Sociaal werk in
de dorpen in
Apeldoorn

Samen op zoek naar een oplossing
Heeft u weleens het gevoel dat u er niet meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker in uw vel
en heeft even een luisterend oor nodig? Neem contact op met de maatschappelijk werker van Stimenz, dan maken we een afspraak voor een persoonlijke gesprek. Dit kan kosteloos en het is geheel vrijblijvend.
De maatschappelijk werker biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u er even niet meer
uit komt, dan kan het soms heel prettig zijn om daarover met iemand in gesprek te gaan.
Bijvoorbeeld als vragen over werk, financiën, wonen, relaties of opvoeding u te veel worden.
Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee en proberen
uw vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de
volgende zaken:
•

Uw financiële situatie (schulden, toeslagen, werkeloosheid, etc.).

•

De dag invulling in de breedste zin van het woord.

•

Wegwijs maken rondom huisvesting, voor jong en oud.

•

Relaties en scheidingen.

•

Het makkelijker maken van uw leefomstandigheden (huishoudelijke hulp, vervoer,
ontmoeting etc.).

•

U heeft ideeën c.q. vragen over gezamenlijke activiteiten.

•

Vragen rondom de opvoeding van uw kinderen.

•

Mantelzorg ondersteuning.

•

U heeft een dierbare verloren.

stimenz.nl

Omdat elke vraag en elke mens uniek is gaan we samen met u op zoek naar op welke manier u
het beste uw vraag kunt oplossen. We hebben goed zicht op de mogelijkheden en goed
contact met andere organisaties.
Ook jongeren mogen bellen, mailen of appen als ze ergens niet uit komen of een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het maken van een financieel overzicht, een
ingewikkelde brief, studiekeuze of de regelzaken als je 18 wordt. Kortom, bereikbaar voor
iedereen, ongeacht leeftijd en type hulpvraag! Meer info? Neem gerust contact op!

Voor de dorpen: Beekbergen, Lieren,

Voor de dorpen: Hoenderloo, Loenen,

Oosterhuizen, Hoog-Soeren, Radio Kootwijk

Klarenbeek, Beemte Broekland, Wenum-

en Assel

-Wiesel

Annemarie Heinink

Ilona Boom

a.heinink@stimenz.nl

i.boom@stimenz.nl

06 20692898

06 30146504

088 784 64 64

088 784 64 64

Sociaal Raadslieden Stimenz
Voor alle vragen rondom formulieren, belastingaangiften, financiën, problemen met overheidsinstanties, etc. kunt u contact opnemen met de Sociaal Raadslieden van Stimenz,
088 784 62 10. Er zijn spreekuren in Apeldoorn, Beekbergen (Erik Gort) en Uddel (Samantha
Kleinhuis).

Over Stimenz
In de gemeente Apeldoorn biedt Stimenz breed sociaal werk. Wij zijn actief in de dorpen, wijken en
straten, bij mensen thuis en op de ontmoetingsplekken. Rode draad in ons werk: ‘wij doen het samen’.
actieve inwoners.
Postbus 844 | 7301 BC Apeldoorn
T 088 784 64 64 | www.stimenz.nl
Volg ons ook op:

versie 07-2021

Samen met de gemeente, met andere Apeldoornse organisaties en een grote groep vrijwilligers en

