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ANBI 
P.C. Stichting voor  Maatschappelijk Werk is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Op deze pagina’s vindt u alle gegevens van het Maatschappelijk Werk over 2018 op een rijtje. 

 

1. Naam 

P.C. Stichting voor Maatschappelijk Werk 

 

2. RSIN-nummer 

002796521L01 

 

3. Contactgegevens 

Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert 

Telefoon 088 – 518 0200 

E-mail: maatschappelijkwerk@interzorggroep.nl 

 

4. Bestuurssamenstelling 

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 1-1-2019:  

W. Lodewijk (voorzitter) 

T. Beimers (penningmeester) 

Ds. A.C. van der Wekken (lid, namens CGK) 

Ds. G. Heek (lid, namens GKV) 

Dhr. W. Kuikman (lid) 

 

Het Algemeen Bestuur van de P.C. Stichting voor Maatschappelijk werk wordt gevormd door 

afgevaardigden van de aangesloten kerken, waarbij iedere aangesloten kerk één zetel heeft in het 

Algemeen Bestuur. Ultimo 2019 waren er circa 60 kerken aangesloten.  

 

6. Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook. P.C. Stichting voor 

Maatschappelijk Werk maakt onderdeel uit van de Interzorg Groep. Gegevens over de beloning van 

bestuurders van Interzorg Groep zijn opgenomen in het jaardocument 2019. Dit jaardocument is te 

raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens op ‘Zoek jaarverslagen” met als zoekterm 

‘Interzorg Groep’.  

 

7. Doelstelling 

De P.C. Stichting voor Maatschappelijk Werk stelt zich ten doel om: 

Het verrichten van Maatschappelijk Werk in de ruimste zin, dit alles ten behoeve van de totale 

bevolking in het werkgebied. Het werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: Waadhoeke, NEF, 

Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Naast Algemeen Maatschappelijk Werk in deze 

gemeenten wordt ook op verschillende scholen in de regio schoolmaatschappelijk werk geleverd.  

 

mailto:maatschappelijkwerk@interzorggroep.nl
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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8. Beleidsplan 

Het beleid van Interzorg Groep is gebaseerd op de volgende kernwaarden: 

 

Betrouwbaar 

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit betekent dat elke klant, elke relatie en elke 

samenwerkingspartner er op kan vertrouwen dat gedane toezeggingen daadwerkelijk worden 

waargemaakt en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.  

 

Verantwoorde zorg 

Verantwoorde zorg, daar kunnen onze klanten op rekenen. Zorg van goed niveau, die in alle gevallen 

doeltreffend en klantgericht is. Zorg die doelmatig is en rekening houdt met reële behoeften van onze 

klanten. We houden daarbij altijd balans tussen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.  

 

Vernieuwend 

We denken in oplossingen. Bij ons is veel mogelijk. Als er geen oplossing voor handen is, dan 

bedenken wij die. Wij zijn altijd op zoek naar goede én verantwoorde oplossingen, ook buiten de 

kaders. Wij zijn grensverleggend en creatief! 

Dichtbij en verbindend 

We zijn dichtbij en verbindend. Wij staan letterlijk en figuurlijk dichtbij de klant met zijn of haar naasten. 

Onze medewerkers wonen zelf in de directe omgeving van de klant. Dat verstevigt de betrokkenheid. 

Vertrouwde zorg wordt zo heel persoonlijk. Wij komen dichtbij, met respect; de regie blijft bij de klant. 

Wij sluiten aan! Direct betrokkenen verbinden wij graag ten behoeve van een succesvol sociaal 

netwerk. 

9. Verslag activiteiten  

Zoals mensen naar een huisarts gaan met klachten van lichamelijk aard, zo kan men bij het 

maatschappelijk werk terecht met klachten van psychosociale of maatschappelijke aard, bijvoorbeeld: 

problemen in verband met eenzaamheid, rouwverwerking, inkomen en besteding, huisvesting, 

verslaving, relatieproblemen en eigenlijk allerlei problemen waardoor iemand niet goed kan 

functioneren.  

Onder de functie van maatschappelijk werk moet worden verstaan mensen ondersteunen bij het 

oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met 

hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal 

functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te 

verbeteren.  

Door de maatschappelijk werker wordt samen met de hulpvrager(s) gekeken naar de mogelijkheden 

voor een oplossing op verbetering van zijn/haar/hun probleem. In veel gevallen kan de behandeling bij 

het maatschappelijk werk plaats vinden door middel van een aantal gesprekken. Soms lijkt het beter 

dat een andere hulpverlener of specialist ingeschakeld wordt. Dat zal de maatschappelijk werker in 

overleg met de hulpvrager dat ook doen.  
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Het maatschappelijk werk onderscheidt een aantal hoofdtaken: 

 

Probleemverheldering 

Problemen staan vaak niet op zichzelf. Relatieproblemen met je partner zijn soms verweven met 

problemen die je met andere verwanten hebt. Of met problemen op het werk. Soms zie je dan door de 

bomen het bos niet meer. Dan is het handig om hulp te krijgen om de kluwen te ontwarren en alles 

weer eens goed op een rijtje te zetten. Onderzoeken, ordenen en benoemen. Dat kan soms al genoeg 

zijn om weer zelfstandig verder te kunnen.  

 

Bemiddeling 

Soms lukt het iemand niet om zelf zijn belangen bij andere personen of een instantie goed te 

behartigen. Het maatschappelijk werk kan daarbij helpen. Bemiddelen, pleit bezorgen en 

belangenbehartiging zijn de middelen die ter dienste staan. De cliënt blijft echter zelf verantwoordelijk. 

Daarom is een goed samenspel tussen hulpverlener en cliënt nodig, onder meer ter voorbereiding op 

allerlei contacten met derden.  

 

Ondersteuning 
Mensen kunnen zich soms erg alleen gelaten voelen. Bijvoorbeeld omdat de maatschappij sterk is 

veranderd. Sociale contacten worden dan minder en dat kan erg lastig zijn, vooral als je wat ouder 

bent. Het maatschappelijk werk kan u ondersteunen bij het opbouwen van nieuwe contacten.  

 

Psychosociale begeleiding 

In het leven zijn veranderingen en aanpassingen aan nieuwe omstandigheden voortdurend aan de 

orde. Het krijgen van kinderen, voor het eerst op eigen benen staan, werk vinden of ontslagen 

worden, ga zo maar door. Niet altijd kan iemand zichzelf redden of met deze veranderingen omgaan. 

Psychosociale begeleiding betekent niet alleen praten, maar ook doen. Via oefening leert de cliënt om 

te gaan mijn zijn probleemsituatie.  

 

Concrete dienstverlening 

Tegenwoordig wordt je overspoeld met formulieren; van de belasting, van de sociale dienst, 

uitkeringsinstanties, woningbouwvereniging, studiefinanciering enz. Heel vaak niet gemakkelijk te 

begrijpen of in te vullen. Mensen kunnen ook met dit soort problemen naar het maatschappelijk werk.  

 

10. Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording van P.C. Stichting voor Maatschappelijk Werk vindt u in het jaarverslag 

2019. Deze kunt u via de link op de website (onder het kopje ‘Verantwoording’) downloaden.  
 


