Informatie ten behoeve van ANBI per 1-1-2015
Item
1. De naam
2. Het RSIN of fiscaal
nummer
3. De contactgegevens

Opmerkingen
Stichting Gevangenenzorg Nederland (GNd)
802630169

4. De
bestuurssamenstelling
en de namen van de
bestuursleden

Directeur Bestuurder
Mr. H. Barendrecht

Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
e-mail:

Postbus 5042 2701 GA Zoetermeer;
Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
079 331 05 68
info@gevangenenzorg.nl

Raad van Toezicht
dr. J. van der Wal
dhr. A.H.T. de Haas
mr. E. Linssen
drs. S. Stoop
drs. ing. W.J. Punt

jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Dordrecht
advocaat bij MVR Advocaten en Notarissen in Harderwijk
notaris te Rotterdam
waarnemend burgemeester van Korendijk
directeur bedrijven, lokale Rabobank

Maatschappelijke Raad
drs. A.G. Knevel
presentator EO
mr. C.G. van der Staaij
lid Tweede Kamer SGP
ir. R. Willems
ex topman Shell & ex-senator Eerste Kamer
CDA
drs. P.J.M. van der Sande president Intenational Corrections & Prison
Association
dr. ir. H. Paul
inspecteur-generaal v/d Nederlandse
Voedsel & Warenautoriteit
drs. J.B. Waaijer
voormalig burgemeester Zoetermeer &
Woerden
Lt. Kolonel dr I. Voorham voormalig manager Leger des Heils
J. Verburg
ondernemer
Prof. dr. P.H. vd Laan
hoogleraar reclasseringswetenschappen
Dhr. G.J. Huisman
CEO Anders Invest B.V.
5. Beleidsplan

Zie de volgende link voor de stakeholdersversie van het beleidsplan
Vitalisering van Gevangenenzorg Nederland:
http://www.gevangenenzorg.nl/organisatie/publicaties/jaarverslag

6. Het beloningsbeleid van
de instelling

Gevangenenzorg Nederland volgt op hoofdlijnen de CAO Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening. De leden van de Raad van Toezicht
en Maatschappelijke Raad zijn onbezoldigd.

7. De doelstelling

MISSIE: ‘geloof in herstel’! Dat wil zeggen present zijn bij gevangene
en hun relaties en waar mogelijk een bijdrage leveren aan hun
zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid zien we als het op eigen benen
kunnen staan, in verbondenheid met familie en vrienden en in
verantwoordelijkheid voor de omgeving en leefbaarheid van de
samenleving. Dat doen we vanuit de christelijke gedachte van

‘barmhartige gerechtigheid’ en primair door de inzet van competente
vrijwilligers.
VISIE: Gevangenenzorg Nederland vergroot de kansen op
zelfredzaamheid van haar hulpvragers door de methode van
herstelzorg integraal in de programma’s toepassen (inzake inzet van
mensen en kwaliteit) in weerwil van de economische
omstandigheden. Dit verhoogt 1) de kwaliteit van presentie 2)
verbetert de externe communicatie 3) ondersteunt een betekenisvolle
opinievorming 4) en legt verband tussen onderlinge programma’s.
Gevangenenzorg Nederland wil als zelfstandige organisatie de
continue voortgang van het aanbod van herstelzorg borgen door
duurzame financiering, in het bijzonder door een breed financieel
draagvlak.

8. Een verslag van de
uitgeoefende
activiteiten

Link naar jaarverslag 2013:
http://www.gevangenenzorg.nl/organisatie/publicaties/jaarverslag
T.z.t. jaarverslag van 2014.

9. Een financiële
verantwoording

Link naar financieel verslag 2013:
http://www.gevangenenzorg.nl/organisatie/publicaties/jaarverslag
T.z.t. financieel verslag van 2014.

