SOCIAAL WERK
in de gemeente Voorst

Stimenz is uw aanbieder van het sociaal werk in de gemeente Voorst.

Suzanne Valk

De sociaal werkers zijn het aanspreekpunt voor alle inwoners van de

Kwartiermaker en uitvoerder algemeen maatschappelijk werk

gemeente Voorst. Wij bieden algemeen maatschappelijk werk,
schoolmaatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

en schoolmaatschappelijk werk voor Twello,
collectieve schuldhulpverlening in de gemeente Voorst

s.valk@stimenz.nl | 06 25 00 97 27
Verbindend, samen in beweging, de basis is eigen vermogen en

Samen op zoek naar een oplossing
Soms komt u er even niet meer uit. U
heeft vragen over werk, financiën,
wonen, uw relatie of over de opvoeding
van uw kinderen. Als inwoner van de
gemeente Voorst kunt u via het CJG
Voorst of het MNV contact opnemen
met een sociaal werker van Stimenz.
Elke vraag en elk mens is uniek en
daarom gaat de sociaal werker samen
met u op zoek naar de manier die u het
beste helpt om uw vraag op te lossen. De
kracht van de sociaal werker is dat hij/zij
goed zicht heeft op de verschillende
mogelijkheden die passen bij uw situatie.
Zij kijken naar mogelijkheden van
samenwerking met bv. een vrijwilliger of
ervaringsdeskundige, hulp in uw eigen
omgeving of afstemming met andere
organisaties.

Wat mag u van de sociaal werker
verwachten?
Eerst kijkt de sociaal werker samen met
u naar de vraag. Welke acties heeft u zelf
al ondernomen en wie in uw naaste
omgeving kan ondersteunen bij het
meedenken en/of oplossen van uw
vraag? Als het nodig is legt de sociaal
werker contact met andere betrokkenen
(uit uw omgeving of organisaties) zodat

de krachten gebundeld worden. Daarna
bespreekt u samen welke mogelijkheden
er zijn en hoe u dit samen gaat
aanpakken.

regie, afstemming en nabijheid

Verder bespreekt de sociaal werker met
u hoe u samen contact houdt. Soms is
contact via de telefoon of via de e-mail al
voldoende maar elkaar persoonlijk
spreken is natuurlijk ook mogelijk. Dit
kan bij u thuis of in de buurt (bv. het
Kulturhus, een dorpshuis of op een
school). Het is belangrijk dat u geholpen
bent en weer zelf verder kunt.

onderwijs in Twello

Nikki Harmsen
Uitvoerder algemeen maatschappelijk werk en school
maatschappelijk werk voor het basisonderwijs en voortgezet

n.harmsen@stimenz.nl | 06 13 34 19 83
Toegankelijk, doortastend, anticiperend en eerlijk

Aldo Huiskamp
Uitvoerder algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk voor Nijbroek, De Vecht, Terwolde, De
Wijk, Steenenkamer en Teuge. Daarnaast is hij partner bij het
Sociaal Kernteam Maatschappelijk Netwerk Voorst

Het Stimenz-team in uw dorpskern

a.huiskamp@stimenz.nl | 06 54 32 76 05

Stimenz is werkzaam in de verschillende
dorpskernen en werkt met vaste
contactpersonen voor één of meerdere
dorpskernen.

Verbinding, visie, doelgericht, gelijkwaardig en zelfregie

Deze sociaal werkers voeren hier zowel
schoolmaatschappelijk werk (basisonderwijs) als algemeen maatschappelijk
werk uit. Daarnaast is er een vaste
schoolmaatschappelijk werker op het
Veluws College en het AOC in Twello.
Verder heeft het Stimenz-team kennis
en ervaring op het gebied van
schuldhulpverlening.

Hannah van Dijk- Brons
Uitvoerder algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs voor de dorpen
Posterenk, Bussloo, Gietelo, Voorst, Klarenbeek en Wilp

h.brons@stimenz.nl | 06 53 32 90 34
Transparant, netwerken en verbinden, inzetten eigen regie en kracht

Karin Peters
voor de hele gemeente Voorst ondersteuning in
schuldhulpverlening
k.peters@stimenz.nl | 06 13 34 19 41
Empathisch, analytisch, verbindend, zorgvuldig en betrouwbaar

Meer informatie en afspraak maken
Voor contact en/of een afspraak met een sociaal werker kunt u contact
opnemen met de frontoffice van het Kulturhus in Twello.
Het inloopspreekuur is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

MN Voorst
www.mnvoorst.nl | info@mnvoorst.nl | 0571 74 51 11

CJG Voorst
www.cjgvoorst.nl | info@cjgvoorst.nl | 0571 7451 50

Bezoekadres:					Hoofdkantoor:

Kulturhus Jachtlust				Stimenz
Jachtlustplein 11				Brinklaan 268
7391 BW Twello				
7311 JD Apeldoorn
(op afspraak ook mogelijk in uw dorpskern)
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www.stimenz.nl/voorst
U kunt ons ook vinden op

