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INLEIDING

2016 gaat de boeken in als het jaar van de verdere ontwikkeling van 

Zorg voor elkaar Breda (ZveB) en de Thematafels. In de wijken krijgen de 

wijknetwerken ZveB steeds meer vorm. Daar weten medewerkers vanuit 

de verschillende organisaties, vrijwilligers en de gemeente elkaar steeds 

beter te vinden en worden de lijnen korter. Met als resultaat dat de burger 

die onze hulp en steun nodig heeft, de hulp krijgt die bij hem past. 

We zijn op de goede weg maar nog niet tevreden. Er liggen nog 

voldoende uitdagingen om met elkaar nog betere resultaten te bereiken. 

Goede zorg doen we samen.

De Thematafels, waarin we als professionele organisaties samen met 

vrijwilligersorganisaties en gemeente vorm hebben gegeven aan de 

uitgangspunten van ‘Breda Doet’, laten zien dat het mogelijk is met elkaar 

afspraken te maken over de uit te voeren activiteiten maar ook over 

het budget dat hiervoor nodig is. In 2017 zullen we verder gaan met de 

onderwerpen die op de ‘ontwikkelagenda’ geplaatst zijn.

De hulp- en dienstverlening aan de burgers in ons werkgebied wordt 

geboden door medewerkers die houden van mensen en van hun vak. 

De betrokkenheid bij hun cliënten is groot. Dagelijks hebben zij te maken 

met mensen met doorgaans complexe problematiek. Er is sprake van een 

hoge werkdruk. Dit jaarverslag staat in het teken van hun vakmanschap 

dat wordt geïllustreerd met praktijksituaties. 

Aan de hand van indicatoren vanuit het Toetsingskader (ontwikkeld 

binnen M&S (Meedoen & Samenwerken)) wordt het jaar verantwoord. 

Jeroen Berkhout

Directeur/bestuurder

April 2017



6

2016

‘EERST INVENTARISEREN ‘EERST INVENTARISEREN ‘EERST INVENTARISEREN ‘EERST INVENTARISEREN ‘EERST INVENTARISEREN ‘EERST INVENTARISEREN 
WAT ER SPEELT’WAT ER SPEELT’WAT ER SPEELT’

JOHAN EEFTINK
SOCIAAL RAADSMAN
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ANJA

Anja verzorgt Kees, die al ver over de 

80 is, al jaren. Kees heeft veel medische 

problemen en kan niet meer voor 

zichzelf zorgen. Anja zelf is achterin de 

60 en is, zoals je dat vroeger noemde, 

zijn hospita. Anja belde naar ons omdat 

de Belastingdienst over een aantal jaren 

de huurtoeslag terugvorderde. Dit liep 

in de duizenden euro’s. 

Als iemand met zo’n vraag bij me 

komt, ga ik eerst inventariseren wat 

er speelt. Op een rij zetten hoe het in 

elkaar zit aan de hand van het verhaal 

en de brieven en andere documenten 

die de cliënt hierover heeft. Anja zou 

een duurzame relatie hebben met 

Kees. Zij staan weliswaar geregistreerd 

op hetzelfde adres, maar van een 

duurzame relatie is geen sprake. 

Wel van een verzorgende. De Sociale 

Verzekeringsbank had dit overigens 

al eerder onderzocht en was tot deze 

conclusie gekomen.

Kees werd door de Belastingdienst 

gezien als toeslagpartner waardoor 

zijn volledige inkomen werd meegeteld 

voor de hoogte van de huurtoeslag 

van Anja. Dit had als gevolg dat er 

over verschillende jaren een enorme 

terugvordering was ontstaan. Nu was 

de schrijnende situatie ontstaan dat 

Anja als gevolg van de zorg die zij 

voor Kees op zich had genomen in 

de financiële problemen zat. Zij had 

zich de gevolgen die de inwoning van 

Kees had voor de huurtoeslag niet 

gerealiseerd. Anja was behoorlijk van 

slag door deze situatie. Ik besloot 

om het even van haar over te nemen 

om haar wat lucht te geven. Maar 

ook omdat het een ingewikkelde 

kwestie was. 

Namens haar stelde ik bezwaar in en 

vroeg herziening aan op de grond van 

een bijzondere situatie. Ook moest er 

uitstel van betaling gevraagd worden. 

Om aan te tonen dat Kees niet voor 

zichzelf kan zorgen en er opvang 

nodig is, adviseerde ik voor hem een 

CIZ indicatie langdurige zorg (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) aan te vragen.

Dit om aantoonbaar te maken dat Kees 

zonder de zorg van Anja afhankelijk zou 

zijn van verzorging in een verzorgings-

huis. Deze WLZ verklaring (Wet Lang-

durige Zorg) is uiteinde lijk toegekend 

waarbij duidelijk werd aan gegeven dat 

van deze situatie al lang durig sprake is. 

Ik besloot de afdeling toeslagen bij de 

Belastingdienst te raadplegen. Met deze 

afdeling hebben wij als raadslieden 

een goed contact. Zij gaven aan dat 

dit met terugwerkende kracht als 

bijzondere situatie zou kunnen worden 

aangemerkt. Maar het bezwaar werd 

toch afgewezen. De enige mogelijkheid 

die nu nog restte, was om met behulp 

van haar rechtsbijstandsverzekering een 

rechtszaak aan te spannen. 

Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat 

er inderdaad sprake was van een bij-

zondere situatie en heeft de Belasting  -

dienst een nieuwe beschikking af ge-

geven. Dit omdat aan getoond was dat 

Kees zorg nodig had en de zorg die door 

Anja werd gegeven veel goedkoper was 

dan een verblijf in een verzorgingshuis. 

De bezwaar schrift termijn was echter 

voor sommige jaren al verstreken. Voor 

deze jaren is de beslissing niet herzien. 

Via de rechter is dat alsnog gere pa reerd.

Omdat er uitstel van betaling was 

verleend, heeft Anja maar een klein 

bedrag vooraf hoeven te betalen.

Al met al heeft deze zaak een aantal 

jaren gelopen. Ik ben het blijven volgen. 

Dat is ook  nodig omdat er steeds 

weer papieren op de deurmat vielen 

en er steeds verschillende personen 

mee bezig waren. Anja kon lopende 

dit proces steeds bij mij terecht met 

haar vragen.
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PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 

‘Helpt balans hervinden’

Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale hulpverlening en 

sociaal juridische dienstverlening die zich in samenwerking met anderen richt op het helpen 

van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun 

zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen. 

De meeste mensen leven naar tevredenheid, ontwikkelen zich en zijn in staat als ze 

geconfronteerd worden met moeilijkheden deze zelf aan te pakken. Een kleine groep lukt 

dat niet waardoor er tijdelijk of over een langere periode onbalans ontstaat. Dan bieden wij 

hulp. Wij werken samen met mensen om deze moeilijkheden aan te pakken. Mogelijkheden 

en wensen staan centraal. Iedereen kan bij ons terecht. Onze medewerkers zijn betrokken, 

betrouwbaar en bekwaam.

 

Waar staan we voor als IMW? Welke waarde willen we realiseren  
met de inzet van onze hulp- en dienstverlening?

Voor de hulp- en dienstverlening van het IMW is de zelfredzaamheid en eigen verant-

woor de lijkheid van de burger het uitgangspunt. We helpen mensen die zelfredzaam heid 

(opnieuw) te verwerven en de eigen verantwoordelijkheid (weer) te nemen. We stimuleren 

hen de eigen mogelijkheden te benutten. En waar mogelijk een beroep te doen op hun 

sociale netwerken of op vrijwilligers. Dit noemen we ook wel samenredzaamheid. 

Op deze manier worden duurzamer oplossingen bereikt.

We zien een steeds grotere complexiteit en verwevenheid van problemen. Investeren in 

en stimuleren van keten- en netwerksamenwerking wordt dan ook steeds belangrijker. 

Bij financiële problematiek is er veelal al eerder sprake van psychosociale problemen 

zoals scheiding, psychische problemen, verwerking van het verlies van partner of werk 

en verslaving. Op relationeel gebied zijn we steeds meer bezig met situaties van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

Het hebben van problemen levert verstoring op van het bestaande evenwicht. Mensen 

raken uit balans en kunnen de greep op het eigen leven kwijt raken. Het is van belang om 

die balans zo snel mogelijk te herstellen. Belangrijker nog om te voorkomen dat er dis balans 

ontstaat. Dit betekent dat we ons steeds meer gaan richten op het voorkomen van problemen. 

Dit doen we met name door psycho-educatie, advies, consult, voorlichting en cursussen.
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VAKMANSCHAP 

Wat verstaan onze werkers hieronder?

Overbrengen dat mensen bij je terecht kunnen, daar begint het mee. Benaderbaar zijn 

en betrouwbaar. Dat je doet wat je zegt te doen, open bent. 

Starten bij de vraag van de cliënt en hem helpen de doelen te bereiken die hij zichzelf stelt. 

Daarbij uitgaan van wat past bij de cliënt, wat zijn eigen mogelijkheden zijn of die van het 

netwerk. Dat geldt voor jongeren maar ook voor volwassenen en ouderen. 

Op een gelijkwaardig niveau met mensen praten, echt in gesprek gaan. Geïnteresseerd 

zijn en oordeelloos luisteren. Veel vragen stellen die hen helpen om zelf te gaan nadenken 

en ook zelf stappen te gaan zetten. 

Meelopen op hun pad en weten in welke situatie en bij wie je wat meer sturing moet geven 

of iets over moet nemen. Hierin een professionele afweging kunnen maken. Dat geldt ook 

voor het al dan niet op huisbezoek gaan. Het kan een beter beeld geven van de situatie van 

de cliënt, maar is niet altijd nodig of gewenst. 

Daarnaast zijn er afhankelijk van de werksoort specifieke competenties aanwezig. 

De sociaal raadsman beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreide kennis van regelingen 

en voorzieningen. De maatschappelijk werker in de wijk heeft een brede kennis op heel 

veel levensgebieden. Werkt systeem- en oplossingsgericht. De budgetcoach weet hoe je 

een financiële huishouding moet voeren en hoe je deze vaardigheid over kan brengen. 

De CJG’er is bekend met de ontwikkeling van kinderen en jongeren en kent de problemen 

en valkuilen die opgroeien en opvoeden met zich mee brengen.

Aan de hand van acht praktijksituaties is het vakmanschap van de maatschappelijk werker, 

budgetcoach, CJG’er en sociaal raadsman geïllustreerd. In verband met de privacy zijn deze 

gepseudonimiseerd.
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TOTAAL 
PERSONEN

BREDA 2213 
DORPEN 99

materieel-sociaal Breda 

materieel-sociaal dorpen

relationeel Breda 

relationeel dorpen

psychosociaal Breda 

psychosociaal dorpen

2014 2015 2016

70%

60%

50%

40%

30%
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0%

PROBLEMATIEK 
NAAR HOOFD GROEPEN 
MAAT SCHAPPELIJK WERK 

Materieel-sociaal: problemen 
rond inkomen, besteding, 
 huis vesting, vorming/opleiding, 
arbeid en maatschappelijke 
organisaties.

Relationeel: problemen in de 
relatie met partner, ouder/kind, 
anderen, slachto�er/geweld 
en cultuurverschil.

Psychosociaal: problemen 
met gezondheid, scheiding, 
psychische  problemen, 
 verwerking, eenzaamheid, 
identiteit, verslaving en overig.

 BREDA DORPEN

Materieel-sociaal:

2014 1407 60% 62 37%

2015 1278 62% 48 42%

2016 1504 68% 43 44%

Relationeel: 

2014 547 24% 51 30%

2015 468 23% 38 34%

2016 457 21% 28 28%

Psychosociaal:

2014 382 16% 56 33%

2015 330 15% 26 24%

2016 252 11% 28 28%

Totaal 2016: 

 2213  99

PROBLEMATIEK
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Waar zijn we mee bezig geweest en wat hebben we bereikt 
met onze inzet in de diverse werksoorten?

Psychosociale Hulp bij Schulden
Dagelijks zijn de maatschappelijk werkers van het team Psychosociale Hulp bij Schulden 

(PHS) bezig met complexe schuldenproblematiek. Zij hebben veel kennis op het gebied 

van schuldhulpverlening en zijn goed op de hoogte van de lokale mogelijkheden en 

wet- en regelgeving op dit gebied. Zij helpen de cliënten met het krijgen van overzicht 

over hun schulden en het oplossen hiervan. Daarbij zijn zij alert op achterliggende proble-

matiek, die vaak ten grondslag ligt aan het ontstaan van de schulden. Die kan variëren 

van verlies van werk, gezondheid, echtscheiding, psychische problemen tot verslaving. 

Als de schuldhulpverlening loopt en vervolgbegeleiding nodig is, gebeurt dit veelal 

door maatschappelijk werkers van Zorg voor elkaar Breda in de wijken. Ook kan er een 

budgetcoach bij betrokken worden.

Maatschappelijk werkers vanuit PHS zijn contactpersoon voor één van de vier ZveB maat-

schappelijk werk teams. Zij schuiven aan bij casuïstiekbesprekingen en geven op deze 

manier hun consultfunctie vorm. Ook buiten deze overleggen zijn zij door leden van deze 

teams te raadplegen. Dit geldt ook voor de budgetconsulent, die naast het geven van budget-

advies aan cliënten ook consult geeft over budgetplannen aan maatschappelijk werkers.

Naast deze consultatie dragen de teamleden samen met het Sociaal Raadsliedenwerk hun 

kennis over via nieuwsbrieven over dit onderwerp. Hierin attenderen ze collega’s en externen 

op wetenswaardigheden op het gebied van geldzaken, schuldhulpverlening, regelingen en 

voorzieningen.

Bij de nieuwe website ‘Grip op Geld’, die deel uitmaakt van ZveB, ligt de focus op het 

voorkomen van schulden. De site is zo opgezet dat de bezoeker direct zelf aan de slag kan 

gaan. Met behulp van de site kan men zelf een financieel actieplan maken. Er staan tips en 

adviezen op hoe je financiële problemen kunt voorkomen. De onderwerpen ontslag, op 

jezelf wonen, uit elkaar en pensioen komen ruim aan bod. Er is bovendien veel informatie

te vinden over gemeentelijke regelingen.

Leden van het PHS team zijn samen met de Kredietbank West-Brabant (KWB) nauw 

betrokken geweest bij de realisatie van deze website. In 2017 zal er meer informatie voor 

ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) en jongeren beschikbaar komen op deze site. 

Voor cliënten die moeite hebben hun administratie te ordenen is in samenwerking met de 

Kredietbank West-Brabant de workshop ‘Opgeruimd staat netjes’ georganiseerd.

Tips voor cliënten die met weinig inkomsten rond moeten komen, zijn te vinden in de 

uitgave ‘Besparen in Breda’. Deze wordt gepubliceerd op de website van het IMW. Via het 

twitteraccount van de budgetconsulent worden volgers geïnformeerd over interessante 

onderwerpen die verband houden met geldzaken. 
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LINDA VAN LOO
MAATSCHAPPELIJK 

WERKER PHS

‘BUDGETKEUZES ‘BUDGETKEUZES ‘BUDGETKEUZES ‘BUDGETKEUZES ‘BUDGETKEUZES ‘BUDGETKEUZES 
MAAK IK NIET, MAAK IK NIET, MAAK IK NIET, MAAK IK NIET, MAAK IK NIET, MAAK IK NIET, 

IK ADVISEER HIERIN’IK ADVISEER HIERIN’IK ADVISEER HIERIN’
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Begin vorig jaar had ik het eerste 

hulpverleningsgesprek met Yara, 

een 19-jarige vrouw met een Irakese 

achtergrond. Door haar huisarts 

was ze in contact gebracht met het 

telefonisch aanmeldpunt Zorg voor 

elkaar Breda. Ze was net bevallen van 

haar zoontje Yaro en kon haar vaste 

lasten niet meer betalen. Ze zou binnen 

een week afgesloten worden van gas 

en elektra en had enkele maanden 

huurachterstand.

Yara was 5 jaar toen ze samen met haar 

moeder in Nederland terechtkwam 

na hun vlucht uit Irak. Haar moeder 

is inmiddels overleden, ze heeft geen 

broers of zussen. Ze is getrouwd maar 

kan niet samenwonen met haar man 

omdat hij ook als vluchteling in Neder-

land is gekomen en nu in een AZC 

woont. Hij heeft asiel aangevraagd en 

wacht op een beslissing over zijn verblijf.

In het eerste gesprek heb ik samen 

met Yara op een rij gezet wat er aan de 

hand was. Ze bleek al een half jaar geen 

inkomen te hebben. De reden hiervan 

was dat ze door haar zwangerschap 

de opleiding die ze volgde tussen-

tijds heeft moeten beëindigen. Toen 

ze bericht kreeg dat haar studie finan-

ciering zou stoppen, heeft ze direct een 

participatiewetuitkering aan gevraagd. 

Deze was afgewezen omdat ze zich, 

weliswaar met gegronde reden, niet 

aan de voorwaarden kon houden.

Hiervoor heeft ze contact gezocht met 

een advocaat, die een bezwaarschrift 

heeft ingediend. Tijdens ons eerste 

gesprek liep deze bezwaartermijn nog. 

Gelukkig heeft Yara een groot netwerk 

van vrienden en studiegenoten bij wie 

ze in die periode terecht kon voor een 

maaltijd en financiële steun. Daarnaast 

had ze een voedselpakket via de 

Voedselbank.

Yara was boos en verdrietig. Ze voelde 

zich klem zitten, zag geen uitweg meer 

en was uitgeput door de hele situatie. 

Het verkrijgen van inkomen had nu de 

hoogste prioriteit. Ik besloot om het 

even van haar over te nemen omdat ik 

merkte dat ze het nu zelf niet aankon. 

Ik belde met ATEA over deze al te lang 

durende situatie. Gelukkig zijn onze 

lijnen kort en was haar uitkering binnen 

een paar dagen rond. Dat opende de 

deur naar het regelen van budgetbeheer 

via de Kredietbank. Dit werd met spoed 

opgestart, waardoor we een aan melding 

konden doen bij een nieuwe leverancier 

voor gas en elektra. Budget beheer biedt 

deze mogelijkheid in geval van dreigende 

afsluiting, zonder dat hier een torenhoge 

borg voor moet worden betaald.

Toen dit geregeld was konden we 

samen verder kijken naar het stabi-

liseren van haar inkomen. Voor een 

aantal belasting toeslagen leek ze niet in 

aanmerking te komen omdat haar man 

in het AZC verbleef. Ik heb toen een 

collega sociaal raadsman gevraagd haar 

te helpen om in ieder geval haar deel 

van de toeslagen te ontvangen. Toen 

dit rond was, hebben we een budget-

plan gemaakt. Daaruit bleek dat haar 

uitgaven groter waren dan de inkom-

sten. Ze moest gaan beslissen welke 

budgetkeuzes ze ging maken om rond 

te kunnen komen. Ik maak die keuzes 

niet, maar adviseer hierin om tot een 

passend budgetplan te komen waar de 

cliënt zich in kan vinden.

Toen de betaling van haar vaste lasten 

goed liep door budgetbeheer, hebben 

we een afbetalingsregeling getro�en 

met de woningbouw. Die we, om 

problemen te voorkomen, tussentijds 

goed op de hoogte hadden gehouden 

van de stand van zaken. We maakten 

een plan hoe ze weer grip op haar 

financiële huishouding kon krijgen. 

Stukje bij beetje kreeg ze weer meer 

vertrouwen in zichzelf. 

Tussen alle te regelen zaken door heb 

ik met Yara gesprekken gehad over 

hoe het met haar en haar kindje ging. 

Of ze het vol kon houden ondanks 

alle problemen en of het haar lukte 

goed voor haar kindje te zorgen. Ze 

vertelde mij dat ze nog moeite had met 

gebeurtenissen uit haar verleden. Ik 

heb haar geadviseerd naar haar huisarts 

te gaan voor een verwijzing naar een 

psycholoog.

Ook heb ik contact gezocht met 

het Verbeterpunt van de gemeente 

Breda om een signaal af te geven naar 

aanleiding van deze casus. In de hoop 

dat in het vervolg een moeder en kind 

niet meer zo lang zonder inkomen 

komen te zitten. Ik vind signaleren ook 

mijn taak als maatschappelijk werker.

Toen Yara maandelijks goed rond kon 

komen, haar schulden inzichtelijk waren 

en de schuldregeling via de Kredietbank 

liep, heb ik haar overgedragen aan 

een collega maatschappelijk werker in 

de wijk. Dit om Yara te helpen bij het 

stabiel houden van haar financiën en op 

den duur budgetbeheer af te bouwen 

zodat ze stap voor stap weer zelf haar 

betalingen kan gaan doen.

Yara had zin om weer aan het werk 

te gaan en is druk aan het solliciteren 

om weer een betaalde baan te vinden. 

Hiermee zal ze haar inkomenspositie 

verbeteren en kan ze haar schulden 

sneller aflossen. 

YARA
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Bij de Voedselbank Breda gaan vrijwillig medewerkers van het IMW na of degenen die zich 

voor een pakket hebben aangemeld hier, op basis van hun financiële gegevens, recht op 

hebben. Deze mensen hebben eveneens een gesprek met een maatschappelijk werker 

en een medewerker van de KWB. Dit om na te gaan wat de aanmelder kan doen om uit 

de financiële problemen te komen. Na drie weken wordt er een afspraak gepland om te 

bespreken wat de resultaten zijn van de gemaakte afspraken. Op deze manier wordt de 

aanvrager gestimuleerd de financiële problemen aan te pakken en op weg geholpen.

De hulpverlening aan inwoners met financiële problemen in de gemeente Moerdijk is 

voortgezet en in 2017 uitgebreid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente 

en de Kredietbank West-Brabant. 

Preventieve schuldhulpverlening

Huurders van de drie Bredase woningcorporaties met beginnende schulden of huurders 

die hun woning dreigen kwijt te raken worden naar Preventieve schuldhulpverlening 

verwezen. De drie woningcorporaties hebben hiervoor een contract afgesloten met het 

IMW. In de praktijk blijkt er veelal sprake te zijn van achterliggende problematiek.

Het doel is te voorkomen dat schulden groter worden en huurders uit huis gezet 

moeten worden. Deze aanpak is succesvol. Samen met de Kredietbank West-Brabant 

en de gemeente Breda wordt gekeken of het project verbreed kan worden naar andere 

signalerende partijen. Zoals energieleveranciers en zorgverzekeraars.

Het Sociaal Raadsliedenwerk

De sociaal juridische dienstverleners, sociaal raadslieden en vrijwillig medewerkers, werken 

in de vier kwadranten van Breda in gebiedsteams. Zij hebben een brede kennis variërend van 

vreemdelingenwetgeving tot belastingrecht en zijn in staat om snel in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Tijdens hun werkzaamheden zijn de medewerkers alert op het signaleren 

van psychosociale of psychiatrische problematiek. Als dit nodig is, dragen zij er zorg voor 

dat de cliënt hiervoor passende hulp krijgt. Na overdracht naar bijvoorbeeld de advocatuur 

blijven zij, tot de zaak is afgerond, op de achtergrond aanwezig voor de cliënt. 

In de loop van de jaren is het werk van de raadslieden veranderd. Ze zijn steeds meer 

 bezig met het geven van consult aan collega’s uit het ZveB wijknetwerk, het begeleiden van 

 stagiaires en vrijwillig medewerkers en het verzorgen van voorlichting. Zij hebben goede 

relaties met de advocatuur, deurwaarders en belastingdienst. Dit betekent dat zij bij hen 

terecht kunnen voor advies maar ook voor scholing over nieuwe regelingen. In de kwa-

dranten werken ze rond cliënten nauw samen met collega’s uit het ZveB wijknetwerk zoals 

maatschappelijk werkers en CJG’ers. Dit betekent dat ze regelmatig aansluiten bij zorg-

conferenties of meedenkbijeenkomsten. Waarbij naast de cliënt ook de betrokken hulp-  

en dienstverleners aan tafel zitten.
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Crisishulpverlening 

Het crisisteam overdag (CTO) en de Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW) 

werken beide nauw samen met de door de Safegroup ingerichte opvangvoorzieningen. 

Buiten kantooruren verzorgt CMW zowel de eerstelijns psychosociale hulpverlening in het 

werkgebied van het IMW als voor regionale organisaties voor maatschappelijk werk (WijZijn 

Traverse Groep, Trema en Surplus). De crisisteams hebben veel te maken met geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. In dit kader wordt CMW buiten kantoortijd ingeschakeld door de 

Hulpo¦cier van Justitie in verband met een opgelegd huisverbod. Is er geen sprake van 

een huisverbod dan werkt CMW eveneens nauw samen met de politie. Samen met Veilig 

Thuis en de politie wordt ieder jaar in een gezamenlijk overleg besproken in welke situaties 

er wel en in welke situaties er geen huisverbod werd opgelegd. Dit om te beoordelen of de 

veiligheid van kinderen niet in het geding is gekomen.

Maatschappelijk werk Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 

Het maatschappelijk werk in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt door 

maatschappelijk werkers van het IMW verzorgd. Ook in deze gemeenten zijn de hulpvragen 

divers van aard en complex. Variërend van financiële en/of schuldenproblematiek, huis-

vestingsproblematiek, werkloosheid, relatieproblemen tussen partners of in de ouder-kind 

relatie tot psychische problematiek en huiselijk geweld. De complexiteit heeft te maken 

met een verwevenheid van problemen. Dit betekent dat er soms met kleine stappen in de 

richting van een oplossing gewerkt moet worden. 

Vaak hebben inwoners van deze gemeenten wel een klein of wat groter netwerk waar 

ze een beroep op kunnen doen. Dit draagt bij aan het vinden van goede en duurzame 

oplossingen. 

Toch komen we ook situaties tegen waarbij sprake is van een beperkt netwerk. We richten 

ons dan ook op het versterken en/of vergroten van dit netwerk. De afstand van de dorpen 

tot Breda en Tilburg maakt het voor mensen zonder eigen vervoer of netwerk soms lastiger 

naar een oplossing van hun probleem toe te werken. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om 

het vinden van werk, het bezoeken van andere organisaties zoals Het Juridisch Loket, UWV 

of van medische en andersoortige zorgverleners. Samen met de cliënt zoeken we dan naar 

oplossingen of alternatieven om toch de gewenste stappen te kunnen zetten. 

De lijnen met ketenpartners zijn kort. In beide gemeenten is er een groot Hometeam 

overleg. Naast huisartsen, wijkverpleging, GGz, Wmo-loket neemt het maatschappelijk werk 

(MEE West-Brabant, WIJ en IMW) daaraan deel. 

Ook is er regelmatig op casusniveau rechtstreeks waardevol en prettig overleg en 

afstemming geweest met de Kredietbank West-Brabant. Dit vindt vaak al plaats bij aanvang 

van het schuldhulpverleningstraject. Dergelijk overleg is er eveneens met Veilig Thuis, politie 

(wijkagent), Bemoeizorgteam Regio Breda en de gemeenten (Sociale Zaken/Wmo-loket).
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 De crisisdienst wordt veel 
ingezet bij  huiselijk geweld 
en/of  mishandeling.

Plaatsing Crisis Unit Safegroup

2015 19x   2016 24x

Plaatsing SMO Breda (Gaarshof)

2015 14x   2016 10x 

Plaatsing SMO Bergen op Zoom

2016 1x
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JOYCE & BART

Al zijn partners gescheiden, als ouders 

blijven ze toch met elkaar verbonden. 

Dat is niet altijd makkelijk. In 80% van 

de gevallen waarmee wij te maken 

krijgen, gaat er iets niet goed in de 

communicatie. Samen met een collega 

help ik deze ouders om, wanneer ze 

in gesprek zijn met hun ex-partner, de 

ander vooral te zien en aan te spreken 

als ouder. Het gaat ons er vooral om dat 

kinderen zo min mogelijk last hebben 

van een scheiding.

Meestal meldt één van de ouders zich 

telefonisch aan, in dit geval was dat 

Joyce. Een 38-jarige verpleegkundige 

die net gescheiden was van de 

40-jarige Bart die als IT’er werkt  bij een 

softwarebedrijf. Samen hebben ze twee 

zoons, Lars van 10 en de 8-jarige Luc. 

Beide kinderen hadden het moeilijk 

met de scheiding. Ze misten hun vader 

en konden er niet goed aan wennen 

dat hij ergens anders woont. Luc plaste 

sinds kort weer af en toe in zijn broek 

en vanuit school kwamen er signalen 

dat Lars vaak ruzie zocht en er tijdens 

de lessen niet goed bij was met zijn 

aandacht. Lars heeft last van een lichte 

vorm van autisme. 

Tijdens het eerste telefonisch contact 

leg ik uit wat ORO (ouderschaps-

reorganisatie) inhoudt. Ik vraag dan of 

de andere ouder op de hoogte is van 

de aanmelding. Als dat niet het geval 

is, vraag ik deze ouder de andere ouder 

hierover te informeren. De ouders 

worden eerst uitgenodigd voor een 

individueel gesprek. Op deze manier 

hebben ze ieder de ruimte om aan 

te geven wat volgens hen goed gaat, 

wat knelpunten zijn en wat ze aan 

verwachtingen hebben. We proberen 

niet te veel tijd te laten zitten tussen 

deze gesprekken. Dit doen we om 

te laten zien dat hun beider inbreng 

gelijkwaardig is en dat we geen partij 

kiezen. Tijdens dit gesprek vraag ik 

vaak om voor het eerste oudergesprek 

al een gespreksagenda te maken met 

daarin de drie belangrijkste gespreks-

onderwerpen. Als naar voren komt 

dat er nog grote knelpunten zijn in hun 

relatie als ex-partners die de onder-

linge communicatie belemmeren, dan 

krijgen ze de gelegenheid om dit tijdens 

dit oudergesprek uit te spreken. De 

bedoeling is dat de andere ouder dit 

hoort, maar er niet over in discussie gaat.

In het gesprek met Joyce kwam naar 

voren dat ze zich erg veel zorgen 

maakte over de kinderen, maar het 

gevoel had dat Bart deze zorgen weg-

wuifde. Ze voelde zich alleen voor de 

opvoeding staan. Ook met betrekking 

tot regelzaken. Bart gaf aan dat er heus 

wel eens wat speelde tussen hen, maar 

dat, als het er echt op aan kwam, ze er 

samen wel uit zouden komen. Wat hem 

betrof hoefden de gesprekken niet zo.

In dit soort situaties probeer ik de 

drempel zo laag mogelijk te houden. 

Ik stelde voor met z’n drieën af te 

spreken en als er geen gespreksstof zou 

zijn niet door te gaan. Daar ging Bart 

mee akkoord en ik maakte een afspraak 

voor een driegesprek. 

Tijdens deze gesprekken is het belang-

rijk dat de focus op de kinderen ligt 

en niet op de problemen die de ex-

partners met elkaar hebben. Ik heb 

ruim de tijd genomen om met hen stil 

te staan bij vragen als: Wat voor kind 

is Lars? Hoe is hij thuis en op school? 

Hoe gaat hij met vriendjes om? Hoe is 

dat bij Luc? Hoe merk je aan Lars als 

hij last heeft van spanningen tussen 

jullie? Hoe merk je dat bij Luc? Soms 

stopte ik er een stukje psycho-educatie 

in. Bijvoorbeeld welk gedrag kinderen 

kunnen vertonen in een bepaalde fase. 

Tijdens het gesprek over wat voor 

kinderen Lars en Luc zijn, was de onder -

linge communicatie goed. Joyce en 

Bart vulden elkaar aan en lachten om 

voorvallen met de kinderen. Op het 

moment dat het ging over de andere 

punten van de gespreksagenda van 

Joyce, zoals de omgangsregeling, ging 

het moeizamer. 

Joyce wilde meer uren gaan werken. 

Ook bij dit onderwerp was het belang-

rijk te kijken naar wat Lars en Luc 

nodig hadden. Al pratend kwam naar 

boven dat Bart niet het voortouw nam 

omdat hij het naar zijn idee toch nooit 

goed deed volgens Joyce. Ze zat overal 

altijd bovenop. Dat gaf ook een hoop 

spanning op de overdrachtsmomenten 

van de kinderen. De kinderen reageerden 

hierop. Bart zag wel dat de kinderen het 

hier moeilijk mee hadden.

Ze spraken af geen moeilijke gesprekken 

meer bij het halen en brengen te 

voeren. Samen hebben we ook gekeken 

wat er nodig was voor Joyce om meer 

los te kunnen laten en wat Bart zou 

kunnen helpen om meer initiatief te 

nemen. Ook daarbij lag de focus op wat 

goed zou zijn voor Lars en Luc. Per kind 

kan dit verschillen. Ze spraken af dat 

Bart een digitale planning zou maken 

bij welke ouder Lars en Luc waren. 

Op deze manier kwam er overzicht en 

is per kind gekeken waar deze behoefte 

aan had. 

In het laatste gesprek, waarin we 

de afspraken hebben geëvalueerd, 

bleek dat Lars en Luc beter in hun vel 

zaten. Luc plaste nauwelijks nog in 

zijn broek en Lars zocht geen ruzie 

meer. Joyce en Bart praten nu veel 

meer dan voorheen over hun kinderen. 

Vervolggesprekken waren niet 

meer nodig.
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KWETSBARE BREDANAARS

Al een aantal jaren onderzoekt de dienst BBO Onderzoek en Informatie van de gemeente 

Breda, in opdracht van WIJ, MEE en IMW, het bereik onder kwetsbare burgers. De resultaten 

van het onderzoek, die in 2016 zijn gerapporteerd (cijfers op basis van gegevens 2015), 

tonen ook nu weer aan dat we onze doelstelling, er te zijn voor mensen in kwetsbare 

posities, realiseren. 

De in het onderzoek gebruikte risicoprofielen die betrekking hebben op de onderwerpen 

huisvesting, welbevinden/gezondheid, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden, 

etniciteit en sociaal economische status zijn door het Platvorm 31 ontwikkeld.

Maatschappelijk Werk 

1,5% van de Bredanaars maakt gebruik van het maatschappelijk werk. Van het AMW wordt 

het meest gebruik gemaakt door Bredanaars in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de AMW-cliënten is 37 jaar.

Van het AMW maken relatief veel onvolledige gezinnen (5,1%) gebruik. Dat geldt ook voor 

mensen met een migratieachtergrond: Marokkanen (3,8%), Turken (3,1%), Surinamers (4,4%) 

en Antillianen / Arubanen (6,4%). Onder autochtonen ligt dit percentage veel lager (1,0%).

Voornamelijk in het woongebied Hoge Vucht/Doornbos-Linie wordt veel van deze dienst 

gebruik gemaakt. In de woonbuurten Heuvel, Brabantpark, Tuinzigt, Geeren-Zuid, Biesdonk, 

Wisselaar en Doornbos Linie is het gebruik het grootst.

Sociaal Raadsliedenwerk 

Bredanaars: In totaal maakt 0,9% van de Bredanaars gebruik van het Sociaal raadsliedenwerk.

Het meest in de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar.

Van SRW maken relatief veel onvolledige gezinnen (2,6%) gebruik. Dat geldt ook voor 

mensen met een migratieachtergrond: Marokkanen (4,0%), Turken (1,6%), Antillianen / 

Arubanen (2,9%) en Surinamers (3,0%). Onder autochtonen ligt dit veel lager (0,4%).

Voornamelijk in het woongebied Hoge Vucht/Doornbos-Linie wordt veel van deze 

dienst gebruik gemaakt. In de woonbuurten Heuvel, Brabantpark, Tuinzigt, Geeren-Zuid, 

Valkenberg, Kesteren, Biesdonk, Geeren-Noord, Princenhage, Heusdenhout, Wisselaar 

en Doornbos-Linie is het gebruik het grootst.
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KWETSBARE BREDANAARS
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TEVREDENHEID

Wat doen we om de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening 
op niveau te houden? Om maatwerk te leveren en een bijdrage te 
leveren aan duurzame oplossingen?

Kwaliteit

Met ons eigen kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op het HKZ-certificatieschema voor 

Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening monitoren we de kwaliteit van de organisatie en 

de door de medewerkers geleverde hulp- en dienstverlening. In 2017 sluiten we aan bij het 

kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland. Dit kwaliteitssysteem is 

veel meer gericht op de eigen branche. Er wordt geaudit op drie onderdelen: vakmanschap, 

dienstverlening en organisatie en bestuur.

Het vrijwilligerswerk van het IMW heeft eind 2015 het keurmerk ‘Goed Geregeld’ van het 

NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) behaald.

VOG en beroepsregistratie

We vinden het belangrijk dat alle medewerkers een bij de functie passende Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) hebben. De beroepskrachten zijn daarnaast geregistreerd in een 

beroepsregister. Degenen die werkzaam zijn binnen het CJG zijn geregistreerd in het  

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden  

in Registerplein. Zonder registratie in het SKJ mogen CJG’ers hun vak niet uitoefenen.

Deskundigheidsbevordering

Goed toegerust zijn voor je functie komt de kwaliteit ten goede. We investeren hier dan 

ook tijd en geld in. Daarnaast vereist het geregistreerd zijn in een beroepsregister dat 

medewerkers zich blijven scholen en ontwikkelen.

Dit jaar heeft een groep maatschappelijk werkers en een groep receptionisten en 

 secretariaatsmedewerkers die ook receptietaken vervullen een agressietraining gevolgd. 

In deze training zijn alle facetten van agressie aan bod gekomen en zijn de medewerkers 

getraind om hier op een zo adequaat mogelijke manier mee om te gaan. Alle maatschappe-

lijk werkers die nieuw zijn binnen het IMW volgen de cursus initiatie in systeemtheoretisch 

denken van de Interactie-Academie. Naast scholing in en onderhoud van de vaardigheden 

rond het oplossingsgericht netwerkversterkend werken vinden we dit een belangrijke basis. 

De leden van het jeugdteam, waarvan het grootste deel werkzaam is binnen het CJG, 

hebben de Verdiepingstraining beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht met 

positief resultaat gevolgd. Het behalen van het certificaat is verplicht om geregistreerd te 

kunnen blijven. 
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De casuïstiek- en begeleide intervisiebijeenkomsten worden op een oplossingsgerichte 

manier vormgegeven door de inhoudelijk ondersteuner. 

De sociaal raadslieden houden hun kennis op orde door het volgen van scholing gegeven 

door netwerkpartners als Het Juridisch Loket en de Belastingdienst. Dit naast het specifiek 

voor raadslieden landelijk georganiseerde jaarlijkse congres.

Vrijwillig medewerkers hebben o.a. kunnen deelnemen aan de door Breda-Actief verzorgde 

training interculturele communicatie. En aan een voor maatschappelijk werkers en vrijwillig 

medewerkers georganiseerde bijeenkomst die door deurwaarderskantoor Van Rosmalen 

werd aangeboden over het onderwerp incassotrajecten. Voor de budgetcoaches zijn 

intervisiebijeenkomsten georganiseerd. 

Twee van de drie voor alle medewerkers georganiseerde verbindingsbijeenkomsten stonden 

in het teken van een inhoudelijk thema. Het onderwerp ‘ondernemerschap’ van de eerste 

bijeenkomst werd verzorgd door Anneke Krakers. Tijdens de tweede bijeenkomst heeft 

Matthieu Weggeman zijn visie gegeven op ‘leidinggeven aan professionals’. 

Signaleren van problemen bij kinderen

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium kindermishandeling en huiselijk geweld 

te herkennen. Nog belangrijker is het voorkomen hiervan. De gevolgen voor kinderen die in 

dergelijke situaties terecht komen zijn groot. Medewerkers zijn hier dan ook alert op tijdens 

de hulpverlening maar ook in casuïstiekbesprekingen waarin zij samen praktijksituaties 

bespreken. De door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde app 

met daarin de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt hen bij het maken 

van goede afwegingen en het zetten van stappen bij vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

Tevredenheidsmeting

Door het jaar heen vindt er een tevredenheidsmeting plaats onder cliënten van het IMW. 

Cliënten van het maatschappelijk werk gaven in 2016 een gemiddelde waardering van 7,9. 

Net als voorgaande jaren is bij aanvang en afsluiting van de hulpverlening de schaalvraag 

gesteld. Cliënten kunnen met een getal tussen 0 en 10 aangeven hoe zwaar het probleem 

voor hen weegt. Gemiddeld wordt bij afsluiting een positieve stijging van 1,64 punten 

aangegeven.

Klachtbehandeling

In 2016 zijn drie klachten binnengekomen die via bemiddeling door een lid van het MT 

zijn opgelost. De onafhankelijke Klachtencommissie heeft geen klachten behandeld.
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Via het Mass overleg (maatschappelijk 

steunsysteem) ben ik in contact 

gekomen met Loes. Omdat er 

ontruiming dreigde door huurschuld en 

er ook zorgen waren over de kinderen is 

deze situatie in het Mass besproken. Aan 

dit overleg neem ik als bemoeizorger 

ook deel. We vonden de situatie van 

dreigende uithuiszetting van een gezin 

met drie kinderen dermate zorgelijk dat 

afgesproken werd dat we vanuit het 

Bemoeizorgteam (BMZteam) zouden 

proberen contact te leggen met Loes. 

De dreigende uithuiszetting was het 

meest acuut en vanuit Bemoeizorg 

nemen we als IMW’ers de financiële 

hulpverlening dan op ons. 

Loes is 31 jaar en heeft dus drie kinderen. 

Iris van 10, die door zuur stofgebrek 

bij de geboorte functioneert op het 

niveau van een 6-jarige. Stijn van 12 en 

Margriet van 14. Ze is gescheiden en 

werkt als administratief medewerker 

bij een groothandel. Ze komt uit een 

Bredaas gezin met drie kinderen: twee 

zussen en een broer. Een zusje heeft ze 

verloren door een auto-ongeluk. 

Na het Mass overleg ben ik de volgen-

de dag samen met een collega van de 

GGz naar haar huis gegaan. Binnen het 

BMZ-team werken wij in duo’s. Op deze 

manier kunnen we breed kijken, gebruik 

maken van elkaars expertise en samen 

onze bevindingen doorspreken. Ze was 

thuis en deed open. We vertelden wie 

we waren en hoe we aan haar adres 

waren gekomen. Dat we wisten dat ze 

dreigde uit huis te worden gezet en dat 

als ze wilde we haar zouden gaan hel-

pen om dit te voorkomen. Ze reageerde 

positief en leek ook opgelucht te zijn. 

We wisten vanuit het Mass overleg dat 

ze al een tijdje geleden contact had 

gezocht met de Kredietbank maar dat 

ze nog steeds de aanvraagformulieren 

voor schuldregeling niet had onder-

tekend en ingeleverd. Als die papieren 

er waren kon de uithuiszetting worden 

voorkomen. Ze beloofde ze op te gaan 

zoeken en te gaan inleveren. De vol-

gende dag belde ik Loes om te vragen 

of ze de papieren had gevonden en had 

ingeleverd. Ze bleek ze niet meer te 

hebben. In overleg met de Kredietbank 

zijn de papieren opnieuw aangevraagd. 

Ondanks dat we haar verteld hadden 

dat het inleveren zou helpen bij het 

voorkomen van de uithuiszetting bleef 

ze zeggen dat ze geen kans zag ze in 

te leveren. Omdat de tijd drong en ik 

haar wilde laten zien dat we haar wil-

den  helpen, besloot ik ze bij haar op te 

halen. Tijdens een pauze op haar werk 

heeft ze de papieren ondertekend en 

heb ik de papieren persoonlijk inge-

leverd bij de Kredietbank. De uithuis-

zetting was hiermee voor dat moment 

voorkomen. Maar verder was er nog 

weinig over zicht over de schulden, de 

oorzaak van de huurachterstand en hoe 

het gezin verder functioneerde.

In het Bemoeizorgteam werken we met 

de CTI (critical time intervention) metho-

diek, dit is een krachtgerichte herstel 

ondersteunende begeleiding. Het con-

tact leggen met mensen en vertrouwen 

winnen is een belangrijk onderdeel. We 

bewegen mee, passen maatwerk toe en 

zijn creatief in onze aanpak. We pakken

die zaken op die geregeld moeten 

worden om aan herstel te kunnen gaan 

werken. In veel gevallen betekent dit 

ook toeleiding naar de reguliere hulp-

verlening. We zijn ook erg gericht op het 

activeren van een steunsysteem vanuit 

de directe omgeving. 

Het contact met Loes was heel wisselend. 

Soms nam ze de telefoon op en konden 

we het even hebben over hoe het 

ging. Soms was ze thuis als we hadden 

afgesproken langs te komen maar soms 

ook niet. Met de kinderen leek het 

redelijk te gaan. Tijdens één van deze 

bezoeken tro�en we ook haar zus die 

om de hoek bleek te wonen. Na een 

week of drie nam Loes haar telefoon 

niet meer op en opende ze de deur niet 

meer. We merkten wel dat ze thuis was. 

We leken weer terug bij af te zijn. We 

besloten bij haar zus langs te gaan om 

te kijken of zij wist wat er aan de hand 

was. Daar bleek ook net haar moeder te 

zijn. We vertelden over ons moeizame 

contact met Loes. Ze schrokken van 

de dreigende uithuiszetting. Ze bleken 

bereid te helpen en het contact met 

Loes kwam via hen weer tot stand.

We besloten haar voor te stellen om 

een zorgconferentie te organiseren om 

met elkaar te bespreken wat er nodig 

was om uit de financiële problemen 

te komen en wie daarbij zou kunnen 

helpen. Voor die conferentie heeft ze 

ook haar zus en moeder uitgenodigd. 

Naast een medewerker van de 

Kredietbank was er ook iemand van 

de Woningbouwcorporatie aanwezig. 

Tijdens een aantal gesprekken is een 

herstelplan tot stand gekomen. 

Inmiddels loopt de schuldregeling 

waarbij een maatschappelijk werker 

van PHS actief betrokken is. Helpt haar 

zus haar met haar financiën, heeft ze 

gesprekken bij de GGz in verband met 

de verwerking van het verlies van haar 

zusje en is een CJG-coach betrokken 

rond de opvoeding van de kinderen. 

Het is de bedoeling om haar in verband 

met de financiële problemen in contact 

te brengen met een maatschappelijk 

werker vanuit ZveB. Om dit kans van 

slagen te geven is het belangrijk dat het 

met deze persoon klikt. We doen deze 

overdracht zorgvuldig en blijven haar 

op de achtergrond nog even volgen. 

LOES
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SYNERGIE

Hoe ziet onze samenwerking eruit? Op welke manier bundelen we krachten?

Zorg voor elkaar Breda

Aanmeldpunt

Twee maatschappelijk werkers van het IMW maken samen met andere professionals en 

vrijwilligers deel uit van dit aanmeldpunt. In 2015 opgezet voor die burgers die de weg niet 

weten te vinden in de veelheid van organisaties. Bredanaars kunnen er terecht met allerlei 

vragen over bijvoorbeeld: hulp bij het doen van boodschappen, aanvraag rolstoel, schulden, 

relaties, gemeentelijke belastingen. De meeste vragen komen binnen via de telefoon maar 

je kunt ook naar het aanmeldpunt mailen. De insteek is dat degene die om hulp of advies 

vraagt weer zelf op weg geholpen wordt. Al dan niet met behulp van het eigen netwerk, 

vrijwilligers of organisaties. Behoud van de eigen regie door de hulpvrager is daarbij leidend.

Het IMW vormt samen met de gemeente Breda, MEE en WIJ de stuurgroep Aanmeldpunt. 

Maatschappelijk werk 

In de vier kwadranten van Breda verzorgen de Zorg voor elkaar Breda maatschappelijk 

werk teams spreekuren. Hier kunnen wijkbewoners zonder afspraak binnenlopen. 

Van de wijkbewoners die zich via het aanmeldpunt hebben gemeld en waar na een gesprek 

maatschappelijk werk nodig blijkt te zijn, worden de gegevens overgedragen aan het 

betre�ende team. Vanuit het team wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor 

een eerste hulpverleningsgesprek.

Deze teams bestaan uit consulenten vanuit MEE en maatschappelijk werkers van WIJ 

en het IMW. De cijfers over het maatschappelijk werk betre�en die cliënten die door 

maatschappelijk werkers van het IMW zijn geholpen. 

In alle kwadranten zijn wijknetwerken ontstaan. In Noordwest is bijvoorbeeld samengewerkt 

met medewerkers van ATEA-groep, Wmo, Werk aan de Wijk. Deze samenwerking was al 

hecht door het delen van de locatie Alexberg. Daarnaast met de Kredietbank West-Brabant, 

Woningbouwverenigingen, Impegno, CJG, Sociaal Raadsliedenwerk en de wijkagent. 

En met vrijwilligersorganisaties als de eetclub Alexberg, inloop Clement en wijkvereniging 

Bekom. Maar ook met onze budgetcoaches en vrijwilligers van de praktische hulp Zorg voor 

elkaar Breda. Regelmatig wordt er vanuit het wijknetwerk een Sociaal Café georganiseerd 

waar men elkaar kan tre�en. 

In 2017 wordt onderzocht wat samenwerkingsmogelijkheden zijn met de huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en de medische centra in de Haagse Beemden 

en Prinsenbeek. 

Ook in Noordoost is veel samengewerkt. Bijvoorbeeld met het CJG, Kredietbank 

West-Brabant, wijkverpleegkundigen, Wmo, beschermingsbewindvoerders, Surplus, 

vrijwilligersorganisaties, huisartsen, POH-ondersteuners, ATEA-groep, wijkagent, 

Bemoeizorg, Get Started, Social Work.
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Eenzelfde beeld zien we in Zuidwest. Hier is o.a. samengewerkt met het CJG, Wmo, 

Kredietbank West-Brabant, thuiszorg, wijkagent, Surplus, buurthuizen, Weerijs (basisschool), 

woningcorporaties, vrijwilligers, ATEA-groep en Centraal Onthaal.

In Zuidoost is er o.a. samenwerking met Wmo consulenten, Kredietbank West-Brabant, 

thuiszorg, Surplus, ATEA-groep. 

Steeds vaker worden spreekuren samen verzorgd. In Noordwest gebeurt dit samen met de 

Kredietbank West-Brabant en Wmo klantmanagers. Met de Wmo klantmanagers wordt ook 

gezocht naar vormen van overleg. ATEA-groep en wijkverpleegkundigen overwegen ook 

aan te sluiten bij één van de wekelijkse spreekuren. 

In Noordoost is er een gezamenlijk spreekuur met de ATEA-groep en zijn een medewerker 

van de Kredietbank West-Brabant en een wijkverpleegkundige op de achtergrond aanwezig 

voor consultatie.

Er is meegewerkt aan een open dag op Het Noorderlicht en meegeholpen en deelgenomen 

aan netwerkbijeenkomsten van o.a. Coalitie Erbij (organisatie die samen met anderen 

initiatieven ontwikkelt rond eenzaamheid).

In Zuidwest is er ook een gezamenlijk spreekuur met de Kredietbank West-Brabant en Wmo. 

In 2017 wordt ook een ervaringsdeskundige vanuit Fameus betrokken.

In de buurthuizen de Meidoorn en Dobbelsteen is het maatschappelijk werk betrokken 

bij een open inloop die éénmaal per week plaatsvindt. Dan zijn ook Wmo consulenten, 

thuiszorgmedewerkers en de wijkagent aanwezig. Buurtbewoners kunnen hier met hun 

vragen terecht en daarnaast is er ook gelegenheid om elkaar te spreken. Iedere twee 

maanden vindt er een casusoverleg plaats tussen het maatschappelijk werk, thuiszorg en 

Wmo. Punten rond wijkontwikkeling worden dan eveneens besproken.

Ook in Zuidwest is er maandelijks een Sociaal Café. Dit wordt druk bezocht door leden van het 

wijknetwerk waaronder bewoners. Er zijn thema’s als wonen en burgerparticipatie besproken.

De maatschappelijk werkers hebben zich in overleggen met andere organisaties ingezet 

om onder de aandacht te brengen dat de groep met een beperking meer tijd en aandacht 

vraagt. Deze groep heeft het lastig in deze complexe samenleving.

Het is het voornemen om in 2017, in de week van het geld, in samenwerking met de 

Kredietbank West-Brabant en basisschool de Weerijs vier lessen te verzorgen voor de 

groepen 7 en 8. Met als doel bewustwording van de betekenis van geld. Daaraan gekoppeld 

wordt er tijdens de door de Weerijs georganiseerde vier koffie-ochtenden over dit 

onderwerp gesproken met ouders. 

In Zuidoost zijn de Wmo consulenten betrokken bij het spreekuur. In 2017 zal de Kredietbank 

West-Brabant hieraan ook gaan deelnemen.

In de wijk IJpelaar vindt éénmaal per maand een casusoverleg plaats met thuiszorg, Wmo, 

Surplus, fysio- en ergotherapeuten. Dit betreft met name ouderen.
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Lokale integrale schuldhulpverlening 

Samen met de Kredietbank West-Brabant (KWB) en ATEA-groep geeft het team PHS 

(Psychosociale Hulp bij Schulden) de Lokale Integrale Samenwerking (LIS) in Breda vorm. 

Inmiddels is het in Amersfoort ontwikkelde diagnose instrument Traject 51 geïmplementeerd. 

Aan de hand van dit instrument wordt in een uitvoerig gesprek met de cliënt bekeken wat de 

cliënt kan helpen om uit de financiële problemen te komen.

De preventieactiviteiten van het PHS team en de budgetconsulent zijn toegenomen. 

Naast de budgetcursussen is er veel voorlichting gegeven over geldzaken aan wijkbewoners 

en statushouders.

We hebben geparticipeerd in een project ‘Moedige mensen’ van Sociaal Werk 

Nederland (voorheen de MOgroep). De focus lag daarbij op arbeidsmarktregio’s die zich 

onderscheidden door hoge werkloosheid of grote stijging van het aantal werklozen. 

Doel was nieuwe vormen van armoedebestrijding op te zetten, door samenwerking tussen 

bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, gemeenten en organisaties op het terrein van hulp- en 

dienstverlening.

De integrale schuldhulpverlening zoals deze in Breda wordt vormgegeven werd gezien als 

best practice op dit terrein. Er heeft in deze regio een aantal tafelgesprekken plaatsgevonden 

waarbij zogenaamde onverwachte partners zijn uitgenodigd. Met de Holland Casino 

vestiging in Breda zijn afspraken gemaakt over begeleiding van medewerkers met schulden. 

In het kader van preventie is er aan de Casino medewerkers een budgetcursus aangeboden.

 

Maatwerkvoorzieningen ‘bijstand door derden’ en ‘woonlasten’

Deze maatwerkvoorzieningen waren ook een deel van 2016 nog beschikbaar. In 2015 

had de gemeente Breda subsidie ter beschikking gesteld voor ‘bijstand door derden’. 

Het doel was te voorkomen dat Bredanaars met financiële problemen belemmerd werden 

in hun maatschappelijke participatie of dat hun schuldenlast toenam of complexer werd. 

De aanvragen voor de maatwerkvoorziening ‘bijstand door derden’ konden worden gedaan 

door werkers uit de wijknetwerken en het team Bemoeizorg.

Bij het door de gemeente Breda en de woningcorporaties in het leven geroepen ‘woon-

lastenfonds’ konden aanvragen gedaan worden met als doel te voorkomen dat Bredanaars 

met financiële problemen uit huis gezet werden. En vervolgens terecht zouden komen in 

dure opvangvoorzieningen. Naast het IMW hadden ook de Kredietbank  West-Brabant en 

de Stichting Maatschappelijke Opvang de mogelijkheid hieruit middelen toe te kennen. 

De beoordeling van aanvragen voor beide voorzieningen is binnen het IMW gedaan door 

drie MT leden. Uitgangspunten waren dat de aanvraag paste in het met de cliënt vast-

gestelde plan, de aanvraag binnen enkele dagen beoordeeld werd en de middelen bij 

toekenning direct ter beschikking werden gesteld. 

De gestelde doelen van de beide maatwerkvoorzieningen zijn behaald en passen binnen 

de kijk te denken in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden die veroorzaakt worden door te 

bureaucratische regelgeving. Vooralsnog is nog onduidelijk of deze voorzieningen in 2017 

worden gecontinueerd. Wij achten dat zeer gewenst.
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Bemoeizorg 

Vier maatschappelijk werkers maken deel uit van het Stedelijk Bemoeizorgteam dat verder 

bestaat uit medewerkers van GGz-Breburg en Novadic-Kentron. Via de GGD, via de Mass 

overleggen (Maatschappelijke Steunsystemen) of rechtstreeks via aanmelding door zorg- of 

hulpverleners komen zij met mensen in contact die zorg en aandacht nodig hebben maar 

die niet zelf zoeken. Zij proberen contact te leggen, vertrouwen te winnen en hulp (weer) 

op gang te brengen. Het team voert daarmee het beleid uit dat binnen het Stedelijk Kompas 

wordt vormgegeven.

RUPS

Ook dit jaar heeft het IMW samen met de gemeente, politie en GGD RUPS uitgevoerd. 

Dit is een regionaal uitstapprogramma gericht op sekswerkers die willen stoppen met dit 

werk. Dit is onderdeel van een landelijk programma dat ondersteund wordt vanuit het 

ministerie van Veiligheid en Justitie. De Bredase activiteiten vallen onder de regio Zeeland 

en West-Brabant. De coördinatie gebeurt vanuit de GGD Zeeland.

De binnen RUPS werkzame maatschappelijk werker heeft een bijdrage geleverd aan het 

landelijk congres ‘Rups; Kans op een toekomst’. In de door wethouder Miriam Haagh 

begeleide deelsessie RUPS in Zeeland en West-Brabant heeft de maatschappelijk werker 

samen met een ervaringsdeskundige laten zien hoe een traject binnen RUPS verloopt.

Asielzoekers en vluchtelingen

Tot de sluiting van de opvang in de Boschpoort in oktober is de psychosociale hulp-

verlening voor de bewoners van deze locatie van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 

voortgezet. De aan het centrum verbonden huisarts heeft in 12 situaties het maatschappelijk 

werk ingeschakeld. Door het Sociaal Raadsliedenwerk zijn tijdens 180 contacten 102 

bewoners geholpen. 

CJG

Het IMW is een van de partners binnen het CJG. Medewerkers van het IMW Jeugdteam 

werken in CJG (Centrum Jeugd en Gezin) verband. Ze voeren daar hun taken uit als CJG-

coach of school-CJG’er. Zij werken in zelfverantwoordelijke teams in de vier kwadranten 

van Breda en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en binnen het stedelijk VO-team. Naast de 

medewerkers is een MT lid nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het CJG. 

De coördinatie vindt plaats door het Programmateam. 

Eind 2016 is de keuze gemaakt voor het aanstellen van zeven procesregisseurs. Zij maken 

onderdeel uit van de teams maar houden zich bezig met het toeleiden naar achterliggende 

voorzieningen. Vier van deze procesregisseurs zijn medewerkers van het IMW die al werk-

zaam waren binnen het CJG. De coördinatie gebeurt door de gemeente.
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Op haar 18e kreeg Lisanne een relatie 

met de 20-jarige William. Dat is nu 

drie jaar geleden. William werkte al in 

de bouw toen ze hem leerde kennen. 

Beiden wonen nog thuis. Lisanne met 

haar 16-jarige broer en haar moeder. 

Haar vader is overleden toen ze 15 

jaar was. Ze volgt de administratieve 

opleiding.

Toen Lisanne door een docent 

gevraagd werd hoe zij aan al die de 

blauwe plekken kwam, vertelde ze 

regelmatig geslagen te worden door 

William. Ze verzuimde ook regelmatig.

Samen met de zorgcoördinator van 

het mbo kwam zij bij mij langs op 

school. Als de zorgcoördinator een 

leerling verwijst dan komt ze bij een 

eerste gesprek altijd even mee. Op deze 

manier kunnen we samen afspraken 

maken over het vervolg.

In eerste instantie wilde Lisanne niet 

naar mij toe. De zorgcoördinator heeft 

haar duidelijk gemaakt dat zij de blauwe 

plekken niet kon negeren. Op school 

zijn hierover afspraken gemaakt. 

Het is belangrijk dat het geweld stopt 

en dat een leerling hierbij hulp krijgt. 

Als een jongere dat afhoudt, meldt de 

school de situatie bij Veilig Thuis, zodat 

er toch hulp op gang kan komen. Dit 

soort situaties wordt op school ook 

besproken in het Zorg Advies Team.

Nadat de zorgcoördinator weg was 

gegaan, leek het of Lisanne niet meer 

kon stoppen met praten. Ze vertelde 

dat ze het de eerste anderhalf jaar erg 

leuk had gehad met William. Ze onder-

namen samen veel, gingen vaak naar 

concerten of naar de film. En hij was lief 

voor haar, nam cadeautjes voor haar 

mee. Langzaam veranderde dat. Als ze 

met haar vriendinnen had afgesproken 

werd hij boos en dan ging ze maar 

niet. William gaf haar meer en meer 

het gevoel dat ze niets waard was. Hij 

werd steeds vaker boos om de kleinste 

dingen. Tot hij haar op een dag sloeg 

toen zij per ongeluk zijn telefoon liet 

vallen. En dat slaan dat gebeurde vaker. 

Stoppen met de relatie, nee dat kon ze 

niet. Er waren toch ook nog momenten 

dat het weer als vanouds gezellig was. 

Ze leek volkomen in de ban van William.

Tijdens zo’n eerste gesprek ben ik 

gericht op het leggen van contact. 

Ik ben er ook duidelijk over dat ik vind 

dat het geweld moet stoppen. In de 

gesprekken die volgden, ben ik met 

haar gaan verkennen wat de situatie 

met haar deed. Wat het zo lastig 

maakte om los te komen van hem en 

voor zichzelf te kiezen. Maar ook wat 

haar toekomstdromen waren en hoe ze 

deze wilde bereiken. Ik besteedde ook 

aandacht aan haar buikpijnklachten en 

bracht ook het onderwerp seksualiteit 

ter sprake. Ik was er namelijk niet 

helemaal zeker van of zij niet tot seks 

gedwongen werd. Volgens Lisanne 

was dat niet het geval. Haar moeder 

bleek op de hoogte te zijn dat Lisanne 

was geslagen toen met die telefoon. 

Zij had William de wacht aangezegd en 

gedreigd met aangifte. Het was toen 

even rustig geweest, maar na een tijdje 

was het toch weer begonnen. Lisanne 

vertelde thuis niet meer alles, ze was 

bang voor de gevolgen voor haar 

moeder en broer.

Omdat de veiligheid van Lisanne 

in het geding was, heb ik overlegd 

met Veilig Thuis. Belangrijk was dat 

Lisanne wist dat er iemand naast haar 

stond. Inmiddels had ze er vertrouwen 

in gekregen dat ze bij mij terecht 

kon. Ik heb er daarom ook niet voor 

gekozen haar naar iemand anders 

door te verwijzen met het gevaar dat 

ze af zou haken. Het was in dit kader 

ook belangrijk dat niet ik het contact 

met moeder onderhield maar dat 

de zorgcoördinator dit deed. Omdat 

moeder er alleen voor stond en hierin 

wel steun kon gebruiken, heb ik de 

zorgcoördinator voorgesteld moeder in 

contact te brengen met het CJG. 

Inmiddels heeft een CJG-coach de 

coördinatie op zich genomen. Hij zorgt 

ervoor dat we, waar nodig, afstemmen 

en heeft gesprekken met moeder. 

Mogelijk dat er ook nog gezamenlijke 

gesprekken volgen.

Al is Lisanne nog niet zo ver dat ze de 

relatie definitief heeft beëindigd, hij 

staat wel op een lager pitje. Ze verzuimt 

niet meer, gaat vaker op stap met haar 

vriendinnen en lijkt zich langzaamaan 

los te weken van William. 

 

 

LISANNE
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Medewerkers van het Jeugdteam hebben ook dit jaar in samenwerking met het Sociaal 

Raadsliedenwerk, ORO (ouderschapsreorganisatie) maatschappelijk werkers en een advocaat 

twee maal een reeks van vier bijeenkomsten georganiseerd onder de titel ‘Goed uit elkaar’. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders die overwegen te gaan scheiden en zich goed 

willen voorbereiden op o.a. de gevolgen die dit voor hun kinderen heeft.

AMIF

De werkzaamheden in het kader van het Europese Fonds AMIF (Asiel, Migratie en Integratie-

fonds) zijn voortgezet. Doel is statushouders goed te informeren en wegwijs te maken in de 

stad. Op het gebied van arbeid, scholing, wet- en regelgeving maar ook sport en cultuur.

Maatschappelijk werkers vanuit PHS (Psychosociale Hulp bij Schulden), de budgetconsulent 

en sociaal raadslieden hebben in dit kader voorlichting gegeven over sociale zekerheid en 

omgaan met geld.

In 2017 wordt dit voortgezet onder de naam ‘Goede Start’. In nauwe samenwerking met 

ATEA-groep en vier speciaal voor dit doel aangestelde Klantmanagers van de gemeente, 

Surplus, Breda Actief en Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal.

Het gaat dan naast de groep al gevestigde statushouders ook om degenen die in Breda 

komen wonen. Het betreft in totaal 600 statushouders.

Mbo

Op het Cingel college, Radius college, Vitalis college, het Florijn college en de Rooi Pannen 

verzorgt het IMW schoolmaatschappelijk werk. Voor de groep 18+ zijn er nauwelijks 

specifieke voorzieningen aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat de maatschappelijk werkers 

veelal zelf de hulpverlening aan deze groep op zich nemen. Complicerend is dat de 

leerlingen vanuit diverse gemeenten komen. Dit betekent dat als vervolghulpverlening 

nodig is dit afhankelijk is van de mogelijkheden in de betre�ende gemeente.

Sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen 
met verward gedrag

Samen met de centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom hebben een aantal 

organisaties waaronder de drie GGz organisaties uit de betre�ende regio’s, GGD West-

Brabant, Surplus en IMW samengewerkt om een plan in te dienen bij Zon MW. Het plan 

betreft personen met verward gedrag zo goed mogelijk en integraal te ondersteunen, 

problematiek te signaleren, te zorgen voor een goede toeleiding naar de Spoedeisende 

Onderzoeksruimte en te werken aan preventie en nazorg.

Buiten kantoortijd verzorgt onze Crisisdienst Maatschappelijk werk West-Brabant de regionale 

inzet bij psychosociale problemen. Overdag werkt het crisisteam (CTO) mee om, samen met 

andere organisaties, een goede toeleiding te verzorgen naar buurt, wijk of terug naar huis. 

Het plan is begin 2017 goedgekeurd. 
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Er zijn 32 bijeenkomsten 

 geweest. In totaal namen hier 

154 personen aan deel. 
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Revalide Breda e.o.

Deze fysiotherapie organisatie uit Terheijden heeft eind 2016 een contract met IMW gesloten 

t.b.v. de psychosociale begeleiding van hun cliënten. Deze cliënten komen via verwijzing 

door huisartsen en specialisten terecht bij Revalide. De psychosociale hulpverlening maakt 

deel uit van het door hen aangeboden totaalpakket dat wordt gefinancierd vanuit de 

zorgverzekering. De maatschappelijk werker werkt onder verantwoordelijkheid van de aan 

Revalide verbonden revalidatiearts.

Vrijwilligersacademie Breda

Het IMW maakt deel uit van dit samenwerkingsverband van Bredase organisaties die samen 

scholing aanbieden aan Bredase vrijwilligers. De coördinator vrijwilligers(beleid) neemt 

namens het IMW deel aan de adviesgroep van de Vrijwilligersacademie.

Door de inhoudelijk ondersteuner is in samenwerking met een medewerker van WIJ 

twee maal een workshop oplossingsgerichte netwerkversterking gegeven via de Vrijwilligers-

academie. Hieraan hebben ook vrijwillig medewerkers vanuit het IMW deelgenomen. 

Ook zijn zij geattendeerd op het verdere aanbod vanuit de Vrijwilligersacademie. 

Contacten met de opleiding

De Avans Hogeschool is net als andere opleidingen in het land volop in ontwikkeling. 

De afdeling Social studies is gaan werken met drie uitstroomprofielen: zorg, jeugdwerker 

en welzijn en samenleving. Dit betekent dat studenten steeds meer opgeleid worden als 

sociaal werkers en niet meer specifiek als maatschappelijk werker. 

Een docent heeft voor medewerkers van het IMW een workshop verzorgd met als 

onderwerp het omgaan met niet gemotiveerde cliënten.

Omdat we het belangrijk vinden dat stagiaires een goede praktijkstage kunnen volgen 

investeren we veel in onze stagiaires. We hebben in 2016 stageplekken aangeboden aan 

tweede- en derdejaars stagiaires. Zij hebben hun stage gelopen in de Zorg voor elkaar Breda 

maatschappelijk werk teams en binnen het Sociaal Raadsliedenwerk. Jaarlijks studeren ook 

studenten af na het uitvoeren van een afstudeeronderzoek. Dit jaar was het onderwerp de 

implementatie van oplossingsgericht netwerkversterkend werken.

Medewerkers van het IMW hebben ook opgetreden als extern beoordelaar bij Avans. 

Voorts maken we deel uit van de werkveld adviesraad en de strategische werkveld 

adviesraad van Avans.
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 Resultaat Begroting Resultaat

 2016 2016 2015 

Baten   

Subsidies 5.039.104 4.942.375 4.654.131

Overige opbrengsten 13.800 13.500 47.883

Onttrekking voorziening    --
herhuisvesting   

 5.052.904 4.955.875 4.702.014

   

Lasten   

Personeelskosten 4.015.173 3.991.261 3.666.425

Huisvestingskosten 382.990 370.558 313.690

Afschrijvingskosten 56.940 75.000 38.916

Overige bedrijfskosten 443.558 403.167 321.509

 4.898.661 4.839.986 4.340.540

   

Financiële baten en lasten   

Financiële lasten -854 -1.000 -1.076

Financiële baten 12.905 20.000 30.799

 12.051 19.000 29.723

Resultaat boekjaar 166.294 134.889 391.197
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RAMONA GEERSE
MAATSCHAPPELIJK 

WERKER CTO

‘DE CIRKEL‘DE CIRKEL‘DE CIRKEL‘DE CIRKEL‘DE CIRKEL‘DE CIRKEL
VAN GEWELDVAN GEWELDVAN GEWELDVAN GEWELDVAN GEWELDVAN GEWELD

DOORBREKEN’DOORBREKEN’DOORBREKEN’
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Emmy (28) en haar man Stephan (31) 

zijn zo’n zes jaar bij elkaar. Samen 

hebben ze een dochtertje Bo van ruim 

1 jaar, Britney van 8 is uit een eerdere 

relatie van Emmy. 

Door Veilig Thuis werden we gevraagd 

contact te leggen met Emmy. De 

politie was door hun buren gebeld 

omdat er al enkele dagen achter elkaar 

grote ruzie was. De politie was erop 

afgegaan waarna de rust uiteindelijk 

was weergekeerd. Dergelijke situaties 

worden vervolgens besproken tussen 

een medewerker van Veilig Thuis en 

de politie. Dit noemen we triage. De 

conclusie was dat het nodig was om 

ons in te schakelen, het ging immers 

om huiselijk geweld binnen een gezin 

met kinderen. Emmy had bovendien 

aan de politie al aangegeven hulp te 

willen. 

Ongeveer twee jaar daarvoor had 

ik vanwege relatieproblemen al 

gesprekken met hen gehad. Ook in 

die periode was er sprake van huiselijk 

geweld. Stephan heeft zich toen 

aangemeld bij het DOK om te leren 

anders om te gaan met zijn problemen. 

In eerste instantie heb ik gebeld 

met Emmy. Ze vertelde dat het heel 

moeizaam ging tussen haar en Stephan. 

Dagelijks schreeuwde hij naar haar in 

het bijzijn van de kinderen. Emmy vond 

dat het zo niet langer kon. Ik maakte 

een afspraak met haar op kantoor, ze 

wilde niet dat Stephan dit wist. Ze was 

bang voor de gevolgen. Ze maakte 

zich erge zorgen over de invloed 

van deze situatie op de kinderen. Ze 

merkte dat de jongste al niet meer 

reageerde op het geschreeuw, ze was 

dat schreeuwen al gewend. Ik heb 

doorgevraagd over de ruzies om in te 

kunnen schatten hoe groot de dreiging 

was. Daaruit bleek dat ze bang was voor 

erger geweld, omdat Stephan aangaf 

dat als ze bij hem weg zou gaan ze het 

zou bezuren. Daarnaast heb ik met haar 

op een rij gezet wat ze nu wilde. 

Stephan was nog steeds in behandeling, 

ze was ook al een keer meegegaan 

naar een gesprek. Ze had toen ook 

aangegeven dat het niet goed ging. 

Stephan was toen boos weggelopen. 

Zelf had ze het advies gekregen contact 

met Veilig Thuis op te nemen. 

Omdat Stephan nog in behandeling 

was heb ik haar voorgesteld dat ik 

contact zou leggen met het DOK. Ik 

had er ook voor kunnen kiezen Stephan 

zelf uit te nodigen. Dit heb ik niet 

gedaan omdat ik het belangrijk vond 

om met deze hulpverlener van het 

DOK in te schatten wat een vervolgstap 

zou kunnen zijn. Veiligheid heb ik hier 

laten prevaleren boven privacy. Deze 

hulpverlener vond de privacy van zijn 

cliënt een aandachtspunt en heeft dit 

met collega’s besproken. Hier kwam 

het voorstel uit voor een viergesprek. 

Het heeft wel even geduurd voor dit 

plaatsvond. Emmy was bang voor de 

molen die dan op gang zou komen. 

Uiteindelijk heeft ze toch aan Stephan 

aangegeven te willen stoppen met 

hun relatie. Stephan heeft vervolgens 

zelf het initiatief genomen voor een 

viergesprek. De cirkel van geweld 

kon doorbroken worden. Tijdens 

dit viergesprek is besproken wat 

het verbreken van hun relatie voor 

gevolgen had en hoe ze nog in een huis 

konden wonen. 

In een vervolggesprek zijn de afspraken 

geëvalueerd. Jammer genoeg bleek 

het samenwonen te moeilijk te zijn en 

is het toch nog een keer misgegaan. 

Er is toen een huisverbod voor 

Stephan uitgesproken. Samen met de 

casemanager van Veilig Thuis heeft er 

een gesprek plaatsgevonden met (ex-)

partners en betrokken hulpverlening 

en konden er goede afspraken in een 

veiligheidsplan worden gemaakt. 

De hulp vanuit het DOK zou worden 

voortgezet, het geweld moest stoppen. 

Zo niet dan zou er een raadsonderzoek 

komen. Er is een bezoekregeling 

afgesproken voor het dochtertje Bo, 

en een CJG-coach is betrokken voor 

vragen rond de opvoeding. Zij heeft 

ook de casuscoördinatie op zich 

genomen. Het contact met Emmy en 

mij is voortgezet. Samen met haar heb 

ik gekeken naar waar ze stond, wat 

ze wilde bereiken en wat daarvoor 

nodig was. Ze wilde weer sterker en 

zelfstandiger worden, af van haar 

paniekaanvallen en af van de financiële 

problemen. En ze wil nooit meer in zo’n 

geweldsituatie terechtkomen. Voor 

dit laatste is ze deel gaan nemen aan 

de Geweldsgroep die door Safegroup 

wordt georganiseerd. Daar heeft ze 

geleerd hoe een spiraal van geweld 

werkt en hoe je hier uit kunt blijven.

Wanneer ik terugkijk op dit hulp-

verleningsproces, dan vind ik dat er 

goed is samengewerkt tussen de 

betrokken hulpverleners en Emmy en 

Stephan. Met name Emmy was ook 

erg gemotiveerd om alle hulp aan 

te pakken en haar situatie en die van 

de kinderen te verbeteren. Het blijft 

bijzonder om iemand in dit proces te 

mogen begeleiden en het is mooi om 

te zien welke stappen ze heeft gezet.

EMMY
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ORGANISATIE

Project eMW

In 2016 zijn we gestart met het maximaal drie jaar durende project eMW. We onderzoeken 

met dit project de mogelijkheden van online hulpverlening. Niet ter vervanging van het 

persoonlijk contact met cliënten maar ter aanvulling. Maar ook ter versterking van de moge-

lijkheden van zelfhulp. Dit betekent dat we de voorwaarden moeten scheppen voor het laten 

slagen van deze voor ons nieuwe vorm van hulpverlenen. Dit gebeurt o.a. door de website 

hiervoor geschikt te maken en het scholen van de medewerkers.

De middelen voor dit innovatieve project worden beschikbaar gesteld door een fonds.

Huisvesting

De komende jaren blijven we gebruik maken van de hoofdlocatie aan de Willemstraat. 

In mei en oktober hebben we twee nieuwe panden betrokken, respectievelijk de Verbeeten-

straat (Zuidwest) en de Paardeweide (Noordwest). De Verbeetenstraat vervangt de locatie 

Amstelstraat en de Paardeweide de locatie Alexberg. Wethouder Miriam Haagh heeft op 

20 oktober beide panden feestelijk geopend. 

Net als de locaties Willemstraat en Het Noorderlicht fungeren deze panden als thuisbasis voor 

de activiteiten van het wijknetwerk Zorg voor elkaar Breda. Men kan er gebruik van maken 

als werkplek of voor overleg. Er worden spreekuren verzorgd door het maatschappe lijk werk 

al dan niet samen met andere netwerkpartners en cliënten van het Sociaal Raads liedenwerk 

ontvangen. Het CJG team Noordwest heeft haar vaste werkruimte in de Paardeweide.

Daarnaast wordt de locatie Willemstraat beschikbaar gesteld voor het ontvangen van cliënten 

door medewerkers van FIOM, CJG, Stichting Adoptie, De Basis, Impegno, Homerun, NMI, 

Buurtbemiddeling en een psycholoog.

Raad van Toezicht

De raad houdt toezicht op de organisatie volgens de leidraad van de governance code 

Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. De voorzitter heeft eind 2016 afscheid genomen 

en is opgevolgd door een van de zittende leden. Momenteel bestaat de raad uit vijf leden. 

Jaarlijks vindt de directiebeoordeling plaats volgens de in de governance code gemaakte 

afspraken. De raad wil goed op de hoogte worden gehouden van de actualiteit binnen de 

organisatie en de sector en nodigt daartoe medewerkers uit in haar overleg. In het kader van 

Zorg voor elkaar Breda heeft er een gezamenlijk overleg van de Raden van Toezicht van de 

betrokken partners plaatsgevonden. Dit ter kennismaking en uitwisseling van ervaringen. 
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Inloop Wegwijs

Centraal Onthaalgastheer

BETAALD
VS. ONBETAALD 
Op 31 december 2016 
waren er 160 medewerkers 
en 3 stagiaires werkzaam 
bij het IMW. 

Van de 66 vrijwillig mede-
 werkers zijn er 32 mannen 
en 34 vrouwen. 

LEEFTIJDSOPBOUW
De gemiddelde leeftijd van 
de betaald medewerkers 
was op 31 december 46 jaar. 
Van de vrijwillig medewerkers 
was dat 55 jaar.

VRIJWILLIG MEDEWERKERS
Op 1 januari 2016 had het 
IMW 80 vrijwillig medewerkers. 
25 zijn in 2016 begonnen. 
36 zijn vertrokken.

Vertrekredenen:
12 x i.v.m. vinden betaalde baan, 
3 x uitbreiding uren  betaalde baan, 
8 x niet meer te combineren 
met  betaalde baan/studie, 
11 x privé  omstandigheden, 
2 x geen  voldoening meer.

Van deze 66 hebben: 
11 x WWB  uitkering, 18 x loon-
gerelateerde uitkering i.v.m. 
werkloosheid of  gezondheid, 
9 x AOW/Pensioen.

BETAALD 

 ONBETAALD 

BETAALD 

 ONBETAALD 

STAGE

BETAALD 

 ONBETAALD 

BETAALD 

 ONBETAALD 

STAGE

PERSONEEL
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Deelrapportages en verantwoordingen 

Naast het jaarverslag levert het IMW over 2016 ook nog de volgende deelrapportages 

en verantwoordingen:

• Toelichting bij de verantwoording ‘Totaal subsidie activiteiten Breda’ in de jaarrekening 2016 

• Verslag maatschappelijk werk dorpen (gemeente Alphen-Chaam en Baarle Nassau) 

• Verslag Schoolmaatschappelijk werk mbo (ROC colleges en De Rooi Pannen) 

•  Verslag inzet huiselijk geweld (huisverbod) + Huiselijk geweld Overleggen (HGO)  

in de Veiligheidshuizen (gemeente Breda) 

• Verslag preventieve schuldhulpverlening (woningcorporaties) 

• Verslag psychosociale hulp bij schulden Moerdijk (gemeente Moerdijk)

• Verslag Budgetcoaches (gemeente Breda)

• Dienstverlening aan Kwetsbare Bredanaars door het IMW

• Bemoeizorg (gemeente Breda), vanuit stedelijk team.
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‘EEN ANDER KAN JE NIET‘EEN ANDER KAN JE NIET
VERANDEREN, JE KUNT WELVERANDEREN, JE KUNT WEL

ZELF STERKER WORDEN’

ESTER

JESSICA: Deze zomer werd ik benaderd 

door de moeder van Ester. Zij had mijn 

naam gekregen van een buurvrouw 

verderop uit de straat waarvan ik een 

zoon heb begeleid. Ze vertelde dat ze 

zich erg veel zorgen maakte over haar 

16-jarige dochter. Al een paar maanden 

kreeg Ester vervelende appjes en nare 

reacties op haar Facebookberichten. 

Ook op school werd ze gepest. In de 

berichten stond dat ze er niet uitzag, 

zo dun was als een plank en dat ze een 

kutwijf was. Er werd vaak gedreigd dat 

ze haar na school zouden opwachten. 

Ze kreeg ook dergelijke appjes via num-

mers die ze niet kende. 

Ester was vaak misselijk, at en sliep 

slecht en bleef het liefst thuis van 

school. Ik maakte een afspraak voor 

een gesprek bij haar thuis. Vlak voor 

ik aanbelde, had moeder Ester verteld 

dat ik zou komen. In eerste instantie 

reageerde Ester boos naar haar moeder 

en nors naar mij. Toen ik haar uitlegde 

wie ik was en dat ik samen met haar 

wilde kijken wat ze kon doen tegen 

het pesten, ontdooide ze. Ze vond het 

wel spannend om met mij te praten, 

maar ze wilde het toch wel. Samen met 

haar besprak ik wat zij wilde, wat haar 

vraag was. In vakjargon noemen we 

dat vraagverheldering. Ze wilde dat het 

pesten zou stoppen, maar ook dat ze 

meer voor zichzelf kon opkomen. Ze 

wilde weerbaarder en zekerder worden. 

Na dit eerste gesprek besloot ik haar 

voor te stellen een ‘veiligheidsplan’ 

te maken. Ik heb dit gedaan om haar 

te helpen zich weer veilig te voelen. 

Ik vertelde haar dat ze een ander niet 

kan veranderen maar dat ze wel zelf 

sterker kan worden. 

We bespraken wat ze kon doen als ze 

weer uitgescholden werd, vervelen-

de appjes kreeg of nare berichtjes op 

Facebook. We hebben besproken hoe 

haar netwerk in elkaar zat door een 

sociogram te maken. Wie staat dichtbij 

en wie wat verderaf. Daarbij hebben 

we ook gekeken bij wie ze terecht kon 

als ze zich bang voelde of verdrietig 

was. Maar ook wat de ander voor haar 

betekende en zij voor de ander. Tijdens 

de gesprekken vroeg ik ook altijd na 

hoe zij zich erover voelde, wat het voor 

haar betekende.

Eigenlijk deed ze veel dingen al, maar 

door er zo mee bezig te zijn werd het 

inzichtelijker voor haar. Dit gaf haar rust 

en hielp haar ook om sterker te worden, 

zich zekerder te voelen en weer zelf de 

regie in handen te krijgen. Lichamelijk 

voelde ze zich weer beter en ging met 

meer plezier naar school. 

Meestal sprak ik bij haar thuis af. Soms 

was haar moeder even bij het gesprek 

of haar 19-jarige broer. Haar vader 

was nooit aanwezig. Ze vertelde dan 

wat er besproken was en waar ik dat 

nodig vond vulde ik aan of ging op hun 

 vragen in. Het sociogram hebben we op 

kantoor gemaakt, dit om te voorkomen 

dat een gezinslid onverwacht binnen 

zou komen waardoor ze niet meer vrij-

uit zou kunnen praten. Het Kwaliteiten-

spel heeft haar geholpen om te leren 

zien wat ze zelf aan mogelijkheden 

heeft. Die ze ook kan gebruiken als ze 

tegen andere problemen aanloopt.

Toen er meer rust was gekomen, kwam 

naar boven dat het thuis eigenlijk niet 

zo goed ging. Ester voelde zich niet 

gewaardeerd en vond het moeilijk om 

met haar ouders te praten over zichzelf. 

Haar broer hielp nooit met de klusjes 

in huis. Ze voelde zich door alle drie als 

een klein kind behandeld.

Ik heb met haar gekeken wat er goed 

ging, waarmee ze nog problemen had 

en waar ze naartoe wilde. We noemen 

dit ook wel het drie kolommenmodel. 

Dit hebben we verder uitgewerkt en 

besloten om haar ouders en broer te 

vragen bij de vervolggesprekken te zijn. 

Dit is gebeurd en heeft als resultaat 

gehad dat Ester duidelijk heeft  kunnen 

aangeven waar ze thuis tegenaan liep.

Er is een duidelijker taakverdeling 

afge sproken over de thuisklussen. De 

ouders hebben ervaren dat Ester sterker 

is geworden en meer zelf aan kan, 

waardoor ze haar vrijer kunnen laten.

JESSICA BENJAMINS CJG-COACH
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MICHELLE 
VAN GROESEN

MAATSCHAPPELIJK 
WERKER ZveB 

BEN LUBBERS
BUDGETCOACH 

‘ALS BUDGETCOACH‘ALS BUDGETCOACH
 GA JE IEDERE TWEE WEKEN  GA JE IEDERE TWEE WEKEN 

 NAAR DE CLIËNT THUIS’

‘ALS BUDGETCOACH
 GA JE IEDERE TWEE WEKEN 

 NAAR DE CLIËNT THUIS’
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GREET

MICHELLE: Greet (48) kwam op eigen 

initiatief naar het maatschappelijk werk 

spreekuur op Het Noorderlicht. In het 

gesprek dat ik met haar had, werd al 

snel duidelijk wat ze wilde. Haar doel 

was weer rust in haar hoofd te krijgen, 

daar had ze overzicht over haar finan-

ciën voor nodig. Zelf kreeg ze het niet 

meer op een rij. Ook was er niemand 

uit haar omgeving die haar daarbij kon 

helpen. Er waren nog schulden uit haar 

huwelijk, waar een advocaat mee bezig 

was en zelf had ze nieuwe schulden 

gemaakt. Ze vond het lastig om rond 

te komen van haar bijstandsuitkering. 

Greet was ten einde raad.

Ik besprak met haar de mogelijkheden 

van een budgetcoach, dat wilde ze wel. 

Tenminste als het niet iemand was die 

steeds zei wat ze allemaal wel of niet 

moest doen. We namen het aanvraag-

formulier door en stelden een  voorlopig 

budgetplan op. Ze wilde graag dat 

iemand samen met haar naar haar finan-

ciën zou kijken. Dat is Ben geworden.

BEN: Als budgetcoach ga ik iedere twee 

weken naar de cliënt thuis. De eerste 

keer dat ik Greet ontmoette was samen 

met Michelle. We hebben toen met 

zijn drieën afspraken gemaakt. Dat we 

één keer in de zes weken samen met 

 Michelle een gesprek zouden hebben 

over de voortgang. En dat ik na elk 

gesprek een actie puntenlijst zou maken 

zodat we allemaal een goed overzicht 

zouden hebben over wie wat zou doen.

Greet kon de eerste paar keer dat ik bij 

haar thuis kwam moeilijk uit haar woor-

den komen. Sloeg dicht als we het over 

haar financiën hadden. Langzamer hand 

ging dat wat beter. Het klikte wel tussen 

ons. Om goed te kunnen beoordelen 

wat de mogelijkheden van de cliënt zijn 

en waar de problemen liggen, maak ik 

altijd gebruik van een hulpformulier. 

Daaruit bleek ook dat het hebben en 

houden van overzicht een groot knel-

punt was. Als eerste zijn we naar de pro-

blemen van de dag gaan kijken. Omdat 

er nog geen goed overzicht was over 

inkomsten en uitgaven was het eerst 

brandjes blussen. We zijn daarom ook 

snel aan de slag gegaan met het maken 

van een definitief budgetplan. Er lag wel 

een plan maar dat was nog onvolledig. 

Er bleken bijvoorbeeld twee bankreke-

ningen te zijn en niet overal had ze nog 

afschriften van. Soms ontkende ze ook 

iets gekocht te hebben terwijl er wel 

een incassobrief lag. Ze raakte ook in 

paniek van dat soort brieven.

Uiteindelijk is het ons gelukt om het 

budgetplan rond te krijgen. Ze heeft zelf 

de budgetkeuzes gemaakt. Ze was zich 

er van bewust dat ze weinig te besteden 

had, maar ik merkte wel dat ze moeite 

had afstand te moeten doen van vaste 

gewoontes die onevenredig veel beslag 

legden op haar inkomen. Ik besprak ook 

met haar wat zij een prettige manier van 

archiveren vond. Ik kon haar wel een 

systeem opdringen maar het moest ook 

bij haar passen. Anders zou ze er niet 

mee uit de voeten kunnen. Ze had daar 

wel een idee over maar de papieren ble-

ven toch week na week op een stapel 

liggen. Het lukte haar maar niet om ze 

te ordenen en op te bergen. 

Ik ben toen zelf gaan ordenen. In de 

regel doe ik dat niet alleen, maar samen 

met de cliënt. Maar hier was het nodig 

om haar weer op gang te kunnen 

helpen. Zo kwam ik erachter dat er te 

weinig belastingtoeslag was uitgekeerd 

omdat de papieren niet goed waren 

ingevuld. Ook bleek Greet de laatste vijf 

jaar haar inkomstenopgaven niet bij de 

belastingdienst te hebben ingediend. 

Door dit recht te zetten kwam er weer 

geld vrij om af te lossen. 

Nadat Greet haar papieren geordend 

waren zag ik haar opbloeien. Ze was er 

trots op te kunnen laten zien wat ze zelf 

had gedaan en geregeld. Ze kon ook 

steeds beter aangeven wat ze al wel zelf 

voor elkaar kreeg en waarvoor ze mij 

niet meer nodig had.

MICHELLE: Tijdens de zeswekelijkse 

gesprekken bespraken we de stand 

van zaken. Als er zich tussendoor iets 

voordeed, stelde Ben mij op de hoogte. 

Toen Ben zou gaan overstappen naar 

het Sociaal Raadsliedenwerk bespraken 

we met Greet of ze een nieuwe budget-

coach wilde. Voor haar was dat niet 

nodig. Met Ben had ze al doorgenomen 

wat ze allemaal op welk moment moest 

overboeken. Daar had ze mee  geoefend 

en dat lukte haar nu goed. Ook had ze 

van Ben een lijst gekregen met aan-

dachtspunten, zoals het aanvragen van 

kwijtschelding van gemeentelijke be-

lastingen. Ik zou nog contact met haar 

houden i.v.m. de belastingen waarbij 

nog het een en ander niet was afgerond. 

BEN: Negen maanden heb ik Greet als 

budget coach begeleid, toen ik afscheid 

nam, zag ze er stralend uit. Ze had 

haar eigenwaarde terug. Ze had weer 

overzicht, de betalingsregelingen waren 

getro�en en ze stond weer in de plus. 

Ik vind het mooi om te ervaren dat ik 

een bijdrage heb kunnen leveren aan 

haar proces om van een negatieve kijk 

die ze op haar situatie had te komen 

naar een positieve kijk.

MICHELLE: Het feit dat Ben iedere twee 

weken bij haar thuis kwam, heeft Greet 

enorm geholpen weer zelf greep op 

haar situatie te krijgen. Ik ben blij dat ik 

haar in het eerste gesprek al heb voor-

gesteld een budgetcoach in te scha-

kelen. Met zijn drieën hebben we goed 

samengewerkt.
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