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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 2021 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: info@interzorggroep.nl  

 

4. Bestuurssamenstelling 

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31-12-2021:  

W. Lodewijk (voorzitter) 

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

Ds. G. Heek (lid, namens GKV) 

 

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 2021 waren er circa 55 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 2021. 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 maatschappelijke zorg in de ruimste zin, ten behoeve van de totale bevolking in het 

werkgebied van Interzorg Groep. 
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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  

De maatschappelijk werkers van Interzorg Groep zijn allemaal overgenomen door de NEF en de 

gemeente Dantumadiel. In de gemeente Dantumadiel heeft de politiek het College opdracht gegeven 

om binnen de bestaande keuzevrijheid de levensbeschouwelijke zorg voor haar inwoners te 

waarborgen. 

 

Op het gebied van maatschappelijke zorg ligt er in deze en andere gemeentes een enorme hulpvraag 

op het gebied van verslaving en eenzaamheid. Interzorg Groep is hierover het gesprek aan gegaan 

met Verslavingszorg Noord Nederland om te kijken hoe we hier gezamenlijk iets in kunnen betekenen.  

Medewerkers hebben hiervoor inmiddels de eerste scholingen gehad. De scholingen gaan over het 

herkennen van verslavingsproblematiek bij cliënten en het handelen hierbij. Daarnaast ligt er een 

advies voor een geregistreerd mantelzorger als verbindingsschakel tussen Interzorg Groep en de 

aangesloten kerken. NB. door de voortdurende uitbraak van het Corona-virus in 2020/2021 heeft de uitvoering 

van deze plannen vertraging opgelopen. In 2021/2022 wordt dit verder uitgewerkt.  

 

10. Financiële verantwoording 

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

jaardocument 2021. Dit jaardocument is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Klik vervolgens 

op ‘Zoek jaarverslagen” met als zoekterm ‘Interzorg Groep’.  
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