steuntje in de rug nodig?

maatschappelijk plein
Het sociaal team biedt een luisterend oor en probeert u verder te
helpen. Wij kunnen u echter geen WMO voorziening toekennen
(zoals vervoer of huishoudelijke ondersteuning) of een uitkering.
Dit kan alleen de Gemeente Oldenzaal via het Maatschappelijk
Plein. U kunt het Maatschappelijk Plein bereiken via telefoonnummer 0541 588 111. Indien u wenst, kunnen wij u ondersteunen
bij gesprekken met de Gemeente.

Sociaal Team Oldenzaal
Michgoriushuis

Marktstraat 10
7571 ED Oldenzaal
Tel. 0541 57 1414
(spreekuur op werkdagen van 09.00-13.00 uur)
E-mail: sociaalteam@impuls-oldenzaal.nl
www.impuls-oldenzaal.nl

Sociaal Team Oldenzaal bestaat uit professionals van Impuls,
Wijkracht, Stichting Informele Zorg en wijkverpleegkundigen.
Het sociaal team is tot stand gekomen door samenwerking
in het Netwerk Welzijn Oldenzaal:

Stichting Palet

SOCIAAL
TEAM
OLDENZAAL

voor wie is het sociaal team
Het sociaal team is voor alle inwoners van Oldenzaal met een
hulpvraag, dus voor alle leeftijden. Wij zijn er ook voor hulpverleners die
betrokken zijn bij Oldenzaalse inwoners.

hoe werkt het sociaal team
In een kort gesprek praten we over uw hulpvraag. Soms is er direct
een oplossing voor handen. Soms is een vervolgafspraak noodzakelijk.
Ook kan het zijn dat u bij ons niet aan het goede adres bent, en dan
zoeken wij uit waar u wel naar toe kunt met uw vraag.
Onze hulp is gratis.

wij zoeken met u mee naar oplossingen!

spreekuur sociaal team
Heeft u een vraag over zelfstandig blijven wonen? Of over vrijetijdsbesteding? Of heeft u moeite met het betalen van rekeningen? Zoekt u
een maatschappelijk werker? Of wilt u gewoon eens een gesprek over
zaken die u bezig houden? Dan kunt u iedere werkdag tussen 09:00 –
13:00 uur bellen of langskomen bij het spreekuur van het sociaal team
in het Michgoriushuis.
In het sociaal team vindt u ervaren en professionele medewerkers van
Impuls, Wijkracht, SIZ Twente en wijkverpleegkundigen. Samen met
vrijwilligers probeert het sociaal team u te ondersteunen en verder te
helpen. We bundelen krachten en bieden, waar nodig, een steuntje
in de rug. Hebt u moeite met bellen en gaat u liever in gesprek?
Ook dat kan. Loop, tussen 09.00 uur en 13.00 uur, gerust bij ons binnen!
De medewerkers beschikken over veel kennis en ervaring. Bijvoorbeeld op
het gebied van maatschappelijk werk, activiteiten, buurtwerk, financiën
en schulden, ondersteuning en begeleiding. De medewerkers werken
nauw samen met elkaar en met andere hulpverleners uit Oldenzaal.
We zijn onafhankelijk, neutraal, informeel en laagdrempelig.

wij zijn er voor u!

Spreekuur Michgoriushuis
iedere werkdag
09.00 uur en 13.00 uur
U kunt ons bellen: telefoonnummer 0541 571414
U kunt ons mailen: sociaalteam@impuls-oldenzaal.nl
U kunt tussen 09.00 uur en 13.00 uur ook zo binnenlopen bij het inloopspreekuur in het Michgoriushuis,
Marktstraat 10 te Oldenzaal.

