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Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werkers van Kennemerhart kunnen 
ondersteuning bieden bij problemen en persoonlijke vragen. 
U kunt voor allerlei uiteenlopende vragen terecht. De 
maatschappelijk werker luistert, begeleidt, adviseert, behartigt, 
bemiddelt en signaleert en zoekt – vaak ook samen met u - naar 
antwoorden op vragen. Eventueel kunt u worden doorverwezen 
naar een andere organisatie.

Voor wie is maatschappelijk werk?
De maatschappelijk werker is er voor u en uw verwanten bij 
vragen over een veranderde situatie of omgeving. Het kan 
daarbij gaan om puur menselijke aangelegenheden, zoals 
ondersteuning bij de verwerking van verlies en achteruitgang 
of communicatie tussen u, uw verwanten en uw hulpverleners. 
Maar ook voor vragen met betrekking tot fi nanciën, uitkeringen, 
contacten met andere instanties, bewindvoering, mentorschap 
en indicaties bent u aan het juiste adres bij de maatschappelijk 
werker. Tenslotte kan de maatschappelijk werker al uw vragen op 
het gebied van wonen en woonvormen beantwoorden. 

Hoe?
De maatschappelijk werker brengt samen met u uw vragen 
of problemen in kaart. Uw vraag en eigen inbreng staan 

daarbij centraal. Door voorlichting 
en gesprekken versterkt de 
maatschappelijk werker uw (veer)
kracht en kennis en die van 
uw naasten. Zodat u uw eigen 
beslissingen kunt (blijven) nemen. De 
maatschappelijk werker werkt nauw 
samen met andere vakgebieden van 
Kennemerhart en externe instanties, 
zoals het CIZ, de gemeente en MEE.

‘De maatschappelijk werker 
luistert, begeleidt, adviseert, 

behartigt, bemiddelt en 
signaleert en zoekt – vaak 
ook samen met u - naar 
antwoorden op vragen’



Deskundigheid
De maatschappelijk werkers van Kennemerhart hebben ruime 
ervaring op het gebied van onder andere verwerkingsprocessen 

en begeleiding daarbij, 
systeemgericht werken, 
juridische en fi nanciële 
ondersteuning, wet- en 
regelgeving, wonen 
en sociale instanties 
in de regio. De 
maatschappelijk werkers 
zijn gespecialiseerd in 

de begeleiding van cliënten, verwanten en andere betrokkenen 
bij signalen van ouderenmishandeling en in de begeleiding van 
mensen met de ziekte van Parkinson.

Waar vindt de ontmoeting met de maatschappelijk 
werker plaats?
Op de verschillende locaties van Kennemerhart zijn prettige 
gespreksruimtes waar u de maatschappelijk werker kunt 
ontmoeten. U bent daar van harte welkom. Als u het prettiger 
vindt om een afspraak te maken in uw eigen vertrouwde 
omgeving, dan kan dat natuurlijk ook.

‘Door voorlichting en gesprekken 
versterkt de maatschappelijk werker 

uw veerkracht en kennis en die van uw 
naasten. Zodat u uw eigen beslissingen 

kunt (blijven) nemen’
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Vergoeding en verwijzing
Als u meer wilt weten over vergoedingen, verwijzen we u graag 
naar onze website www.kennemerhart.nl. Dat geldt ook voor 
de indicatie die u nodig heeft om een beroep te doen op 
maatschappelijk werk via Kennemerhart. Als u hulp nodig heeft 
bij het aanvragen van de indicatie, dan kunt u dat tijdens het 
eerste gesprek aangeven.

Behandelcentrum Kennemerhart
Ridderstraat 32
2011 RS Haarlem
Telefoon: 023 8 914 100
e-mail: behandelcentrum@kennemerhart.nl 

Kennemerhart biedt zorg aan mensen die ouder 
worden en ouder zij n. Cliënten én hun naasten kunnen 
rekenen op professionele, betrokken ondersteuning in 
de thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één 
van de woonzorgcentra of via ons behandelcentrum. 
Onze kernwaarden: persoonlij k en op maat, met 
aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. 
Zorg die draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!
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