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Meer informatie en afspraak maken

Voor contact en/of een afspraak met een sociaal  
werker kunt u contact opnemen met de frontoffice  
van MN Voorst:  0571 74 51 11.

MN Voorst

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

CJG Voorst

www.cjgvoorst.nl  |  info@cjgvoorst.nl  |  0571 74 51 50

www.stimenz.nl/voorst 

U vindt ons ook op:

Bezoekadres: Hoofdkantoor:

Gemeentehuis Voorst Stimenz
H.W. Iordensweg 17 Prins Willem-Alexanderlaan 1419 
7391 KA  Twello 7312 GA  Apeldoorn

(op afspraak ook mogelijk in uw dorpskern)



Maatschappelijk werk
Inwoners van de gemeente Voorst kunnen 
bij het algemeen maatschappelijk werk 
van Stimenz terecht voor hulp en/of 
ondersteuning bij problemen op het 
gebied van: huwelijk en relatie, scheiding, 
opvoeding, spanning/stress, inkomen/
schulden, huiselijk geweld, huisvesting, 
identiteit, assertiviteit, rouw/verlies-
verwerking en werk/school.
We kunnen je op verschillende manieren 
ondersteunen, afhankelijk van je vraag  
en jouw situatie.

Schoolmaatschappelijk werk
Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen 
over je kind. U kunt daar altijd over praten 
met iemand op school. 
Tevens kunt u ook in gesprek gaan met de 
schoolmaatschappelijk werker. Hij/zij is de 
schakel tussen ouders, onderwijs en zorg. 
De schoolmaatschappelijk werker is de  
vrij toegankelijke vertegenwoordiger, de 
toegang tot jeugdhulp binnen de scholen 
van de gemeente Voorst.

Samen met ouders (en school) wordt 
gezocht naar passende ondersteuning 
voor de vraag die er ligt. Dit vanuit het 
eigen netwerk van ouders of daarbuiten. 
Denk hierbij aan de inzet van een 
groepstraining, een vrijwilliger of  
een zorgaanbieder.

Schuldhulpverlening/budgetcoaching
Vanuit Stimenz bieden we budgetcoaching 
en schuldhulpverlening aan. We bieden 
maatwerk voor inwoners met financiële 
vragen en/of betalingsachterstanden, 
denk aan betalingsregelingen of 
begeleiding naar minnelijke schuldhulp-
verlening. Bij budgetcoaching kijken we 
samen met de inwoners naar de 
inkomsten, uitgaven en gedrag bij 
financiën. Welke doelen wil je stellen  
en wat heb je nodig om financieel  
gezond te worden en blijven?
We werken hiervoor samen met de 
gemeente Voorst en Mens en Welzijn 
(sociaal raadsvrouw en formulieren-
brigade). 

Meer informatie en afspraak maken
Voor contact en/of een afspraak met een 
sociaal werker kunt u contact opnemen 
met de frontoffice van Maatschappelijke 
Ondersteuning via (0571) 27 99 11 
(keuzemenu, optie 1). U vindt ons in  
het gemeentehuis Voorst aan de  
H.W. Iordensweg 17, 7391 KA  Twello.

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

In de gemeente Voorst biedt Stimenz algemeen maatschappelijk  

werk, schoolmaatschappelijk werk en schuldhulpverlening/budget-

coaching. De sociaal werkers zijn het aanspreekpunt voor alle inwoners 

van de gemeente Voorst en is actief in de dorpskernen Bussloo, De Vecht, 

Nijbroek, Posterenk, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst,  

Wilp en Wilp-Achterhoek.

Aldo Huiskamp
schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs  
en voortgezet onderwijs
a.huiskamp@stimenz.nl  |  06 54 32 76 05

Verbinding, visie, doelgericht, gelijkwaardig en zelfregie

Hannah van Dijk-Brons
schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs
h.brons@stimenz.nl  |  06 53 32 90 34

Transparant, Netwerken en verbinden , Inzetten eigen regie en kracht

Karin Peters
maatschappelijk werker en budgetcoach, ondersteuning in 
schuldhulpverlening
k.peters@stimenz.nl  |  06 13 34 19 41

Empathisch, analytisch, verbindend, zorgvuldig en betrouwbaar

Marjan de Wilde
voor de hele gemeente Voorst aanspreekpunt voor 
schuldhulpverlening
m.dewilde@stimenz.nl  |  06 54 32 76 07

Doortastend, toegankelijk, empathisch, betrouwbaar en doelgericht

Janneke Menting
maatschappelijk werker voor de gehele gemeente Voorst
j.menting@stimenz.nl  |  06 10 98 61 71

Laagdrempelig, betrokken, transparant, verbindend en gedreven

Sandra Duijnisveld
maatschappelijk werker voor de gehele gemeente Voorst
s.duijnisveld@stimenz.nl  |  06 82 06 81 35

Positief, empathisch, gedreven, verbindend en analytisch


