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INLEIDING

Al ruim 50 jaar zijn we er voor die kwetsbare burgers, die de hulp van onze 
vakmensen nodig hebben. Dat doen we niet alleen, maar veelal samen met 
anderen, bijvoorbeeld in de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda, in het CJG, 
stedelijk Bemoeizorgteam en in RUPS. We blijven zoeken naar die  verbindingen 
die nodig zijn om ons werk voor kwetsbare burgers goed uit te voeren.
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) ingegaan. Ingevoerd ter bescherming van de  burgers 
maar deze regelgeving bevordert helaas het samenwerken niet en zit het zelfs 
af en toe in de weg.

Onze vrijwillig medewerkers, sociaal raadslieden en de maatschappelijk 
werkers hebben dit verslagjaar weer heel veel cliënten gesproken, van advies 
voorzien en verder op weg geholpen. Met als doel dat zij weer zelf verder 
kunnen, al dan niet met steun uit hun omgeving. Dit gebeurt vanuit diverse 
locaties in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 

In Breda hebben we aan verschillende thematafels meegepraat en onze 
activiteiten ingebracht: Zorg voor elkaar Breda (maatschappelijk werk en 
Sociaal raadsliedenwerk), Regio Breda vangt op (Bemoeizorg), Geweld in 
afhankelijkheidsrelaties (CMW en HGO overleg) en de subtafels armoede en 
statushouders. Aan de thematafel Opgroeien is vanuit het CJG deelgenomen. 
Aan deze tafels zijn de uitvoeringsplannen voor 2019-2020 gemaakt. 
De huidige systematiek van het verdelen van de beschikbare budgetten is op 
zich niet slecht maar er zijn wel enkele aandachtspunten, zoals oog voor de 
kleinschalige initiatieven en de beperkte budgetten binnen het sociaal domein.

In dit verslag geven we aan de hand van informatie over de activiteiten binnen 
de verschillende werksoorten, infographics en interviews een inkijk in ons 
bereik en wat we hebben bereikt. Voor het CJG wordt er vanuit het CJG een 

apart jaarverslag gemaakt.

Jeroen Berkhout
Directeur/bestuurder

April 2019
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‘We gaan bij  
de mensen 
thuis langs’
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Wie	bereik	je	met	Vroeg	Eropaf?
Vroeg Eropaf is een project, dat is bedoeld voor mensen in Breda die moeite hebben om hun rekeningen 
te betalen en die beginnende betalingsachterstanden hebben. We proberen zo te voorkomen dat die 
achterstanden oplopen. 
Het werkt als volgt. In een digitaal signaleringssysteem kunnen de projectpartners: de woningcorporaties 
Wonen Breburg, Alwel en Laurentius, Ennatuurlijk, Brabantwater, Essent, CZ, VGZ en gemeente Breda een 
signaal afgeven als een huishouden één of meerdere keren de rekening niet heeft betaald. Als er dan twee 
of meer signalen over hetzelfde huishouden binnenkomen dan gaan wij erop af. Ik en een collega van het 
team PHS doen dit samen met enkele collega’s van de Kredietbank West-Brabant. Als er een match is dan 
kijken we of er al eerder een signaal over is binnengekomen. We laten altijd aan de signaalgever weten dat 
we contact gaan leggen. We gaan dan bij de mensen thuis langs. Als ze niet thuis zijn of niet open doen, 
laten we altijd een folder achter over het project met daarop onze naam en telefoonnummer.

Wat	bereik	je?
In ongeveer een derde van de keren dat ik aanbel wordt er opengedaan. Ik vertel dan wie ik ben en 
waarvoor ik kom. Ik vraag ook altijd of mensen er moeite mee hebben dat ik aanbel. Het merendeel 
reageert positief en staat open voor een gesprek. 
Het komt voor dat mensen later zelf terugbellen als ze niet thuis waren, of een signaalpartner laat 
ons weten dat men nu wel hulp wil. We doen maximaal drie keer een poging om met mensen in 
contact te komen. Soms hebben mensen al betaald of zeggen ze dat ze al betaald hebben. Later kan 
blijken dat ze dat na onze komst alsnog hebben gedaan.
Als ze hulp willen, ga ik samen met hen kijken waardoor de achterstand is ontstaan. Dat kan zijn doordat 
iemand te weinig overzicht heeft over zijn inkomsten en uitgaven of omdat de wasmachine stuk was en 
er een nieuwe moest komen. Soms blijkt dat ze geen gebruik maken van toeslagen en regelingen waarop 
ze wel recht hebben, waardoor ze te weinig inkomen hebben. Of er is sprake van een beslag waarbij er 
te veel wordt ingehouden. Ook weten ze soms niet van de mogelijkheid van de Voedselbank. 
Als het heel complexe schuldenproblemen zijn, wordt hulp vanuit het PHS team geboden. Soms zijn er 
ook andere problemen, bijvoorbeeld in de relatie of met de kinderen. In die gevallen leg ik het contact 
met een maatschappelijk werker uit de wijk of met het CJG.

Toekomst?
We gaan het aantal signaalpartners uitbreiden, zo kunnen we nog meer mensen vroegtijdig helpen. 
Ik hoop dan ook dat Vroeg Eropaf na september door kan gaan. Het is mooi als je mensen kunt 
helpen om hun financiën weer op de rit te krijgen. En zo kan voorkomen dat achterstanden leiden tot 
problematische schulden.

Jos Titulaer
Maatschappelijk werker bij PHS/Vroeg Eropaf 

INTERVIEW
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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 
en hun omgeving om deze moeilijkheden aan te pakken. Mogelijkheden en wensen staan centraal.
Iedereen kan bij ons terecht. Onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en bekwaam.

Welke	waarde	willen	we	realiseren	met	de	inzet	van	onze	hulp-	en	dienstverlening?
Uitgangspunten voor de hulp- en dienstverlening van het IMW zijn de zelfredzaamheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. Daar waar mensen door omstandigheden minder zelfredzaam zijn 
helpen we hen weer zelfredzamer te worden en de eigen verantwoordelijkheid (weer) te nemen. 
Samen met hen kijken we naar welke eigen mogelijkheden en competenties of die van hun netwerk 
ze hiervoor kunnen benutten. De problematiek waarvoor mensen een beroep doen op onze hulp- en 
dienstverlening wordt steeds complexer. De verwevenheid van problemen wordt groter. Meer dan voor-
heen werken we daarom samen in ketens en netwerken. De doelen die de cliënt zelf stelt zijn leidend.
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Werksoorten
Maatschappelijk	werk	Zorg	voor	elkaar	Breda
Binnen de wijknetwerken in de vier kwadranten van Breda wordt de eerstelijns psychosociale 
hulpverlening samen met de consulenten van MEE en de sociaal maatschappelijk werkers van WIJ 
vormgegeven. Ieder kwadrant kent daarin haar eigen dynamiek. De verschillen wat betreft bevolking en 
aanwezige hulp- en dienstverlening maken dat er accentverschillen zijn in problematiek, de ontplooide 
activiteiten en samenwerkingspartners.
In alle kwadranten wordt het belangrijk gevonden dat de burgers die hulp- en ondersteuning nodig 
hebben deze ook goed weten te vinden. In de wijken zijn er diverse inlooppunten met open inloop-
spreekuren waar burgers met hun vragen terecht kunnen. 
Doordat de medewerkers in de wijken elkaar steeds beter leren kennen zijn er kortere lijnen ontstaan 
en is het gemakkelijker om elkaar te consulteren. Of om samen met een cliënt in gesprek te gaan, 
zodat de cliënt sneller passende hulp- of ondersteuning krijgt. Voorbeelden van samenwerkingspartners 
zijn Wmo consultenten, huisartsen, GGz, Kredietbank West-Brabant, Werk en Inkomen, CJG, wijk-
verpleegkundigen. De maatschappelijk werkers van het IMW verlenen hulp bij bijvoorbeeld financiële 
problemen, relationele problemen zoals echtscheiding en huiselijk geweld.
Het telefonisch aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda, waarin medewerkers van de gemeente Breda, 
IMW, MEE en WIJ participeren, zorgt Breda breed voor een herkenbare toegang tot hulp, zorg en 
ondersteuning. 

Vanuit alle vier de kwadranten is er structureel deelgenomen aan het voortgangsoverleg met de 
Kredietbank West-Brabant, met als doel te komen tot een goede onderlinge afstemming ten behoeve 
van de cliënten.
Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers betrokken bij het project Beweging naar de voorkant vanuit 
de gemeente Breda. Het project heeft als doel, aan de hand van het bespreken van cases, te bekijken 
of in plaats van geïndiceerde zorg meer duurzame oplossingen in het voorliggend veld kunnen worden 
ingezet. Dit project loopt door in 2019.
Vanuit de vier kwadranten zijn consulenten van MEE en maatschappelijk werkers van IMW bezig 
geweest met de ontwikkeling van een groepsaanbod voor mensen die geen dak boven het hoofd 
hebben of dreigen dit kwijt te raken. Dit is in overleg met medewerkers van Centraal Onthaal tot stand 
gekomen. Maatschappelijk werkers hebben meegelopen met medewerkers van Centraal Onthaal. 
Dit heeft geresulteerd in een betere kijk op elkaars werkwijze en uitwisseling van expertise.
Cliënten worden nu niet meer individueel in de wijken aangemeld voor hulp, maar worden nu uitge-
nodigd voor een informatieve bijeenkomst en een vervolgbijeenkomst waarin men kan werken aan het 
eigen herstelplan. Door deze laagdrempelige vorm kunnen cliënten ervaringen uitwisselen en kunnen 
ook sneller geholpen worden. Deze groepsbijeenkomsten vinden plaats bij de SMO in De Faam. 
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PROBLEMATIEK

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, slachtoffer/geweld en 
cultuurverschil.

Psychosociaal: problemen 
met gezondheid, scheiding, 
psychische  problemen, ver
werking, eenzaam heid, iden
titeit, verslaving en overig.

	 BREDA	 DORPEN

Materieel-sociaal:

2016 1504 68% 43 44%

2017 1386 64% 78 58%

2018 1346 61% 124 69%

Relationeel: 
2016 457 21% 28 28%

2017 506 23% 30 22%

2018 529 24% 23 13%

Psychosociaal:

2016 252 11% 28 28%

2017 266 12% 26 19%

2018 331 15% 33 18%

Totaal: 
2018 2206  180
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Maatschappelijk	werk	Alphen-Chaam	en	Baarle-Nassau	
Maatschappelijk werkers van het IMW verzorgen de eerstelijns psychosociale hulpverlening in deze 
gemeenten. Het financieel spreekuur, waarmee in 2017 in beide dorpen met succes is gestart, is in 
2018 voorgezet. Dit heeft ertoe bijgedragen dat cliënten met financiële problemen uit Alphen-Chaam 
(A-C) en Baarle-Nassau (B-N) snel(ler) op de juiste plek terechtkomen. Vanuit dit spreekuur kan een 
kortdurend begeleidingstraject worden gestart dat kan resulteren in een aanvraag schuldregeling, 
waarvoor de maatschappelijk werker de beschikking bij de gemeente aanvraagt. 
De lijnen tussen de maatschappelijk werker die het financieel spreekuur houdt en de twee collega maat-
schappelijk werkers, die ook in deze gemeenten werken, zijn kort. Dit zorgt ervoor, dat er snel en zorgvuldig 
overgedragen kan worden voor verdere budgetbegeleiding of begeleiding bij achterliggende problematiek. 
De meest voorkomende hulpvragen naast financiële problemen waren in 2018: relatiebeëindiging of 
echtscheiding, werkloosheid, psychische problematiek, rouwverwerking, huiselijk geweld, problemen 
in relatie tot anderen (vaak ouders- kinderen, soms ook de relatie met volwassen kinderen) en huis-
vestingsproblematiek. 
Huisvestingsproblematiek is al jaren een veelvoorkomend probleem. Bij (gewenste) relatiebeëindiging 
spelen zaken als huisvesting en financiën een grote rol, die erg bepalend kunnen zijn voor de te zetten 
vervolgstappen. 
Vragen over sociale wet- en regelgeving komen ook regelmatig voor. Om die reden is dan ook gestart 
met een sociaal juridisch spreekuur in Alphen-Chaam. Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen 
de sociaal raadslieden van het IMW en de maatschappelijk werkers.

De maatschappelijk werkers hebben deelgenomen aan diverse overlegvormen en initiatieven in Alphen-
Chaam en Baarle-Nassau zoals het Groot Hometeam en Effe Buurten. Door ketenpartners geregeld te 
treffen, is het makkelijker om elkaar waar nodig ook tussendoor te bereiken. Daarnaast is het waardevol 
om samen stil te staan bij de gemeenschappelijke doelen, wederzijdse verwachtingen en hier duidelijke 
afspraken over te maken.
Belangrijke ketenpartners van het maatschappelijk werk zijn: gemeente A-C en B-N (en dan met name 
de medewerkers inkomen, Wmo en re-integratie), MEE West-Brabant, Veilig Thuis, instanties voor 
ambulante begeleiding zoals Amarant of Actief Zorg, Kredietbank West-Brabant, politie (wijkagent). 
Deze samenwerking willen we in 2019 continueren om in een vroeg stadium van hulpverlening de juiste 
partijen bij de hulpverlening te kunnen betrekken. En goed op de hoogte te blijven van wat eenieder 
doet en kan betekenen voor de inwoners. Het belangrijkste doel is om de inwoners snel en efficiënt te 
kunnen ondersteunen met de juiste hulp of begeleiding, zodat zij stappen vooruit kunnen zetten.

Vanuit de ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen) is in 2018 vergaande 
samenwerking gezocht met alle betrokken organisaties die werkzaam zijn in de kernen om de basis-
ondersteuning in deze gemeenten te versterken en verder vorm te geven. In het voorjaar hebben de 
gemeenten een inspirerende kick-off bijeenkomst georganiseerd voor alle professionals en managers. 
Hieruit zijn projecten voortgekomen waarmee werkgroepen aan de slag zijn gegaan. Vanuit het IMW 
nemen we vanuit management en professionals deel aan de werkgroepen rond armoedeproblematiek, 
eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid en langdurige ondersteuningsvragen. De voorlopige opbrengst 
hiervan is in november gedeeld in een grote vervolgbijeenkomst. Daarnaast is er door de managers een 
gezamenlijk subsidietraject gestart en aangevraagd op basis van het Toetsingskader. Aan de hand van het 
Toetsingskader worden onderwerpen als maatschappelijk probleem, te realiseren waarde en baat, bereik, 
zelfredzaamheid, vakmanschap, synergie, tevredenheid en kosten in beeld gebracht. 



‘Ik loop een 
stukje met de 
leerling mee’
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Wie	bereik	je?
Op het ROC (Vitalis), waar ik al weer zo’n 9 jaar als schoolmaatschappelijk werker vanuit het IMW werk, 
heb ik te maken met leerlingen die tussen de 16 en 23 jaar oud zijn en een beroepsopleiding volgen. 
Ze worden opgeleid voor sociaal gerichte beroepen zoals sociaal werker, pedagogisch medewerker, 
verpleegkundige, onderwijsassistent maar ook als kapper of schoonheidsspecialiste. 
Nogal wat leerlingen hebben al veel meegemaakt in hun leven. Soms hebben ze al andere opleidingen 
gevolgd die mislukt zijn. Maar er zijn er ook die doorstromen vanuit het Vmbo.
Ik kom veel problemen tegen die te maken hebben met echtscheiding. Jongeren die in de knel komen 
omdat ze niet kunnen opschieten met de nieuwe partner van een ouder. In samengestelde gezinnen 
terechtkomen, waar ze zich niet prettig voelen. Veel leerlingen hebben ook motivatieproblemen, ze vragen 
zich af of ze wel op de goede opleiding zitten. Als ze daarvoor al een andere opleiding niet hebben 
afgerond vinden ze het vaak erg moeilijk om dit thuis of op school te vertellen. Jongeren hebben ook 
last van prestatiedruk. Hoofdpijn en slecht slapen zijn vaak het gevolg van het hebben van problemen. 
Er zijn ook jongeren die angststoornissen hebben, zichzelf beschadigen of hyperventileren.

Wat	bereik	je?
Meestal kom ik met een leerling in contact via één van de trajectbegeleiders van de opleiding of de zorg-
coördinator. Maar ook een leerplichtambtenaar of GGD arts zet leerlingen op mijn spoor, het gaat dan vaak 
om leerlingen die ongeoorloofd thuis zijn. Maar ik krijg ook weleens een appje van een leerling, die van een 
medeleerling heeft gehoord dat je met mij kunt praten.
De hoofdmoot van mijn werk is het voeren van gesprekken. Met leerlingen, maar ook met leerlingen en 
hun ouders en met docenten. Met als doel voortijdig schooluitval te voorkomen. De docenten ondersteun 
ik in hun mentorschap van de leerlingen. We bespreken dan hun zorgen over een leerling, hoe zij iets 
kunnen aanpakken als zij met leerlingen en/of ouders in gesprek gaan. Of ik informeer hen over een situatie 
van een leerling waarmee ik contact heb. Als ik het belangrijk vind dat ik een gesprek voer samen met de 
ouders, dan stel ik dat aan de leerling voor. Het is fijn als ouders weten wat er met hun kind aan de hand 
is, zij willen ook dat het hen goed gaat. Niet altijd wil een leerling dat, ik blijf het dan wel voorstellen maar 
forceer niets. Ik betrek ouders wel zelf bij het gesprek als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie 
zoals huiselijk geweld of gedachtes over suïcide.
In sommige situaties is het voor de leerling al genoeg dat ze twee of drie gesprekken met mij hebben. 
Dat kan hen zodanig lucht geven dat ze weer zelf verder kunnen. Ik informeer hen over hun mogelijkheden, 
geef psycho-educatie, maar overstelp hen niet met adviezen of wijs met mijn vinger dat iets niet mag. 
Ik probeer het uit hen zelf te laten komen welke stappen ze nemen. Als er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld 
van de GGZ dan zorg ik dat deze op gang komt. Ik help hen ook wel met praktische zaken waar ze zelf of 
met hulp van ouders niet uitkomen, zoals het invullen van een aanvraag voor DUO. Als er bijvoorbeeld al 
hulp vanuit het CJG wordt geboden dan sluit ik dat kort. 
Ik loop een stukje met de leerling mee. Het geeft mij energie als ik zie dat leerlingen een stukje lichter naar 
buiten gaan dan dat ze binnenkwamen.

Ruth Hosli 
Schoolmaatschappelijk werker Mbo

INTERVIEW
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Het	Sociaal	Raadsliedenwerk
In alle vier de kwadranten van Breda wordt de eerstelijns sociaal juridische dienstverlening op locatie 
verzorgd door sociaal raadslieden en vrijwillig medewerkers. De groep cliënten die door het Sociaal 
raadsliedenwerk wordt bereikt, verandert door de jaren heen. Zo zien we de laatste jaren een toename 
van het aantal ZZP’ers en mensen met een migratieachtergrond. Er is veelal sprake van een verminderde 
zelfredzaamheid daar waar het gaat om vragen rond regelingen en voorzieningen. Laaggeletterdheid en 
moeilijk uit de voeten kunnen in de gedigitaliseerde samenleving, zijn hier debet aan. 

De financiële voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van het Goede Start programma zijn voortgezet. 
Deze bijeenkomsten passen in het door de gemeente Breda, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen 
Brabant Centraal, Surplus en Homestart opgezette Bredase programma.
Dit geldt ook voor het AMIF programma, de voorlichting die in het kader van het Europese Fonds 
AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) aan statushouders die al een tijdje in Breda verblijven, wordt 
gegeven. Het gaat om informatie over sociale zekerheid en omgaan met geld. Dit gebeurt in samen-
werking met collega’s van PHS en de medewerker schuldpreventie.
Het AMIF programma komt tot stand vanuit de samenwerking tussen alle participanten aan de 
Ontwikkeltafel Statushouders (Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal, Surplus, 
Buddy to Buddy, Mondiaal Centrum).
In beide programma’s zijn de sociaal raadslieden erop gericht om de deelnemers wegwijs te maken in 
het woud van regelingen en voorzieningen en specifiek rond sociale zekerheid en financiën. 
Ook in de wijken heeft het Sociaal raadsliedenwerk meegewerkt aan door Surplus georganiseerde wijk-
gerichte voorlichtingsprogramma’s. 
Aan de Budgetcursus een activiteit vanuit Held met Geld, Goed uit Elkaar (cyclus van vier bijeenkomsten 
rond echtscheiding) en de IMW basiscursus voor nieuwe vrijwillig medewerkers heeft het Sociaal 
raadsliedenwerk vanuit haar expertise een aandeel geleverd.

Het inloopspreekuur op het kantoor van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal 
(SNVBc) in Breda is, omdat het in een behoefte voorziet, gecontinueerd. 
In het najaar is in de gemeente Alphen-Chaam een inloopspreekuur van start gegaan. Dit blijkt een 
welkome aanvulling te zijn. Op deze manier kunnen inwoners van Alphen-Chaam in hun eigen dorp de 
juiste en efficiënte hulp vinden bij vragen over regels, instanties en voorzieningen. In die situaties waarin 
zowel het maatschappelijk werk als het Sociaal raadsliedenwerk actief is, kan de maatschappelijk werker 
zich nu richten op de andere problematiek die er speelt. 

Er is na de zomer gestart met een chat pilot. Iedere werkdag kan er ’s morgens gechat worden met een 
sociaal raadsman. De toegang tot de chat loopt via de website van het IMW. Nog niet heel veel cliënten 
maken gebruik van deze mogelijkheid. Naar verwachting zal dit in 2019 toenemen als deze mogelijkheid 
meer bekendheid krijgt.
Medewerkers en vrijwilligers uit de wijknetwerken van Zorg voor elkaar Breda kunnen, iedere werkdag 
’s morgens, voor het stellen van vragen of voor overleg, telefonisch contact opnemen met een sociaal 
raadsman. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. Op deze manier kunnen collega’s goed 
geïnformeerd veelal weer zelf verder en daar waar dit nodig is, kan er een warme verwijzing plaatsvinden 
naar het Sociaal raadsliedenwerk.
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Psychosociale	Hulp	bij	Schulden	(PHS)
Ondanks dat het beter gaat met de economie hebben veel van de cliënten van het IMW financiële 
problemen. Maatschappelijk werkers van het team PHS helpen samen met enkele budgetcoaches cliënten 
uit Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau waarbij sprake is van complexe schulden problematiek. 
Laaggeletterdheid, moeite met de digitalisering van de samenleving zijn van invloed op het kunnen voeren 
van een gezonde financiële huishouding. Maar ook psychosociale problemen zijn veelal oorzaak of gevolg 
van financiële problematiek.
Statushouders met een gezin hebben het vaak financieel moeilijk. Zij blijven toch veelal afhankelijk van 
een laag inkomen en hebben weinig tot geen reserves. 
Door het ontbreken van een spreekuur van het Sociaal raadsliedenwerk in Baarle-Nassau komen er met 
name op het financiële spreekuur ook sociaal juridische vragen. De grote druk op dit spreekuur heeft 
helaas in oktober geleid tot een aanmeldstop voor nieuwe cliënten.

Daarnaast helpen de maatschappelijk werkers van dit team vrouwen met hun schuldenproblematiek 
die gedurende een korte periode in de vrouwenopvang van de Safegroup wonen. Vrijwel alle vrouwen 
die hier wonen worden geholpen om na vertrek uit de vrouwenopvang met een financieel gezonde 
huishouding te kunnen starten. Dit gebeurt op de Safegroup locatie en in samenwerking met mentoren 
van de Safegroup.

Het spreekuur bij de Voedselbank Breda is voortgezet. Op basis van de hiervoor geldende Voedselbank 
criteria wordt door vrijwillig medewerkers beoordeeld of aanvragers in aanmerking komen voor een 
voedselpakket. Nieuwe aanvragers kunnen in gesprek samen met de maatschappelijk werker bekijken 
wat ze kunnen doen aan hun financiële problemen. Dit in nauwe samenwerking met de eveneens 
aanwezige medewerkers van de Kredietbank West-Brabant.
Samen met het Sociaal raadsliedenwerk verzorgen de maatschappelijk werkers informatiebijeenkomsten 
in het kader van Goede Start en AMIF. 
Ter consultatie zijn de maatschappelijk werkers aanwezig tijdens de inloopspreekuren van Zorg voor 
elkaar Breda in de wijken. Ze nemen ook deel aan de aanmeldgesprekken, blijkt de schuldenproblematiek 
dusdanig problematisch dan kan er direct een vervolggesprek worden gepland met de maatschappelijk 
werker van PHS. Dit heeft een positief effect op de samenwerking met de werkers in de wijk en de 
kwaliteit van de schuldhulpverlening in het algemeen. 

Ook in de gemeente Moerdijk wordt in nauwe samenwerking met de Kredietbank West-Brabant 
individuele schulpverlening geboden aan inwoners met financiële problemen. Hier zijn de eerste stappen 
gezet tot aansluiting bij de Moerdijkse wijknetwerken.

Om de samenwerking met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te verbeteren is er overleg 
geweest met medewerkers van Impegno en het FACT-team van GGz Breburg. In dit overleg is ieders 
werkwijze besproken wat heeft geleid tot kortere lijnen en beter gebruik van elkaars competenties.

Medewerker	schuldpreventie
De medewerker schuldpreventie is met name bezig met het ontwikkelen en geven van voorlichting 
en cursussen. Dit in nauwe samenwerking met de afdeling preventie van de Kredietbank West-Brabant 
en de afdeling communicatie van de gemeente Breda. Alles onder de paraplu van ‘Held met geld’, die 
is ontstaan vanuit de eerste Bredase City Challenge, met als doel het taboe dat op het hebben van 
schulden rust te doorbreken. 
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Er is in dit kader voorlichting gegeven aan 600 mensen met een uitkering als onderdeel van de collectieve 
bijeenkomst in het kader van de participatiewet. Ook hebben 50 leerlingen van het basis onderwijs en 
200 leerlingen van het voortgezet onderwijs voorlichting gekregen over het omgaan met geld.
Daarnaast is aan 30 individuele cliënten ondersteuning geboden in het leren budgetteren.
Ook wordt geparticipeerd in diverse gremia in de stad, die gaan over schuldhulpverlening en armoede-
bestrijding. Daarmee fungeert de medewerker als schakel tussen de gemeente, de Kredietbank West-
Brabant en andere participanten binnen Zorg voor elkaar Breda. Bijzondere nieuwe partners zijn o.a. 
NAC Breda en Randstad uitzendbureau. 

Op 8 februari zijn de Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland op werkbezoek in Breda geweest. 
De medewerker schuldpreventie heeft tijdens dit bezoek een presentatie gegeven over de Bredase 
manier van schuldhulpverlening (Held met Geld).
Ook is Breda bezocht door medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Voor het IMW was de Held met Geld tent opgesteld en werd het Held met Geld spel gepresenteerd 
dat bedoeld is voor scholen. 

Preventieve	schuldhulpverlening	en	Vroeg	Eropaf	
Met het tijdig aanbieden van hulp aan mensen met betalingsachterstanden wordt met beide activiteiten 
geprobeerd te voorkomen dat het tot problematische schulden leidt.
In het geval van Preventieve schuldhulpverlening worden huurders met een huurachterstand van twee 
woningcorporaties (Alwel en Laurentius) verwezen naar het IMW. De woningcorporaties kopen deze 
hulp voor hun huurders in bij het IMW. Op deze manier worden huurders bereikt die niet uit zichzelf 
zouden aankloppen voor hulp.
Deze huurders wordt zodanige hulp aangeboden dat de huurbetalingen weer goed gaan lopen. 
Er wordt in kaart gebracht wat de oorzaak is van de achterstand en op maat hulp geboden. Is er sprake 
van achterliggende problematiek, dan wordt de hulp van een collega maatschappelijk werker uit de wijk 
ingeschakeld. Het contact vanuit Preventieve schuldhulpverlening wordt in die situaties pas afgesloten 
als deze hulp is opgestart.

Op 5 juni 2018 is de pilot Vroeg Eropaf Breda van start gegaan, vooralsnog loopt het tot september 
2019. Daarna wordt gekeken of het wordt voortgezet.
Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal meldingssysteem, waarin signalen worden afgegeven over 
betalingsachterstanden. Bij twee of meer signalen neemt een bij de pilot betrokken medewerker van 
Kredietbank West-Brabant of het IMW contact op met het betreffende huishouden. De aangeboden 
hulp is vrijwillig.
Een signaal over een betalingsachterstand wordt afgegeven door de eveneens bij deze pilot betrokken 
organisaties: Gemeente Breda, woningcorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breburg, Ennatuurlijk, 
Essent, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ. Deze organisaties worden geïnformeerd of er hulp op 
gang is gekomen bij het huishouden waarover zij een signaal hebben afgegeven, maar ontvangen in 
verband met bescherming van de privacy verder geen inhoudelijke informatie.

De jaarlijkse IMW uitgave ‘Besparen in Breda’ met informatie en tips voor mensen met een kleine beurs 
heeft een nieuwe naam gekregen die meer recht doet aan de inhoud. De uitgave heet nu ‘Haal meer uit 
je geld in Breda’ en is te vinden op de IMW website.



‘Ik wist niet 
wat me te 

wachten stond’
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Waarom	ben	je	vrijwillig	medewerker	bij	het	IMW?
Ik werd na 38 jaar werkloos, na onder andere als officemanager te hebben gewerkt. Na een half jaar op 
de bank te hebben gezeten en leuke dingen te hebben gedaan, had ik behoefte aan iets waarbij ik mijn 
hersenen moest blijven gebruiken. Ik zag een vacature voor budgetcoach bij het IMW en het woord 
budget sprak me direct aan. Ik heb namelijk een HEAO achtergrond. Niet dat ik wist wat me te wachten 
stond. Ik heb nooit eerder te maken gehad met deurwaarders en aanmaningen, vonnissen, betekenen 
van een vonnis of loonbeslag. 
Toen ik na de basiscursus met cliënten in aanraking kwam, ging ik pas zien wat het betekent om schulden 
te hebben en wat de gevolgen ervan zijn. Ik werk nu als budgetcoach samen met de maatschappelijk 
werkers van PHS. Soms zeggen cliënten dat ze mij vaker zien dan de maatschappelijk werker. Ik leg dan 
uit dat zij een heel hoge werkdruk hebben en niet iedere week kunnen langskomen. Dat kan ik wel. 

Wat	bereik	je?
Ik vind dat mensen altijd een 2e of 3e kans verdienen. Mensen raken gestrest door hun financiële 
problemen. Lopen bijvoorbeeld op tegen het bastion overheid. Zoeken telefonisch contact en belanden 
in de wachtrij. Als ze dan weinig telefoontegoed hebben, bellen ze niet meer terug. En dan staat opeens 
een deurwaarder op de stoep.
Mijn eerste cliënt liet me eerst een klein stapeltje ongeopende brieven zien, later kwamen er drie zakken 
tevoorschijn. Je moet verder kijken dan het probleem om het op te kunnen lossen. Je moet het positief 
insteken. Als mensen hun enveloppen niet meer openmaken, dan zeg ik ‘dan gaan we dat aanpakken’. 
Als ze het niet meer zien zitten, leg ik uit hoe het over een maand zal zijn. Dat er niet meer aan de 
deur gebeld wordt door deurwaarders en minder vervelende brieven gaan binnenkomen. Dan zie je ze 
ontspannen.
Voor mij staan de cliënten op één. Als ik iets tegenkom waar ik geen antwoord op weet, dan ga ik het 
uitzoeken of ik vraag advies aan de maatschappelijk werker of aan een sociaal raadsman. Ik vind het 
belangrijk om mijn kennis op peil te houden en uit te breiden. Regels veranderen snel. Ik verdiep me 
ook in dit onderwerp. Heb me bijvoorbeeld, voor ik als budgetcoach aan de slag ging, ingelezen op 
het internet (schuldinfo.nl, Belastingdienst etc.) en proefberekeningen gemaakt met betrekking tot de 
beslagvrije voet en toeslagen om er een gevoel bij te krijgen. 
Het is fijn als het mensen lukt om uit de problemen te komen. Daar haal ik mijn energie uit.

Ad Buijs 
Budgetcoach bij PHS

INTERVIEW
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Crisishulpverlening	
24 uur per dag zijn er maatschappelijk werkers beschikbaar om hulp te verlenen in psychosociale 
crisissituaties. Deze kortdurende, intensieve vorm van begeleiding bij acute psychosociale nood heeft als 
doel te komen tot stabilisering van de situatie. Overdag wordt deze hulp geboden door maatschappelijk 
werkers van het CTO (crisisteam overdag) ten behoeve van de inwoners van Breda, Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau. Na kantoortijden, in de weekenden en op zon- en feestdagen is de CMW (Crisisdienst 
Maatschappelijk Werk West-Brabant) aan het werk voor inwoners van de werkgebieden van het IMW 
en de regionale organisaties WijZijn Traverse Groep (inclusief Tholen), Trema en Surplus (regio West en 
Oost) en voor cliënten van MEE met een licht verstandelijke beperking. 
Maatschappelijk werkers van beide teams geven naast individuele begeleiding ook consult.

Crisisteam Overdag (CTO)

De maatschappelijk werkers van het CTO pakken binnengekomen crisissituaties direct op, doen in een 
kort tijdsbestek samen met de cliënt onderzoek naar wat er aan de hand is en wat nodig is voor de 
cliënt om uit de crisissituatie te komen. Het zoeken naar perspectief is hierin belangrijk. Waar dit kan 
wordt het netwerk van de cliënt hierbij betrokken.
Overdag hebben de crisissituaties veelal te maken met huiselijk geweld. Maar het gaat ook om 
situaties rond de primaire levensbehoeften zoals eten, een dak boven het hoofd en afsluitingen van 
energie en water.
Het CTO krijgt aanvragen voor acute hulpverlening via Veilig Thuis als het gaat om huiselijk geweld, maar 
ook huisartsen, politie en hulp- en dienstverleners vanuit de Bredase wijknetwerken weten de weg naar 
het CTO te vinden. Het komt ook voor dat cliënten die in eerste instantie terecht zijn gekomen op 
de SPOR (Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte) gezien hun problematiek met het CTO in 
contact worden gebracht.
Het team fungeert tevens als een vangnet voor cliënten in crisis van collega’s die afwezig zijn in verband 
met ziekte of vrije dagen en zijn beschikbaar voor budgetcoaches met acute vragen.
Maatschappelijk werkers van het team nemen bij toerbeurt met collega’s vanuit andere organisaties 
voor maatschappelijk werk deel aan het regionale Huiselijk Geweld Overleg (HGO). In dit overleg 
wordt afgesproken welke organisatie de hulpverlening aan het betrokken gezin gaat oppakken. Door de 
aanwezigheid van het maatschappelijk werk is in dit overleg de expertise over de eerstelijns psycho sociale 
hulpverlening aanwezig. Het HGO is bezig met een doorontwikkeling. In de eerste helft van 2019 zal 
e.e.a. anders georganiseerd worden.

Met alle cliënten waarbij feitelijk contact met het CTO tot stand is gekomen en waar huiselijk geweld 
speelt wordt uit nazorg zes weken na het laatste contact, telefonisch contact opgenomen. Het meren-
deel van de cliënten ervaart dit als heel positief. Dit telefonische contact zorgt ervoor dat cliënten 
stilstaan en nadenken over hun situatie en benoemen welke stappen zij hebben gezet om niet meer 
in de huiselijk geweld spiraal terug te vallen. Als er alsnog een hulpvraag is, wordt de cliënt wederom 
uitgenodigd voor een gesprek. 

Een maatschappelijk werker is vanuit het IMW werkzaam in het Interventieteam huiselijk geweld 
(IT) van Veilig Thuis. Dit team begeleidt complexe situaties, waarbij regelmatig sprake is van herhaald 
slachtofferschap en die vanuit het HGO verwezen zijn naar Veilig Thuis. De waarde van deelname van 
het maatschappelijk werk aan dit IT is, dat de maatschappelijk werker vanuit de eerstelijns psychosociale 
kijk goed kan signaleren of er sprake is van achterliggende psychosociale problematiek die direct van 
invloed is op het huiselijk geweld. 
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Er wordt altijd met twee personen op huisbezoek gegaan. Ook dit team maakt een doorontwikkeling 
door. Inmiddels zijn er ervaringsdeskundigen aangehaakt bij het IT en kan gebruik gemaakt worden van 
een hulphond, die direct op spanning reageert. Op deze manier kan het effect van spanning inzichtelijk 
en bespreekbaar worden gemaakt.

Crisisdienst Maatschappelijk Werk WestBrabant (CMW) buiten kantoortijd

Ook de maatschappelijk werkers van dit team verlenen hulp in situaties van huiselijk geweld. Dit betreft 
inschakelingen via Veilig Thuis West-Brabant bij meldingen buiten kantoortijd en inschakelingen via de 
Hulpofficier van Justitie (HOvJ) in verband met een opgelegd huisverbod. Ten opzichte van 2017 is het 
aantal inschakelingen via de HOvJ gedaald omdat meer situaties overdag worden opgepakt. 
De eerstvolgende werkdag koppelen de maatschappelijk werkers terug naar Veilig Thuis, waarna de 
beoordeling kan plaatsvinden over de vervolghulpverlening.
CMW wordt ook ingeschakeld door de Politie, SPOR (Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte), 
GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant, de huisartsenposten en de maatschappelijk werkers 
van de aangesloten organisaties. Dit laatste betreft dan situaties van cliënten waarbij een crisis wordt 
verwacht of die overdag al zijn binnengekomen en waar vervolg crisishulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
in de vorm van plaatsing op een crisisbed. Voor vervolghulpverlening worden deze cliënten dan weer 
overgedragen naar het maatschappelijk werk van de woonplaats van de cliënt.
In geval er plaatsing nodig is op een zogenoemd crisisbed beschikt het team over een beperkt aantal 
mogelijkheden via de SMO, MEE en de crisisunit van de Safegroup.
Ter bevordering van korte lijnen heeft het team overleg gehad met medewerkers van GGz Breburg en 
GGZ Westelijk Noord-Brabant. Ditzelfde geldt voor de politie Breda.

In 2018 is gestart met het ontwikkelen en inrichten van een crisismeldpunt en de organisatie van de 
crisisinterventies voor alle 16 gemeenten in West-Brabant. Zowel burgers als professionals kunnen 
crisissituaties aanmelden. Het nieuw te ontwikkelen meldpunt niet acute zorg voor personen met 
verward gedrag, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld door ZonMw en het al bestaande 
meldpunt Zorg en Overlast van de GGD zullen eveneens deel gaan uitmaken van dit crisismeldpunt.
5 leden van het MT en staf zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit crisismeldpunt, dat naar 
verwachting in de tweede helft van 2019 operationeel zal zijn.

Bemoeizorg	
Drie maatschappelijk werkers van het IMW vormen samen met medewerkers van GGz Breburg en 
Novadic-Kentron het stedelijk Bemoeizorgteam. 
Zij komen met mensen in aanraking, die over het algemeen zorg mijden maar die eigenlijk wel hulp nodig 
hebben. Daardoor gaat veel energie zitten in het leggen van contact, het winnen van vertrouwen en 
het op gang brengen van hulpverlening. Het betreft veelal complexe situaties waar bijvoorbeeld sprake 
is van middelen gebruik en psychiatrische problematiek. Maar ook vrouwen die zich in een ‘ongezonde’ 
afhankelijke positie of relatie bevinden of met personen met verward gedrag.
Zij worden op hun spoor gezet via het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, Mass overleggen waar 
zijzelf ook deel van uitmaken, of via zorg-, hulp- en dienstverleners uit de wijken. 

In 2018 is het stedelijk Bemoeizorgteam 427 maal ingeschakeld. De maatschappelijk werkers van het 
IMW zijn met name betrokken bij de situaties waarbij sprake is van materieel-sociale problematiek.
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Het afgelopen jaar heeft het stedelijk Bemoeizorgteam, vanuit een door de Centrumgemeente verstrekt 
innovatiebudget, meer tijd gestoken in het verbeteren van de hulpverlening. O.a. door uitbreiding van 
het geven van consult, waardoor het voorliggend veld versterkt wordt in de aanpak van zorgwekkende 
zorgmijders en het informeren van huisartsen tijdens een regionale bijeenkomst over de mogelijkheden 
van Bemoeizorg. Daarnaast wordt, rond individuele cliënten, zoveel mogelijk persoonlijk contact gelegd 
met huisartsen. Maar ook door het uitbreiden van de eigen kennis over hulp aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Hiertoe sluit een medewerker van Amarant aan bij het overleg waar nieuwe 
aanmeldingen worden doorgesproken.
Verder is met het straatteam van SMO gekeken waar men elkaar overlapt, waar men elkaar aanvult en 
waar men elkaar kan versterken.

RUPS
Het regionaal uitstapprogramma RUPS, gericht op sekswerkers die willen stoppen met dit werk, is gestart 
in juli 2015 en is meerdere malen verlengd. De laatste keer in juli 2018. RUPS II bis loopt tot juli 2019. 
Het maakt onderdeel uit van het landelijke programma dat ondersteund wordt door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Vanaf april 2018 is de GGD Breda coördinator voor de regio’s Markiezaten en de 
Baronie, waaronder Breda valt. Daarvoor was de coördinatie in handen van de GGD Zeeland.
Het ministerie laat een onderzoek uitvoeren naar de resultaten van de verschillende aanpakken in de 
RUPS regio’s met als doel een plan te maken rond de borging. 

Op 30 juni 2019 loopt namelijk de huidige 
Rups-regeling, verlenging Rups II, af. In 
het regeerakkoord is opgenomen dat er 
structureel geld beschikbaar wordt gesteld 
voor een landelijk dekkend netwerk van 
uitstapprogramma’s voor mensen die de 
prostitutie willen verlaten. Dit betekent dat er 
voor het aflopen van de huidige subsidieperiode 
tot een nieuwe verdeelsystematiek van de 
structurele gelden moet worden gekomen. 

Al werkend komt steeds beter in beeld welke 
problematieken er spelen binnen de doelgroep. 
Hiertoe is er ook meer consultatieve 
afstemming geweest met ketenpartners. 
Binnen het IMW zijn dan ook nauwere 
banden ontstaan tussen het Bemoeizorgteam 
en RUPS. Rond cliënten die lastiger te 
bereiken zijn en waarbij problematieken zoals 
middelenafhankelijkheid en psychiatrie spelen 
wordt meer samen opgetrokken.

Ook de samenwerking tussen RUPS en AVIM 
(Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en 
Mensenhandel) is geïntensiveerd. Veel controles 
die worden uitgevoerd vanuit AVIM hebben 
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Wie	bereik	je?
Toen ik zo’n 10 jaar geleden bij het IMW kwam werken ben ik direct in het CTO begonnen naast mijn 
werkzaamheden in de wijk. Het CTO is een werksoort waarin je veel te maken krijgt met onverwachte 
gebeurtenissen. Acute zaken waar direct iets mee moet gebeuren. Bijvoorbeeld iemand belt op en 
vertelt dat hij net op straat is gezet door een huisbaas, of die zonder inkomen zit. Of iemand loopt op 
ons kantoor binnen die thuis mishandeld wordt en aangeeft niet te weten hoe het verder moet. Maar 
we krijgen ook te maken met cliënten van collega’s die ziek zijn of afwezig zijn en die dringend een 
hulpverlener willen spreken. Daarin vervullen we eigenlijk een vangnetfunctie. Cliënten komen binnenlopen 
tijdens openings tijden, bellen, of mailen. Maar worden ook verwezen door bijvoorbeeld de gemeente, de 
politie of de GGZ. Ook worden wij door Veilig Thuis gevraagd om contact op te nemen met iemand of 
een gezin waarbij sprake is van huiselijk geweld. Heel veel situaties waarmee we te maken krijgen, hebben 
te maken met primaire levensbehoeften zoals veiligheid en dak- en thuisloosheid en geen inkomsten. 
Onze kracht zit in het feit dat we tijdens kantooruren altijd bereikbaar zijn en direct met mensen in 
gesprek kunnen gaan. Cliënten hoeven niet te wachten op een spreekuur in de wijk. We worden vaak door 
collega’s of ketenpartners gevraagd om mee te denken. We zijn er meestal op gericht dat ketenpartners 
daarna weer zelf verder kunnen, maar als dat niet het geval is denken we mee over andere oplossingen 
zoals een mogelijke verwijzing naar onze collega’s van Zorg voor elkaar Breda in de wijken.

Wat	bereik	je?
Cliënten in crisis kunnen op werkdagen direct bij iemand van ons CTO team terecht. In een kort 
tijdsbestek proberen we samen met de cliënt te onderzoeken wat er aan de hand is en wat er nodig is 
om de crisis te stabiliseren zodat de cliënt mogelijk weer zelf verder kan. We gaan vanuit het CTO altijd 
op zoek naar perspectief! Als cliënten het niet alleen kunnen, zoeken we mee naar passende vervolghulp. 
Wanneer het gaat om huiselijk geweld is het belangrijk dat de thuissituatie weer veilig wordt. Het geweld 
moet stoppen! Veiligheid staat voorop. We proberen de veiligheid te borgen onder andere door het 
maken van veiligheidsplannen. Daarin werken we natuurlijk nauw samen met Veilig Thuis Breda. 
Het CTO krijgt veel vragen rondom huisvesting. Veel van onze cliënten hebben daar problemen mee. 
We hebben natuurlijk geen huizen voor iemand die dak- of thuisloos is, maar we kunnen wel meedenken 
over andere mogelijkheden. Soms kan familie of iemand uit het eigen netwerk daarbij helpen, die 
betrekken we er zo mogelijk ook bij. Als dat niet kan, zoeken we soms ook de samenwerking op met de 
Maatschappelijke Opvang Breda of bij ernstig huiselijk geweld via Veilig Thuis met de Safegroup. 
We werken vaak samen met de collega’s van Zorg voor Elkaar Breda bij acute problemen bijvoorbeeld 
in relaties. Maar ook met de collega’s van het CJG als het gaat om kinderen of jongeren. We sparren met 
collega’s van Bemoeizorg of Raadsliedenwerk (SRW) om te onderzoeken wat er voor mogelijkheden 
zijn bij bijvoorbeeld vragen rondom inkomen. 
Wanneer je met een cliënt bij het CTO gaat inventariseren wat er aan de hand is, blijkt regelmatig dat 
er andere hulpverleners betrokken zijn. We kunnen dan besluiten een netwerkberaad te organiseren 
waar in principe de cliënt bij aanwezig is. Op deze manier kun je samen één plan maken en onderling 
afstemmen. Eigenlijk zijn we altijd met maatwerk bezig. In geval van huiselijk geweld nemen we standaard 
een aantal weken na de aanmelding weer contact op met de cliënt om te vragen hoe het gaat en of er 
nog behoefte is aan hulp. Dat is in het kader van nazorg en wordt meestal erg op prijs gesteld. Mensen 
verwachten dat eigenlijk niet. 

Ronald Mondeel 
Maatschappelijk werker CTO (Crisisteam Overdag)

INTERVIEW
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geen raakvlak met mensenhandel, maar tijdens de controles komen zij regelmatig situaties tegen waarin 
er zorg is voor de sekswerkers. Door RUPS en AVIM meer met elkaar te verbinden en open te staan 
voor elkaars expertise wordt de behoefte van de doelgroep beter in kaart gebracht en kan hierop 
meer geanticipeerd worden. In 2018 zijn er drie controledagen geweest waarin AVIM, RUPS en Roze 
in Blauw samen zijn opgetrokken. Tijdens deze dagen is er in het bijzonder aandacht geweest voor 
Zuid-Amerikaanse sekswerkers en mannelijke sekswerkers. Het doel was het leveren van maatwerk 
ten behoeve van de sekswerkers die zorg behoeven in plaats van handhaving. Vanzelfsprekend blijft er 
gehandhaafd worden waar dit nodig is. 

Er vindt de laatste jaren, door de daling van het aantal vergunde bedrijven waarin sekswerkers kunnen 
werken, een verschuiving plaats naar het online aanbieden van hun diensten door individuele seks-
werkers. Via outreachend online veldwerk wordt geprobeerd deze sekswerkers te bereiken, dit gebeurt 
door medewerkers van Sterk Huis in Tilburg, waaronder enkele ervaringsdeskundigen. De lijnen met 
Sterk Huis zijn kort, als er hulpvragen komen vanuit de regio Baronie wordt de hulpverlening hier 
opgepakt. 

Het ministerie heeft een commissie ingesteld die gevraagd is input te geven over hulpverlening aan 
sekswerkers. De trajectbegeleider vanuit regio de Baronie heeft deelgenomen aan deze landelijke 
commissie. Het doel is het ontwikkelen van deskundigheidsbevordering voor hulpverleners die meer 
competenties willen hebben voor het geval zij in hun praktijk een sekswerker tegenkomen. 
Ook heeft de trajectbegeleider meegewerkt aan filmopnames voor het ontwikkelen van een online 
cursus voor hulpverleners.

MBO
Drie schoolmaatschappelijk werkers van het IMW zijn werkzaam op het Cingel College, Radius College, 
Vitalis College, het Florijn College en de Rooi Pannen. Zij helpen leerlingen die bijvoorbeeld last hebben 
van depressieve klachten of angsten, die moeite hebben gemotiveerd te zijn om hun opleiding te volgen, 
of die een verslaving ontwikkelen of hebben. 
Als dit gewenst is, is er ook contact met de ouders. Daarnaast geven zij ook consult of coaching aan 
docenten over de aanpak van leerlingen met problemen. De leerlingen van het Mbo komen zowel uit 
Breda als uit de omliggende gemeenten. In 2018 zijn er 387 leerlingen begeleid.

Revalide	Breda	e.o
Revalide is een organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg, die psychosociale begeleiding 
bij het IMW inkoopt voor patiënten van de locatie Terheijden. Daarmee maakt deze begeleiding deel 
uit van het totaal pakket van Revalide, dat door de zorgverzekeraar wordt gefinancierd. Bij Revalide 
zijn verder psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, een revalidatiearts en revalidatiearts 
ondersteuners betrokken. 
De maatschappelijk werker heeft 40 patiënten begeleid. 
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Andere activiteiten
Afstemming	tussen	vrijwilligersorganisaties
Er zijn veel vrijwilligersinitiatieven in Breda die zich met hulp- en dienstverlening bezighouden. Soms 
wordt hetzelfde aangeboden. Soms lijkt het hetzelfde te zijn maar blijkt het toch van elkaar te verschillen 
en elkaar te kunnen aanvullen. 
Door deelname aan het 1 op 1 netwerk door de coördinator vrijwilligers(beleid) wordt er binnen het 
netwerk meer bekend over het werk/taken van de budgetcoaches. Binnen dit netwerk, dat bestaat uit 
organisaties in Breda die met vrijwilligers werken (Stichting de Zonnebloem, Indigo, Breda Actief, StiB, 
Humanitas, Siriuz, Surplus welzijn, Juzt, Safegroup, WIJ, Wonen Plus, Rode kruis de Baronie, Stichting 
Tientjes) vindt afstemming plaats over deskundigheidsbevordering en worden gezamenlijke activiteiten 
ontplooid. Op 7 december is er door het netwerk een vrijwilligersmiddag georganiseerd met diverse 
workshops. 
De coördinator vrijwilligers(beleid) neemt ook deel aan een intervisiegroep die bestaat uit 
coördinatoren van Surplus welzijn, SMO, StiB, Raffy zorg, Thebe, Park Zuiderhout. In deze groep vindt 
afstemming plaats over het werken met vrijwillig medewerkers en uitwisseling van kennis en ervaringen. 

Contacten	met	de	opleiding
Als organisatie vinden we het belangrijk dat studenten die van de opleiding afkomen hun vak verstaan. 
We willen hier dan ook ons steentje aan bijdragen door stageplaatsen beschikbaar te stellen, gelegenheid 
te bieden voor afstudeeronderzoeken, op te treden als extern beoordelaar of docenten in de 
gelegenheid te stellen mee te lopen in de praktijk. We maakten deel uit van de werkveld adviesraad en 
de strategische werkveld adviesraad van Avans. Ook waren we vertegenwoordigd, door een stagiaire 
en maatschappelijk werker, op de Stagemarkt, waar tweedejaars studenten informatie krijgen over de 
stagemogelijkheden. 
In overleg met Social Studies bieden we in 2019 eerste- en tweedejaarsstudenten ook de mogelijkheid om 
op een andere manier kennis te maken met de activiteiten van het IMW. Dit gebeurt door het binnen een 
week uitwerken van een aantal creatieve opdrachten en het begeleiden van een leerwerk gemeenschap. 
We hopen hierdoor het komend schooljaar binnen het maatschappelijk werk weer twee derde jaars 
studenten te kunnen begeleiden. Al enige tijd signaleren we dat minder studenten zich aanmelden en 
eerder kiezen voor een stageplaats in een meer gespecialiseerde organisatie qua doelgroep.

Dit jaar hebben diverse IMW’ers, op verzoek van de afdeling Social Studies, meegedacht in de nadere 
invulling van het nieuwe uitstroomprofiel welzijn en samenleving. 

Maatwerkfonds
In september 2018 heeft de gemeente Breda tot het eind van het jaar deze financiële middelen aan het 
IMW beschikbaar gesteld voor cliënten die in een schrijnende situatie verkeren, die van invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen in het gezin (zogenoemde Klijnsma-gelden). Aanvragen hiervoor konden bij het 
Maatwerkfonds worden gedaan door een hulpverlener vanuit de wijknetwerken ZveB en het CJG. Een 
toetsingscommissie, die bestond uit drie leden van het MT van het IMW toetste of de aanvraag paste bij 
het doel van het fonds. Er zijn door het fonds 28 aanvragen behandeld waarvan er 27 zijn toegekend.
Jammer genoeg zijn de middelen pas laat in 2018 door de gemeente beschikbaar gesteld. Een dergelijk 
fonds voorziet zeker in een behoefte. 
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Bereik
Kwetsbare	Bredanaars
Net als voorgaande jaren heeft de dienst BBO Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda, 
in opdracht van WIJ, MEE en IMW, onderzoek gedaan naar het bereik van deze organisaties onder 
kwetsbare burgers. De dienst maakt ten behoeve van het onderzoek gebruik van door het Nicis Institute 
ontwikkelde risicoprofielen die betrekking hebben op onderwerpen als huisvesting, welbevinden/
gezondheid, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden, etniciteit en sociaal-economische status. 
De resultaten van het onderzoek, die in 2018 zijn gerapporteerd, zijn gebaseerd op gegevens uit 2017.

Maatschappelijk	Werk	
1,2 % van de Bredanaars maakt gebruik van het maatschappelijk werk. Het meest in de leeftijdscategorie 
van 45 tot 55 jaar. De gemiddelde leeftijd van de MW-cliënten is 41 jaar. Relatief veel onvolledige 
gezinnen (3,5%) en mensen met een migratieachtergrond: Marokkanen (3,0%), Turken (2,5%), Surinamers 
(3,4%) en Antillianen/Arubanen (4,6%). Onder autochtonen is dit percentage 0,9%. 
In Hoge Vucht/Doornbos-Linie wordt veel van gebruik gemaakt van het maatschappelijk werk. In de 
woon buurten Fellenoord, Biesdonk, Wisselaar, Geeren-Noord Geeren-Zuid, Haagpoort, Heuvel en 
Kesteren is het gebruik het grootst.

Sociaal	Raadsliedenwerk	
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 46 jaar. Relatief veel onvolledige gezinnen 
(2,4%) en mensen met een migratieachtergrond: Marokkanen (3,3%), Turken (1,7%), Antillianen/
Arubanen (2,4%) en Surinamers (2,4%). Onder autochtonen is dit percentage 0,4%. 
In Hoge Vucht/Doornbos-Linie wordt veel van deze dienst gebruik gemaakt. In de woonbuurten 
Geeren-Zuid, Fellenoord en Geeren-Noord is het gebruik het grootst.
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GEBRUIKTE	DIENSTEN	IMW	
GEOGRAFISCHE	SPREIDING
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Wie	bereik	je?
We zijn in 2017 in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gestart met een financieel spreekuur om de 
drempel voor mensen met financiële problemen te verlagen. Voorheen liepen alle aanvragen voor 
schuldhulpverlening via de gemeente. Inwoners met schulden moesten zich daar aan een open balie 
aanmelden. Dat zagen wij graag anders. Mensen lopen er niet graag mee te koop dat ze schulden 
hebben, er rust nog een taboe op. Men kan nu binnenlopen tijdens één van de spreekuren op onze 
locaties in Alphen, Chaam of Baarle-Nassau. Hier hebben wij gesloten spreekkamers die rust en privacy 
bieden. Verder krijg ik ook veel aanvragen via telefoon of via de mail. 
We worden steeds zichtbaarder in de dorpen en mensen weten ons steeds beter te vinden. Mond-tot-
mond reclame werkt in de dorpen heel goed. De meeste van mijn cliënten zijn tussen de 30 en 70 jaar. 
Ik heb goede samenwerkingscontacten met ambtenaren van de ABG-gemeenten en mede werkers van 
andere organisaties in de dorpen. Het valt mij op dat deze medewerkers de cliënten ook echt kennen 
en dat zij altijd bereid zijn om mee te denken. De menselijke maat vindt men hier heel belangrijk.

Wat	bereik	je?
Als mensen zich hebben aangemeld met schuldenproblematiek bespreken we samen wat er aan de 
hand is. Hoe verhoudt het inkomen zich tot de vaste lasten? Hoe komt het dat het niet lukt om elke 
maand rond te komen? Daarnaast bespreken we wat dringend is, zijn er bijvoorbeeld achterstanden in 
de huur of betaling van energie. We bekijken wat ervoor nodig is om inkomsten en uitgaven weer in 
balans te brengen. Daar waar nodig zullen we uitstel vragen, zodat gewerkt kan worden aan stabiliteit. 
Daarna kunnen waar mogelijk voorstellen worden gedaan voor aflossing op de schulden. Zo’n voorstel 
moet in de regel wel goed onderbouwd zijn, zodat de schuldeiser begrijpt waarop de hoogte van het 
bedrag is gebaseerd. Daarnaast kan het helpen om inzage te geven in de reden waardoor het in eerste 
instantie mis is gegaan en wat eraan is gedaan om de situatie weer terug onder controle te krijgen. 
Door begrip te kweken lukt het meestal wel om weer tot een oplossing te komen.
Ik vind het belangrijk om cliënten goed te informeren over wat ze kunnen verwachten van de hulp-
verlening. Dat geldt in situaties waarin een aanmelding leidt tot een aanvraag schuldregeling, maar ook 
zeker binnen de budgetbegeleiding. In de basis blijven mensen altijd zelf de regie houden en in ieder 
begeleidingstraject probeer ik dan tot een goede samenwerking te komen. Het kan zijn dat ik soms wat 
zaken overneem, maar daar waar mogelijk laat ik de cliënten ook zelf dingen oppakken. 
Financiële problemen gaan meestal hand in hand met problemen op andere gebieden zoals spanningen 
in de relatie of opvoedingsproblemen. Ik kijk altijd naar het hele plaatje en bekijk samen met cliënten 
wat zij nodig hebben om hun leven weer terug op de rit te krijgen. Soms is hiervoor ook meer 
gespecialiseerde hulp nodig, zoals in het geval van verslaving. In dat geval kan ik ze op het spoor zetten 
van andere hulpverleners en een warme overdracht doen.

Mijn werk is afwisselend en interessant, mede door alle complexe zaken die ik tegen kom. Ik krijg er 
energie van als ik merk dat mensen weer lucht krijgen, als ze weer grip krijgen op hun situatie. Ook al 
zijn de financiële problemen nog niet helemaal opgelost, in de meeste gevallen is er dan wel al zicht op 
een oplossing. Want hoe somber en ingewikkeld een situatie ook soms lijkt, er zijn altijd mogelijkheden. 
En ik zie het als mijn taak om mensen te begeleiden die paden te bewandelen waardoor ook zij gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden die er zijn. 

 

Linda Overtoom 
Maatschappelijk werker PHS Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

INTERVIEW
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Organisatie
Kwaliteit
We werken als organisatie voortdurend en systematisch aan de verbetering van de hulp- en dienst-
verlening. We opereren steeds meer in netwerken, samen met andere instellingen. Scherp worden 
gehouden op vakmanschap en professionaliteit is belangrijk. Mede om die reden hebben we ervoor 
gekozen ons te laten certificeren volgens het door Sociaal Werk Nederland ontwikkelde nieuwe 
kwaliteitslabel. Dit label staat voor het vakmanschap van de medewerkers, de kwaliteit en het effect van 
de dienstverlening voor burgers, en dit via een proactieve lerende organisatie met adequaat bestuur. 
Door een extern certificeringsbureau zijn we in 2018 succesvol beoordeeld op deze onderdelen. 
In juni 2018 hebben we het bijbehorende certificaat ontvangen.

Eind 2015 hebben we voor het vrijwilligerswerk het keurmerk Goed Geregeld van het NOV 
(Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) behaald. Dit keurmerk geeft aan, dat we het 
vrijwilligerswerk op een goede en aantrekkelijke manier hebben georganiseerd. In 2019 vindt het traject 
voor hercertificering plaats.

VOG	en	beroepsregistratie
Alle medewerkers die bij het IMW met cliënten werken, zijn in het bezit van een bij de functie passende 
Verklaring Omtrent Gedrag. 
Beroepskrachten zijn daarnaast verplicht geregistreerd in een beroepsregister. Degenen die werkzaam 
zijn binnen het CJG en het interventieteam zijn geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd), de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden in Registerplein. 

Deskundigheidsbevordering
Het onderhouden en uitbreiden van competenties van medewerkers zijn van wezenlijk belang voor de 
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. Naast het intern bieden van coaching, casuïstiekbespreking en 
intervisie is er jaarlijks een ruim budget beschikbaar voor scholing in de vorm van training, het volgen van 
een cursus of het bijwonen van congressen of workshops. Tevens beschikken de betaald medewerkers 
over een loopbaanbudget dat ze kunnen benutten om in zichzelf te investeren, ter bevordering van hun 
werkplezier en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.
De collectief aangeboden trainingen en workshops hebben dit jaar in het teken van geweld in 
afhankelijk heidsrelaties gestaan. Alle betaald medewerkers die met cliënten werken zijn getraind in 
de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die op 1 januari 2019 gehanteerd moet 
worden. De meldcode bevordert het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en bespreekbaar 
maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Nieuw is de verplichting situaties van geweld te melden bij 
Veilig Thuis. Alle vrijwillig medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld een workshop te volgen over het 
signaleren van huiselijk geweld en de meldcode.
Alle maatschappelijk werkers zijn daarnaast getraind in het maken van veiligheidsplannen. Bedoeld om 
samen met de cliënt en zijn netwerk tot afspraken te komen over het stoppen van het geweld en het 
duurzaam voorkomen van geweld.
Het IMW beschikt vanaf januari 2019 over twee aandachtsfunctionarissen geweld in afhankelijkheids-
relaties, die binnen de organisatie extra aandacht besteden aan dit onderwerp en kunnen worden 
geconsulteerd bij vragen.
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PERSONEEL

BETAALD	
Aan het einde van het verslagjaar 
2018 had het IMW 91 betaalde 
personeelsleden in dienst (voltijd en 
deeltijd). 

Er zijn in 2018 11 betaalde mede
werkers aangenomen en 11 mede
werkers verlieten de instelling.

Op 31 december 2018 waren er 
2 stagiaires.

Ook werd gebruik gemaakt van de 
diensten van 1 medewerker via een 
uitzendbureau en 1 medewerker 
van uitzendbureau 65+.

VRIJWILLIG	MEDEWERKERS
69 vrijwillig medewerkers op 
31 december 2018. Totaal over 
een heel jaar 86. 

Een aantal vrijwillig medewerkers 
vervullen meerdere functies.
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De maatschappelijk werkers die in de wijken werkzaam zijn, zijn als Noord en Zuid (oorspronkelijke 
verdeling van boven en beneden de spoorlijn) themagewijs met elkaar in gesprek gegaan over kwaliteit 
en vakmanschap. Daarin is ook het aspect van werkdruk maar ook talentontwikkeling aan de orde. 
Dit levert bewustwording op van het belang van het goed beheersen van je vak, maar ook het belang 
van dezelfde taal spreken. Deze themabijeenkomsten worden in 2019 voortgezet.

Tevredenheidsmeting

Cliëntwaardering

Net als voorgaande jaren is bij aanvang en afsluiting van de hulpverlening aan cliënten de schaalvraag 
gesteld. Ze kunnen met een getal tussen 0 en 10 aangeven hoe zwaar het probleem voor hen weegt. 
Gemiddeld wordt bij afsluiting een positieve stijging van 1,6 punten aangegeven.

In opdracht van de gemeente Breda is er in 2018 een klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd onder 
de cliënten van het netwerk ‘Zorg voor elkaar Breda’. Hierbij werd in kaart gebracht welke werkelijke 
baten de cliënten ervaren van de verschillende hulpverleningsactiviteiten van het netwerk. Hoe deze 
activiteiten bijdragen aan hun zelfredzaamheid en aan de mogelijkheid om te kunnen leven zoals cliënten 
dat zelf wensen. 
Voor wat betreft het IMW gaven de cliënten van zowel het maatschappelijk werk alsook de cliënten 
van het Sociaal raadsliedenwerk in grote meerderheid aan, dat ze tevreden waren over de hulp die ze 
hebben ontvangen. Met de geboden ondersteuning kunnen ze (meer) het leven leiden zoals zij dat graag 
zouden willen.

Medewerkerstevredenheid

In 2018 liet het IMW een onderzoek doen naar de medewerkerstevredenheid onder de betaald mede-
werkers. Medewerkers zijn (zeer) positief over het IMW als werkgever. Met name de volgende aspecten 
scoorden zeer hoog: werkinhoud, de mogelijkheid om de eigen vakbekwaamheid te ontwikkelen en de 
relatie met de leiding en met collega’s.
Het in hetzelfde jaar gehouden tevredenheidsonderzoek onder de vrijwillig medewerkers laat eenzelfde 
beeld zien. De hoge scores met betrekking tot de aspecten werkinhoud, motivatie en voldoening, en 
onderlinge samenwerking vallen hier op.

Klachtbehandeling
In het kader van de klachtrechtregeling heeft het IMW een onafhankelijke Klachtencommissie, een intern 
vertrouwenspersoon, extern vertrouwenspersoon en een klachtbemiddelaar.
Er zijn dit jaar drie klachten binnengekomen die via bemiddeling door een lid van het MT zijn opgelost. 
De Klachtencommissie heeft geen klachten behandeld. In 2019 wordt de Klachtencommissie samen-
gevoegd met de Klachtencommissie van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg.
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht het te melden als zich een datalek heeft 
voorgedaan. Dit is niet het geval geweest.

Raad	van	Toezicht
De Raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden die, vanuit hun expertise en maatschappelijk betrokken-
heid, in deze functie mede vorm willen geven aan het IMW. De leidraad van hun handelen wordt gevormd 
door de Governance Code Sociaal Werk. 
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De RvT heeft in 2018 vijf keer vergaderd met de bestuurder. Daarnaast vindt er jaarlijks een zelfevaluatie 
en een directiebeoordeling plaats. 
Met enige regelmaat nodigt de RvT medewerkers uit op haar overleg om zich te informeren over actuele 
ontwikkelingen. Leden van de RvT nemen daartoe ook deel aan binnen de organisatie georganiseerde 
bijeenkomsten. 

Ondernemingsraad	(OR)
Binnen het IMW functioneert een OR die structureel overleg heeft met de bestuurder. Informatie wordt 
uitgewisseld, aan de bestuurder wordt advies gegeven over onderwerpen die van invloed zijn op de 
werkgemeenschap. Daar waar dit aan de orde is, maakt de OR gebruik van haar instemmingsrecht. 

Project	eMW
Het in 2016 gestarte project is afgerond. Het doel van het project was te onderzoeken of online hulp-
verlening een aanvulling kan zijn op het persoonlijk cliëntcontact. Zelfhulp is hierbinnen één van de moge-
lijkheden. De benodigde middelen voor dit innovatieve project zijn beschikbaar gesteld door een fonds. 
Er is een nieuwe website gemaakt die meer mogelijkheden biedt voor het informeren van bezoekers. 
Zo zijn er een groot aantal veel gestelde vragen op te vinden, die beantwoord zijn door maatschappelijk 
werkers en sociaal raadslieden. De onderwerpen waar de vragen over gaan, komen zij dagelijks tegen. 
Ook beschikt de website over een voorleesfunctie en is gelet op het taalniveau van de teksten.
Bezoekers kunnen op werkdagen ’s morgens chatten met één van de sociaal raadslieden. De gemaakte 
informatieve filmpjes komen in 2019 beschikbaar op de website.

Social	return
Het IMW wil haar bijdrage leveren aan participatie en re-integratie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hiertoe worden huishoudelijk medewerkers ingehuurd bij ATEA-groep. Daarnaast zijn er 
vrijwillig medewerkers die na hun werkzaamheden bij het IMW weer een baan elders vinden.
Ook in hulpverleningscontacten is aandacht voor participatie en ontwikkeling.

Huisvesting	
Van alle locaties van het IMW maken meerdere organisaties gebruik. Er zijn open inloopspreekuren 
van ZveB op de locaties Noorderlicht, Paardeweide en Verbeetenstraat. Naast medewerkers van de 
Kredietbank West-Brabant en Wmo consulenten kunnen ook andere wijknetwerkers hier afspraken 
plannen of administratieve werkzaamheden verrichten. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
De Paardeweide is ook de thuisbasis voor het CJG team Noordwest. Medewerkers van ATEA-groep 
hebben ook een spreekuur in het Noorderlicht. 
Op de locatie Willemstraat hebben diverse organisaties een werkplek en ontvangen er cliënten.
Naast IMW’ers zijn dit CJG’ers, medewerkers van FIOM, Stichting Adoptievoorzieningen, De Basis, NMI, 
Stichting Leger des Heils en een psycholoog. Op alle vier de locaties hebben ook de sociaal raadslieden 
afspraken met hun cliënten. 



‘Mensen 
gaan zelf 

aan de slag’
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Wie	bereiken	jullie?
We zijn nu zo’n 10 maanden bezig met het groepsaanbod voor mensen die geen eigen dak boven hun 
hoofd hebben of het dak dreigen kwijt te raken. We merkten in de wijken dat het voor deze groep 
belangrijk is snel te handelen om te voorkomen dat de problemen veel groter worden. Mensen die zich 
voor hulp aanmelden kwamen vaak niet op hun afspraak opdagen. Net als wij signaleerden collega’s uit 
andere wijken hetzelfde. We zijn om die reden aangeschoven bij overleggen om te bespreken hoe we de 
hulpverlening aan deze groep konden verbeteren. Eigenlijk is de eerste stap bij deze problematiek steeds 
dezelfde, informatie geven over de mogelijkheden en informatie geven over wat je er zelf aan kunt doen. 
We besloten deze stap wekelijks in groepsverband te gaan doen, waardoor mensen binnen een week 
terecht kunnen. Mensen die aan deze bijeenkomst hebben deelgenomen kunnen vervolgens deelnemen 
aan het vervolg waarin ze kunnen werken aan hun herstelplan. Uit alle vier de wijknetwerken zijn er 
minimaal twee collega’s betrokken bij de ontwikkeling van dit groepsaanbod. De bijeenkomsten worden 
steeds begeleid door twee collega’s. 
Degenen die hiervan gebruik maken, zijn in de regel ouder dan 18 jaar. We zien aardig wat personen 
van begin 20, die bijvoorbeeld tot hun 18e begeleiding hebben gehad, die met het bereiken van hun 
18e is gestopt. Vaak hebben zij nog niet de tools in handen waarmee ze zelfstandig een huishouding 
kunnen voeren. Vooruit plannen is voor hen nog lastig. Soms wonen ze in een kraakpand waar ze weer 
uit moeten. We zien ook studenten bij wie de studiefinanciering stopt. We komen ook gescheiden 
mensen tegen, waarvan de partner in het huis is gebleven. Boven de 30 jaar zien we meer mannen, 
onder de 30 meer vrouwen.

Wat	bereiken	jullie?
In de eerste bijeenkomst geven we informatie over bijvoorbeeld inkomen, werk, digid, huisvesting en over 
de organisaties waar ze hiervoor terecht kunnen. We gaan in op hun vragen en houden in de gaten of er 
mensen bij zijn die ook nog individuele hulp nodig hebben. Als het nodig is verwijzen we hen gericht. 
Het herstelplan heeft als doel dat het met hen op de langere termijn weer goed gaat. Ze stellen doelen 
voor zichzelf, wat ook nodig is als ze bijvoorbeeld financiële ondersteuning van de gemeente nodig hebben. 
Centraal Onthaal, maar ook wij, kunnen niet voor huizen zorgen. Mensen moeten hiervoor zelf aan 
de slag, wij geven hen de tools hiervoor. Natuurlijk helpen we degenen die dit niet zelfstandig kunnen. 
Soms blijkt dat er toch nog een oplossing in hun eigen netwerk te vinden is. Uit angst anderen in de 
problemen te brengen hebben ze dat eerder niet durven vragen. Wij geven ze informatie over wat wel 
en niet kan als er iemand gaat inwonen. 
We werken intensief samen met de medewerkers van Centraal Onthaal, we hebben elkaars werkwijze 
beter leren kennen. Dat maakt dat we elkaar sneller weten te vinden voor overleg en elkaar ook veel 
gerichter kunnen adviseren.
Ook met de SMO is een hechtere samenwerking ontstaan. De bijeenkomsten vinden plaats in De Faam, 
waar onze cliënten maar ook wij ons erg welkom voelen. Cliënten gaan hier soms ook deelnemen aan 
andere activiteiten. Ze leggen er ook andere contacten waardoor hun netwerk groter wordt. Deze kruis-
bestuiving werkt prima.
Er vindt steeds meer mond-tot-mond reclame plaats, sommige mensen komen nu al voor ze dakloos 
worden. Ze worden door Centraal Onthaal medewerkers naar ons verwezen maar ook door andere in 
de wijk werkzame hulp- en dienstverleners.

Lenny Sinke & Claudia van Essen
Maatschappelijk werker Noordwest         Consulent MEE

INTERVIEW
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

 Resulaat Begroting Resultaat	

 2018 2018 2017 
Baten   
Subsidies 5.341.204 5.397.335 5.294.074
Overige opbrengsten 49.377 41.729 35.819
   

 5.390.581 5.439.064 5.329.893
   
Lasten   
Personeelskosten 4.404.090 4.545.833 4.381.219
Huisvestingskosten 354.637 371.401 351.615
Afschrijvingskosten 87.248 110.155 89.311
Overige bedrijfskosten 449.589 461.750 480.868

 5.295.564 5.489.139 5.303.013
   
Financiële	baten	en	lasten   
Financiële lasten -913 -1.000 -880
Financiële baten 1.431 -- 5.542

 518 -1.000 4.662

Resultaat	boekjaar 95.535 -51.075 31.542



COLOFON:  TEKST Marijke den Hollander  FOTOGRAFIE Tim Eshuis 
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