel als mogelijk was in het
jeugdwerk. Door stage en werk
bouwde Fransien ervaring in het
jongerenwerk op.

Inmiddels is Fransien mooi
ingeburgerd bij Mensenwerk
Hogeland. Samen met haar collega-
jongerenwerkers organiseert ze
allerlei activiteiten voor de jeugd en
begeleidt ze de jeugdsozen in de
gemeente. De definitie doelgroep
‘jongeren’ wordt ruim geïnterpre-
teerd. In principe gaat het over
mensen van 12 tot 27 jaar, maar er
worden ook activiteiten georgani-
seerd voor basisschoolkinderen en
als iemand die ouder is dan 27 ook
een keer met een activiteit mee wil
doen, dan kan dat vaak wel.
 
Het Woon-Leer-Werk traject
Nu komt daar dus het woon-werk-
leerproject bij. De eerste deelnemer
is er al. Zo gauw hij een huis krijgt,
kan de begeleiding starten. Er is nog
ruimte voor meer deelnemers, dus
belangstellende jongeren en
instanties kunnen contact opnemen
met Mensenwerk Hogeland.
Fransien kijkt er naar uit om
jongeren ook op deze manier een
goede start in de maatschappij te
geven. Want zegt ze: jongeren
kunnen meer dan je denkt!

Het WLW
traject

In het Woon-Leer-Werk traject
krijgen jongeren tussen 18-27
jaar uit de gemeente Het
Hogeland de kans om in één
jaar zelfstandig te leren wonen.
Dit zijn jongeren die dat om wat
voor reden dan ook nu niet lukt.
Fransien ondersteunt en
begeleidt hen aan de hand van
samen opgestelde doelen, tot
het moment dat de jongeren
het volledig zelf kunnen.
Het betreft een Pilot traject,
waarin in eerste instantie plaats
is voor zes jongeren.


