
Wie zijn wij? 
 
Iedereen krijgt wel eens met problemen of vragen te maken waarop niet direct een antwoord 
voorhanden is. Tevens kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een 
echtscheiding of het verlies van uw baan ervoor zorgen dat u het gevoel heeft grip op het leven kwijt 
te zijn en vast te lopen. Vaak helpt het als u erover praat met familie, buren of vrienden. Maar soms 
komt u er op die manier niet uit. In zo’n geval kunt u gebruik maken van de deskundige hulp van de 
Maatschappelijke Dienstverlening Nuth-Voerendaal. 
 
Onze visie is dat elke burger in zijn kracht binnen zijn sociaal netwerk versterkt moet worden en dat 
vergt maatwerk. We bewegen mee met de transformatie sociaal domein (vanaf 2015). We werken 
nauw samen met de gemeentes en de ketenpartners.  
Om deze visie te realiseren werken wij vanuit SONESTRA (Sociale Netwerk Strategieën). Wij zijn 
gericht op het ondersteunen van eigen regie en het versterken van de eigen kracht van burgers, 
gebaseerd op hun mogelijkheden, talenten en wensen.  
  
Een gesprek met het Maatschappelijk Werk is vertrouwelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Maatschappelijke Dienstverlening Nuth-Voerendaal bestaat uit Algemeen Maatschappelijk Werk, 
Ouderenwerk en Jeugd- en Jongerenwerk. 
 
Heeft u een hulpvraag of een probleem dan kunt u kosteloos en vertrouwelijk een gesprek aangaan 
met iemand van Maatschappelijk Werk. Naast algemeen Maatschappelijk Werkers werken bij ons 
ook een ouderenwerker en jeugd- en jongerenwerker. 
U kunt telefonisch contact opnemen via 045-5657585.Onze receptionisten kunnen u elke werkdag 
van 08.30-17.00 uur te woord staan.  
 
Team Maatschappelijk Werk Nuth 

 
Foto van links naar rechts: bovenste rij: Carmen Hayn, Laura Beckers- Witvoet, Marleen Peters, Jos 
van den Hove. Onderste rij: José Frusch  (manager), Wendy Theunissen, Mieke Zaad 
(Op de foto ontbreekt : Femke Vreuls)  



Team Maatschappelijk Werk Voerendaal 

 
Foto van links naar rechts: 
Ton Busink, Dyon Webers, Annemiek Hotterbeekx, Susanne van Valen, Marieke Sieprath, Jose Frusch 
(manager) 
 

 

 


