
Algemeen

Maatschappelijk

werk

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



Algemeen 
Maatschappelijk 
werk

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Soms loop je tegen emotionele of praktische 
problemen op, waarbij het niet lukt deze zelf op een 
goede manier aan te pakken. Als dat zo is, is het 
belangrijk dat je er niet mee blijft zitten maar contact 
opneemt. Wij kunnen in veel gevallen (tijdelijke) 
ondersteuning bieden. Het algemeen maatschappelijk 
werk van Welzijn Stede Broec is voor iedereen vanaf 
18 jaar die ergens tegenaan loopt

Hoe werkt het?
Algemeen Maatschappelijk Werk helpt je bij het 
aanpakken van allerlei problemen. Samen met 
een maatschappelijk werker zoek je naar de beste 
oplossing. Dit gebeurt aan de hand van een-op-een 
gesprekken, relatiegesprekken of gezinsgesprekken. 
Tijdens deze gesprekken proberen we te kijken waar 
de problemen vandaan komen. Samen gaan we op 
zoek naar een oplossing.

Onderwerpen waarmee het algemeen maatschappelijk 
werk kan helpen zijn onder andere:
• Relationele problemen (Bijvoorbeeld met partner, 

kind of familie)
• Verdrietig voelen
• Hulp bij problemen op de werkvloer
• Financiële problemen
• Spannings- en stressklachten

Aanmelden
Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze 
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook 
telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk 
hiervoor onze contactgegevens op de achterzijde van 
deze folder. Aan onze hulpverlening zijn geen kosten 
verbonden en een verwijsbrief is niet nodig.


