Gemeente
Aa en Hunze

Maatschappelijk
werk

Wat kan
maatschappelijk
werk voor jou
betekenen? Iedereen heeft weleens te maken met
lastige situaties of problemen. Vaak kun
je dit zelf oplossen of met familie,
vrienden of kennissen. Maar kom je er
(samen) niet uit dan kun je een beroep
doen op maatschappelijk werk van
Impuls.
Hoe werkt het
Maatschappelijk werk kan jou
ondersteuning bieden bij vragen op
het gebied van je thuissituatie, werk,
relaties of als je financiën lijken vast
te lopen. Door met jou in gesprek te
gaan proberen we te achterhalen
waar je behoefte aan hebt, zodat wij
de ondersteuning kunnen bieden/

regelen die je nodig hebt. We geven
praktische tips, begeleiden en geven
advies. De maatschappelijk werker
luistert naar je en denkt met je mee.
Samen wordt besproken wat je nodig
hebt en wordt er een plan gemaakt.

Voor wie
Maatschappelijkwerk is er voor
iedereen. Het team bestaat uit
algemeen-maatschappelijk werkers,
een gezinscoach en
jeugdmaatschappelijk werkers.
Gezinscoach
De gezinscoach zet zich in het
bijzonder in voor gezinnen. Als er
zich problemen voordoen binnen een
gezin of gezinssysteem, kan er een
beroep worden gedaan op de
Gezinscoach. Voorbeelden waarbij
een gezinscoach kan begeleiden zijn:
opvoeding van de kinderen,
partnerrelatie en onmacht bij
spanningen in de thuissituatie.

Jeugdmaatschappelijk werk
De jeugdmaatschappelijk werkers zijn
actief in het basis en voorgezet
onderwijs. Zij gaan met kinderen/
jeugd in gesprek over bijvoorbeeld
(faal)angst, moeilijke sociale situaties,
omgaan met emoties, problemen
thuis of op school.
Groepstrainingen
Bij impuls worden ook diverse
trainingen aangeboden. Kijk voor het
aanbod op onze website: www.
impulsaaenhunze.nl

Kosten

Gesprekken met
maatschappelijk
werk zijn gratis

Diana Hagenauw
Maatschappelijk werker
d.hagenauw@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 100 312 67
Tietsia Braams
Maatschappelijk werker
t.braams@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 305 509 30
Bianca Huivenaar
Maatschappelijk werker
b.huivenaar@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 196 828 34
Roos van den Heuvel
Gezinscoach
r.vandenheuvel@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 302 864 95

Impuls
Brink 10
9461 AS Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 245 924

Leonie ten Velde
JMW basisscholen
l.tenvelde@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 196 827 12
Mareille IJntema
JMW basisscholen
m.ijntema@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 239 649 98
Lianne Tiben
(Jeugd) maatschappelijk werk
l.tiben@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 820 873 87
Anastia Kerbof
Ervaringsdeskundige
a.kerbof@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 407 072 18

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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Maryska Kremer
JMW middelbare scholen

m.kremer@impulsaaenhunze.nl
t. (06) 196 827 11

