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INLEIDING

Wat is de reden dat we dit jaarverslag de titel synergie meegeven?
Er is bijna geen activiteit meer die we niet in samenhang, samenwerking
of in coproductie met anderen ontwikkelen en uitvoeren. Het CJG of
Zorg voor elkaar Breda (ZveB) zijn hiervan voorbeelden. We zijn samen
met anderen verantwoordelijk voor hetgeen we binnen deze netwerken
doen. Maar ook de bemoeizorg, de ketensamenwerking rond huiselijk
geweld en de activiteiten voor statushouders geven we samen met
anderen vorm en voeren we samen uit.
De samenleving maar ook de problemen waar mensen mee te maken
krijgen zijn dermate complex dat het bundelen van de krachten vanuit
het netwerk maar ook binnen de hulp- dienst- en zorgverlening meer dan
gewenst is. We hebben de visie dat problemen met elkaar samenhangen.
Je moet je daarom ook niet op een eilandje willen terugtrekken. Als
organisatie brengen we datgene in de netwerksamenwerking in waar we
goed in zijn, namelijk de eerstelijns psychosociale hulpverlening en sociaal
juridische dienstverlening. We doen niet aan opbouwwerk en hebben geen
expertise op het gebied van arbeidsparticipatie, daar zijn anderen beter in.
Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid, die zowel uitdagend als
complex is. De laatste jaren is er een andere relatie met de gemeente
ontstaan. Er is sprake van een partnerschap tussen gemeente en het
veld. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zoeken
met elkaar naar de best mogelijke manier om de hedendaagse vraag
stukken aan te pakken. Het werken met thematafels in Breda heeft
een verandering tot stand gebracht in de subsidiesystematiek die
vernieuwend is in Nederland. Het getuigt van gemeentelijke lef om
een deel van de regie in handen van het veld te leggen.
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INLEIDING

Maar we zijn nog niet uitontwikkeld. Het toetsingskader, dat een aantal
jaren geleden is ontworpen binnen M&S Breda (voorloper van Zorg voor
elkaar Breda), kan nog beter gebruikt worden. We kunnen nog meer
scherpte ontwikkelen op de maatschappelijk baat, de waarde die we als
gemeente en organisaties willen realiseren.
Met elkaar blijven ontwikkelen vinden we belangrijk. Er is dan ook door
veel medewerkers deelgenomen aan de binnen ZveB georganiseerde
inspiratiebijeenkomsten met prikkelende sprekers, gezamenlijke casuïstiek
besprekingen en aan de door de gemeente Breda georganiseerde
trainingen Maatwerk 2.0 en Werken met Verve (werken met personen met
verward gedrag).
Het werk van onze maatschappelijk werkers in de wijken en het
telefonisch aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda worden in dit verslag
kort benoemd. In een gezamenlijk verslag van de netwerkpartners
Zorg voor elkaar Breda zal dit uitgebreider gebeuren. De werkzaamheden
die onze school CJG’ers, CJG-coaches en procesregisseurs binnen het
CJG verrichten, worden in een apart CJG verslag verantwoord.
Op 8 juni 2017 bestond het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn 50 jaar.
Al meer dan 50 jaar dragen we bij aan het zelfredzamer worden van de
inwoners van ons werkgebied. We doen dat niet alleen maar in synergie
met anderen. Een aantal korte interviews met medewerkers laat zien wat
voor hen de betekenis is van synergie.

Jeroen Berkhout
Directeur/bestuurder
April 2018
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INTERVIEW

‘Elkaars
inzet zien’
Anita Broos
Maatschappelijk werker Baarle-Nassau
Wat versta jij onder synergie?
Voor mij is dat samenwerking die als vanzelf gaat, vloeiend verloopt. Samen tot iets komen wat je
alleen niet zou lukken. In het dorp waar ik als maatschappelijk werker werk, heb ik korte lijnen met
functionarissen van andere organisaties en de gemeente. We vullen elkaar goed aan vanuit onze
verschillende rollen en functies. Dat heeft te maken met de inhoud van de functie maar ook met
persoonlijk vakmanschap.
Om tot synergie te kunnen komen is het belangrijk dat je je ervoor inzet. Een open houding hebt
en de inzet van de ander ziet, ook al werkt iemand op een andere manier dan jij. Je vertrouwt op de
expertise van de ander. En als je vragen bij iets hebt, deze bespreken om te voorkomen dat het de
samenwerking in de weg gaat staan.
Wat is de rol van de cliënt?
De cliënt maakt ook onderdeel uit van de synergie. Steeds vaker organiseren we een groot netwerk
beraad waarbij de cliënt zelf aanwezig is naast degenen die vanuit hun functie contact met de cliënt
hebben. Dat kan bijvoorbeeld een Wmo klantmanager zijn, een consulent van MEE West-Brabant of een
medewerker van Veilig Thuis. Soms is daar ook iemand bij vanuit het persoonlijke netwerk van de cliënt.
We bespreken dan met elkaar wat er nodig is om de problemen op te lossen en wie wat gaat oppakken.
Maar ook in een een-op-eencontact met de cliënt is er sprake van synergie. Als er een aantal concrete
zaken moet worden gedaan en het lukt de cliënt nog niet om dat allemaal zelf te doen, dan maken we een
taakverdeling. Dit kan de cliënt ook over een drempel heen helpen om zaken weer zelf aan te pakken.
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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 deze (opnieuw) te verwerven 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. Waar dit nodig is, kan ook een beroep op vrijwillig medewerkers worden
gedaan. De problematiek waarvoor mensen een beroep doen op onze hulp- en dienstverlening wordt
steeds complexer. De verwevenheid van problemen wordt groter. Meer dan voorheen 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
Maatschappelijk werkers van het IMW voeren de eerstelijns psychosociale hulpverlening uit in de wijken
van Breda samen met maatschappelijk werkers van WIJ en consulenten van MEE.
Nieuwe cliënten zijn geattendeerd op het maatschappelijk werk door één van de ketenpartners, komen
daar via het telefonisch aanmeldpunt ZveB mee in contact of weten zelf de weg te vinden naar een
open inloopspreekuur in de wijk.
Naast vrijwilligers wordt het telefonisch aanmeldpunt bemenst door maatschappelijk werkers van IMW
en WIJ, consulenten van MEE en medewerkers van de gemeente. Inwoners van Breda kunnen hier met
al hun vragen op het gebied van Wmo, zorg en welzijn terecht. Samen met de beller wordt besproken
wat er nodig is om de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen.
In de wijken wordt veel samengewerkt met andere in de wijk werkzame hulp- en dienstverleners,
bijvoorbeeld met CJG’ers, Thuiszorg, Wmo klantmanagers, sociaal raadslieden en medewerkers van
ATEA-groep en Kredietbank West-Brabant.

Maatschappelijk werk Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
In deze gemeenten wordt de eerstelijns psychosociale hulpverlening door maatschappelijk werkers van
het IMW verzorgd.
Dit jaar is gestart met extra spreekuren gericht op financiën. Inwoners kunnen op deze spreekuren
terecht met al hun financiële vragen en problemen. Deze spreekuren zijn laagdrempelig en blijken in een
behoefte te voorzien. Naast beantwoording van korte vragen kan een gestelde vraag ook het startpunt
zijn van een intensief schuldhulpverleningstraject.
Naast financiële problemen wordt ook een beroep gedaan op het maatschappelijk werk met vragen
rond psychische problemen, echtscheiding, huiselijk geweld, rouwverwerking of zorgen over iemand uit
het netwerk.
Er is sprake van een goede samenwerking met ketenpartners door de korte lijnen. Met de gemeente
rond inkomen, Wmo en re-integratie. Dit geldt ook voor de samenwerking met andere ketenpartners
zoals MEE West-Brabant, Veilig Thuis, wijkagent, Bemoeizorgteam en CJG.
In beide gemeenten neemt het maatschappelijk werk regelmatig deel aan het Hometeam overleg met
als kernpartners de huisartsen en thuiszorg.
Er is een start gemaakt in de ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) met
één plan voor het sociaal domein met als doel op een nieuwe manier samenwerken in de keten.
De gemeenten ontwikkelen dit samen met de samenwerkingspartners, waaronder het IMW.

Het Sociaal Raadsliedenwerk
Samen met vrijwillig medewerkers verzorgen de sociaal raadslieden de sociaal juridische dienstverlening
in vier gebiedsteams in Breda. Achter concrete vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag
waarmee cliënten aankloppen bij het Sociaal Raadsliedenwerk schuilen vaak meerdere problemen. Veelal
heeft dit te maken met financiële problematiek. Het is dan ook belangrijk dat breder wordt gekeken dan
het helpen met de gestelde vraag. De groep die door het Sociaal Raadsliedenwerk wordt bereikt is over
het algemeen minder zelfredzaam. Bij veel mensen is sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt
en laaggeletterdheid. Door het betrekken van iemand uit het netwerk die de taal beter beheerst of een
tolk (als het echt niet anders kan) wordt miscommunicatie voorkomen.
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PROBLEMATIEK
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Samen met gemeente Breda, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal, Surplus,
Breda-Actief (activiteit inmiddels overgenomen door Homestart) is de Zorg voor elkaar Breda voor
lichtingen cyclus Goede Start opgezet. De voorlichting is bedoeld voor statushouders en door de
gemeente verplicht gesteld. De sociaal raadslieden zijn specifiek verantwoordelijk voor informatie
overdracht over sociale zekerheid en financiën. Zij doen dit samen met collega’s van PHS (Psychosociale
Hulp bij Schulden) en de medewerker schuldpreventie.
Naar schatting heeft een derde van de deelnemers na de voorlichting een vraag waarvoor een individu
ele afspraak wordt gemaakt. Op deze manier weet deze groep de weg naar het Sociaal Raadsliedenwerk
steeds beter te vinden. Een groot deel van de vragen gaat over inburgering, echtscheiding maar ook
over belastingen.
Daarnaast loopt nog het AMIF programma. Voorlichting in het kader van het Europese Fonds AMIF
(Asiel, Migratie en Integratiefonds) om statushouders die al een tijdje in Breda verblijven goed te
informeren en wegwijs te maken in de stad.
Ook in dit kader wordt informatie gegeven over sociale zekerheid en omgaan met geld. Dit gebeurt
eveneens in samenwerking met collega’s van PHS en de medewerker schuldpreventie. Op basis van de
vragen die bij de doelgroep leven is een programma op maat gemaakt voor de twee groepen die het
betreft (Syriërs en Eritreeërs). Deelname is op vrijwillige basis. De deelnemers worden bereikt via het
netwerk van de sociaal raadslieden binnen deze groepen.
Omdat er veel sociaal juridische vragen zijn onder nieuwkomers en vluchtelingen is er gestart met een
inloopspreekuur op het kantoor van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal (SNVBc).
De expertise van de sociaal raadslieden is aanvullend op die van de medewerkers van SNVBc. Er wordt
zoveel mogelijk geprobeerd de vragen tijdens dit spreekuur te beantwoorden. Vergt het meer tijd dan
wordt hiervoor een vervolgafspraak gemaakt.
De laatste jaren komen er meer vragen van ZZP’ers. Zij komen vaak in een erg laat stadium als ze al zelf
van alles hebben geprobeerd. De ZZP’er die gestopt is met het eigen bedrijf kan geholpen worden door
het Sociaal Raadsliedenwerk, de anderen worden afhankelijk van de gestelde vraag gericht verwezen.
De sociaal raadslieden hebben de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd van personen en organisaties
die gespecialiseerd zijn in de problematiek van zelfstandigen. De sociaal raadslieden maken ook deel uit
van een werkgroep in Breda die bekijkt op welke manier zij het best geholpen kunnen worden.
In de wijken werken de sociaal raadslieden nauw samen met andere in de wijk aanwezige hulp-, diensten zorgverleners. Dit betekent naast het bieden van consult ook het deelnemen aan zorgconferenties en
meedenkbijeenkomsten rond cliënten. Door de fysieke aanwezigheid in de wijken zijn de contacten in de
loop der jaren verder uitgebouwd.
De sociaal raadslieden hebben ook korte lijnen naar bijvoorbeeld de Belastingdienst, Het Juridisch Loket
en advocatuur. Op hen kan ook een beroep gedaan worden voor bijscholing van de sociaal raadslieden
als er veranderingen zijn in wet- en regelgeving.

Psychosociale Hulp bij Schulden (PHS)
Samen met enkele budgetcoaches bieden de maatschappelijk werkers van het team PHS hulp aan
cliënten met complexe schuldenproblematiek. De laatste jaren neemt de omvang van de schulden bij
cliënten toe. Het hebben van schulden heeft een grote impact op het leven van de cliënten en de ge
zinnen. Regelmatig spelen dan ook andere problemen een rol zoals problemen in de relatie, verwerking
en opvoedingsproblemen. In die situaties kan het zijn dat er een parallel traject nodig is om met deze

11

2017

12

INTERVIEW

‘Vrijwilligerswerk
houdt mij scherp’
Gert Kolkman
Budgetcoach, Psychosociale Hulp bij Schulden (PHS)
en vrijwillig medewerker Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)
Wat zijn jouw taken als vrijwillig medewerker?
Voor cliënten van PHS word ik door de maatschappelijk werkers gevraagd voor afgebakende klussen.
Bijvoorbeeld het ordenen van paperassen t.b.v. een aanvraag voor budgetbeheer of beschermingsbewind.
Soms tref ik bij de cliënt thuis dichte enveloppen aan, niet gelezen post. Nieuwe budgetcoach cliënten
krijgen altijd een tas met een ordner, tabbladen en een perforator. Samen met de cliënt ga ik de post
sorteren en opbergen. Zo krijgt iemand weer overzicht, dat is belangrijk om inzicht te krijgen in wat er aan
betalingsachterstanden zijn. Gedurende mijn contact met de cliënt is er regelmatig een gezamenlijk gesprek
om af te stemmen met de cliënt, maatschappelijk werker en mijzelf. Bij het Sociaal Raadsliedenwerk heb
ik twee ochtenden per week een spreekuur van 9 tot 12:30 uur. Een gedeelte daarvan is het zogenaamde
Frontoffice; tijdens dat uur heb ik voornamelijk korte contacten rond de eenvoudiger vragen. Mensen komen
binnenlopen op het wijkkantoor met een brief of formulier, bijvoorbeeld omdat ze onzeker zijn of ze de
inhoud wel goed hebben begrepen. Als de vraag snel beantwoord kan worden, help ik hen direct. Als dat
niet kan, maak ik een afspraak op een ander tijdstip. Ik help cliënten ook bij het invullen van formulieren,
bijvoorbeeld een aanvraag voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Of ik controleer of de hoogte
van de huurtoeslag of de zorgtoeslag die ze ontvangen, klopt. Is het een ingewikkelder vraag dan overleg ik
met de aanwezige sociaal raadsman of ik plan een afspraak in bij de sociaal raadsman op een ander tijdstip.
Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?
Na mijn pensionering wilde ik mijzelf nuttig maken. Maar ik doe het ook voor mezelf, zo houd ik mijzelf
scherp. Ik heb een uitdaging nodig en wil graag nieuwe dingen leren. Ik heb jaren als maatschappelijk werker
in de jeugdhulpverlening gewerkt en als juridisch begeleider in een asielzoekerscentrum. Het aanpakken
van financiële problemen was voor mij nog een onbekend terrein. Ik leer ‘on the job’.
Wat versta jij onder synergie?
Dat je samen dingen aanpakt. In de regel bereik je samen meer dan in je eentje en het geeft energie.
De som is meer dan de optelsom van de delen.
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problemen aan de slag te gaan. Veel wordt dan samengewerkt met maatschappelijk werkers in de wijk,
CJG coaches en sociaal raadslieden en schuldeisers als woningbouwcorporaties, energieleveranciers en
waterleidingbedrijf.
De maatschappelijk werkers van het team geven ook steeds meer begeleiding aan vluchtelingen.
Naast individuele budgetbegeleiding verzorgen de maatschappelijk werkers van het team, net als de
sociaal raadslieden, informatiebijeenkomsten in het kader van Goede Start en AMIF.
De Kredietbank West-Brabant is samen met de gemeente een vaste samenwerkingspartner binnen
de lokale integrale schuldhulpverlening zoals deze in Breda is vormgegeven. Het diagnose instrument
Traject 51 wordt als softwareprogramma niet meer gebruikt. Het daarbij behorende uitgebreide eerste
gesprek wordt wel gecontinueerd. Op deze manier wordt goed in kaart gebracht waardoor de financiële
problemen zijn ontstaan en wat de cliënt zou kunnen doen om schuldenvrij te kunnen worden. Met de
maatschappelijk werkers in de wijken is overleg geweest over de nieuwe werkwijze.
Om de samenwerking tussen de maatschappelijk werkers in de wijken en de Kredietbank West-Brabant
te verbeteren nemen contactpersonen vanuit de wijkteams deel aan het voortgangsoverleg met de
Kredietbank. Het casusoverleg tussen PHS en de Kredietbank West-Brabant waar ook cases uit de
wijken aan de orde kwamen, wordt niet gecontinueerd. Er wordt gezocht naar een andere vorm van
casusoverleg in de wijkteams.
De consultfunctie van het team t.b.v. de maatschappelijk werkers in de wijken is voortgezet. In ieder
kwadrant wordt dit naar behoefte vormgegeven. In het ene kwadrant neemt de PHS’er regelmatig deel
aan de casuïstiekbespreking terwijl in het andere kwadrant de PHS’er op casusniveau wordt benaderd.
Bij de Voedselbank wordt spreekuur gehouden. Vrijwillig medewerkers van het IMW beoordelen op
basis van de hiervoor geldende criteria of aanvragers in aanmerking komen voor een voedselpakket.
De maatschappelijk werker spreekt de nieuwe aanvragers om met hen te bekijken wat ze kunnen
doen aan hun financiële problemen. Ook hier wordt nauw samengewerkt met medewerkers van de
Kredietbank West-Brabant die dan ook op de Voedselbank aanwezig zijn.
Schuldhulpverlening wordt ook geboden aan inwoners in de gemeente Moerdijk met financiële
problemen. In nauw overleg met de gemeente en de Kredietbank West-Brabant wordt deze hulp vorm
gegeven. Daarnaast verzorgt het team de schuldhulpverlening voor de vrouwenopvang van de Safegroup
in Breda. Het gaat om zo’n 70 trajecten op jaarbasis. De maatschappelijk werkers gaan naar de locatie
toe en helpen de vrouwen met het op orde brengen van hun financiën. Dit moet snel gebeuren omdat
de tijd die men bij de opvang doorbrengt beperkt is en het hebben van financiële problemen een
nieuwe start in de weg staat. Zij werken samen met mentoren van de Safegroup.
De functie van budgetconsulent is hernoemd naar medewerker schuldpreventie. Naast het voeren van
budgetadviesgesprekken is deze functionaris steeds meer bezig met het geven van voorlichting en andere
collectieve activiteiten. In ongeveer driekwart van de individuele contacten spelen ook achterliggende
problemen waarvoor hulp van een maatschappelijk werker uit de wijk nodig is. De medewerker geeft
dan na overleg met de cliënt de informatie door over wat er aan de hand is. In sommige situaties gaat de
medewerker samen met de maatschappelijk werker op huisbezoek om goed over te kunnen dragen.
De collectieve activiteiten vallen onder de paraplu van ‘Held met Geld’. Het winnende concept van de
eerste Bredase City Challenge om financiële problemen tegen te gaan door preventieve activiteiten in
de wijken op te zetten en zo het taboe hier omheen te doorbreken. De medewerker werkt hiertoe
nauw samen met de preventieafdeling van de Kredietbank West-Brabant en de afdeling communicatie
van de gemeente Breda.
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SOCIAAL RAADSLIEDENWERK
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VOORLICHTINGS BIJEENKOMSTEN
Goede start programma:
• 40 X 2 dagdelen financiële voorlichting
• 10 X 1 hele dag wijkgerichte voorlichting
Voorlichting regelingen
en voorzieningen in:
• Budgetcursus
• Goed uit elkaar
• Basiscursus vrijwillig medewerkers
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Activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn de budgetcursus Held met Geld (zeven in totaal), activiteiten
in de wijken zoals Opgeruimd staat netjes om te helpen de financiële huishouding goed te leren
ordenen. Bij deze activiteit waren ook IMW budgetcoaches betrokken. Daarnaast is voorlichting over
het omgaan met geld gegeven aan de brugklassen van het Newman college en is op initiatief van
maatschappelijk werkers in de wijk op basisschool de Weerijs een project over geld gedaan. Leerlingen
van de groepen 7 en 8 hebben 4 lessen gekregen over het omgaan met geld, sparen, hoe werkt een
pinpas. Maar ook waar besteed je je geld aan. Daartoe kregen de leerlingen per week €2 zakgeld van
het IMW. Ook de ouders zijn voor een bijeenkomst uitgenodigd en maatschappelijk werkers uit de wijk
hebben op school spreekuur gehouden. Hiervoor was echter weinig belangstelling.

Preventieve schuldhulpverlening
Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van geldproblemen kan voorkomen dat mensen in
problematische schulden terecht komen. Al enkele jaren worden huurders van de drie Bredase woning
corporaties die huurachterstand hebben, naar het IMW verwezen voor hulp. De woningcorporaties
kopen deze hulp, waarmee goede resultaten worden bereikt, voor hun huurders in.
De voorbereidingen zijn getroffen om in 2018 van start te kunnen gaan met de pilot Vroeg Eropaf Breda.
Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant, woningcorporaties Alwel, Laurentius, Wonen Breburg en
het IMW zetten deze pilot op. Er gaat samengewerkt worden met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en
coöperatie VGZ.
Vroeg Eropaf Breda is een digitaal meldingssysteem. Als er twee of meer signalen op binnenkomen over
een huishouden wordt er door medewerkers van de Kredietbank West-Brabant of het IMW contact
met hen opgenomen. De hulp die wordt aangeboden is vrijwillig. In verband met de bescherming van
de privacy vindt er geen terugrapportage plaats naar de melder.
Jaarlijks wordt de IMW uitgave Besparen in Breda met informatie en tips voor mensen met een kleine
beurs vernieuwd. De uitgave is te vinden op de website van het IMW.

Crisishulpverlening
Crisishulpverlening is kortdurende, intensieve hulpverlening, meestal met sturende begeleiding bij acute
psychosociale nood, die tot doel heeft stabilisering in een situatie (individueel en systemisch) te brengen.
Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW)
De maatschappelijk werkers van dit team verzorgen buiten kantooruren de eerstelijns psychosociale
hulpverlening voor het werkgebied van het IMW en de regionale organisaties WijZijn Traverse Groep
(inclusief Tholen), Trema en Surplus (regio West en Oost).
Het CMW wordt veel ingeschakeld voor situaties van huiselijk geweld door Veilig Thuis West-Brabant bij
meldingen buiten kantoortijd. Het betreft dan geweldsituaties die om een interventie of een plaatsing
in de crisisunit Safegroup vragen. De Hulpofficier van Justitie schakelt in verband met een opgelegd
huisverbod het CMW in.
Politie, SPOR (Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte), GGz Breburg en GGz Westelijk
Noord-Brabant en de huisartsenpost doen ook regelmatig een beroep op het CMW.
Situaties van huiselijk geweld waar de crisisdienst mee te maken krijgt, worden op de eerstvolgende
werkdag teruggekoppeld naar Veilig Thuis. Daar wordt beoordeeld welke hulp noodzakelijk is.
Als maatschappelijk werkers van een van de organisaties, waar de CMW de crisishulpverlening voor
verzorgt, inschatten dat er na kantooruren een crisis kan ontstaan dan doen zij een vooraanmelding.
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‘Zelfredzamer
raken, daar help
ik graag bij’
Siham Bahida
Sociaal raadsvrouw Breda centrum
Wat versta jij onder synergie?
Met elkaar samenwerken, waarbij ieder die dingen doet waar hij goed in is. Van maatschappelijk werkers
krijg ik bijvoorbeeld de vraag om te kijken of een cliënt wel gebruik maakt van alle financiële regelingen
waarop recht bestaat. Dit kan helpen om financiële problemen op te lossen. Of ik doe het voorwerk
voor een advocaat, als ik een cliënt heb doorverwezen die de advocaatkosten zelf moet betalen, door
te kijken welke papieren nodig zijn en deze dan op te vragen. Dit bespaart kosten.
Onze vrijwillig medewerkers versterken ons team door de kwaliteiten die zij meebrengen. Er is maar
een terrein dat altijd door een sociaal raadsman wordt opgepakt en dat is het vreemdelingenrecht.
Dat is zo ingewikkeld.
Onze functie is in de loop van de jaren veranderd. De vragen zijn veel complexer geworden. Als ik
’s morgens naar mijn werk ga, weet ik niet wat de dag mij zal brengen. Je moet alert blijven en dat vind
ik prettig. Ik werk in een fijn team waar je altijd bij elkaar terecht kunt en je in je waarde wordt gelaten.
Wat is de rol van de cliënt?
Ik vind het belangrijk mensen zo te helpen dat ze zelfredzamer worden. Mensen zijn vaak bang om zelf
naar instanties te bellen of om formulieren in te vullen. Ik laat hen dan vaak toch zelf bellen waar ik bij
ben. Als het dan niet lukt, kan ik ingrijpen. Als het wel lukt dan durven ze het de volgende keer meestal
wel zelf. Sommige zaken zijn zo ingewikkeld dat de cliënt ze niet zelf kan oplossen. Bijvoorbeeld als een
echtscheiding nog niet rond is, dan heeft een cliënt nog geen recht op toeslagen. Dit heeft enorme
gevolgen voor het inkomen. Door onze goede contacten met de Belastingdienst en de advocatuur
kunnen we helpen hiervoor een oplossing te vinden.
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De maatschappelijk werker van dienst kan dan nog beter inspelen op wat er op dat moment nodig is
en draagt de volgende werkdag als hij de cliënt heeft geholpen de informatie weer over aan de
begeleidend maatschappelijk werker.
Naast het directe contact met cliënten in crisis geven de maatschappelijk werkers van het CMW ook
consult.

Crisisteam Overdag (CTO)
Overdag zijn de maatschappelijk werkers van dit team beschikbaar om crisissituaties uit Breda, AlphenChaam en Baarle-Nassau op te vangen. Ook overdag hebben de crises vaak te maken met huiselijk
geweld. Maatschappelijk werkers van het team nemen deel aan het Huiselijk Geweld Overleg (HGO).
Omdat dit overleg een regionale functie heeft en iedere werkdag plaatsvindt, zorgen de instellingen voor
maatschappelijk werk er samen voor dat de expertise van de eerstelijns psychosociale hulpverlening in
ieder overleg aanwezig is. Aan de hand van de beschikbare informatie wordt in dit overleg afgesproken
welke organisatie de hulpverlening aan het betrokken gezin gaat oppakken. Als het een Bredaas gezin
betreft en er eerstelijns psychosociale hulpverlening nodig is, zorgt de maatschappelijk werker van het
CTO ervoor dat een maatschappelijk werker in de wijk waar het gezin woont contact met het gezin
gaat leggen. Deze maatschappelijk werker gaat samen met het gezin een zogenoemd veiligheidsplan
maken dat bedoeld is om het geweld te stoppen en duurzaam te voorkomen. Een maatschappelijk
werker van het IMW maakt deel uit van het Interventieteam huiselijk geweld (IT) van Veilig Thuis.
Het IT komt in actie, nadat een doorgaans complexe casus is doorverwezen vanuit het HGO naar
Veilig Thuis. Regelmatig is er sprake van herhaald slachtofferschap.
Cliënten van maatschappelijk werkers die ziek zijn of vakantie hebben, worden waar sprake is van een
situatie die niet kan wachten, ook geholpen door de maatschappelijk werkers van het CTO.

Bemoeizorg
Medewerkers van GGz Breburg en Novadic-Kentron vormen samen met vier maatschappelijk werkers
van het IMW het stedelijk Bemoeizorgteam. Via het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, Mass
overleggen of rechtstreeks via zorg-, hulp- en dienstverleners uit de wijken komen zij in contact met
mensen die zorg en hulp mijden maar deze wel nodig hebben. De maatschappelijk werkers nemen zelf
ook deel aan de Mass overleggen in de wijken.
Inmiddels wordt het team steeds vaker ingeschakeld, in 2017 440 maal. Het groter wordende aantal
wordt o.a. beïnvloed door de landelijk zichtbare tendens van een toename van mensen met verward
gedrag. Ook zien de maatschappelijk werkers dat sommige mensen door het hoge eigen risico de stap
naar de door de zorgverzekering gefinancierde zorg niet zetten. Ook het aantal ouderen waar het team
contact mee heeft neemt toe. Dit wordt veroorzaakt door het steeds langer op zichzelf wonen van
ouderen.
Daarnaast maken steeds meer collega’s gebruik van de expertise van deze maatschappelijk werkers als
het gaat om cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
In het stedelijk team wordt veel in duo’s gewerkt, het team is ook uitgebreid met een ervarings
deskundige. Afhankelijk van de problematiek wordt afgesproken wie met de aangemelde persoon in
gesprek gaan. Veel aandacht wordt besteed aan het leggen van contact, het winnen van vertrouwen om
vandaaruit de nodige hulp op gang te brengen.
Steeds vaker organiseren de leden van het Bemoeizorgteam zorgconferenties waar de cliënt bij
betrokken wordt. Tijdens een zorgconferentie wordt afgesproken wat er nodig is en wie wat oppakt;
ook kunnen eventuele knelpunten worden opgelost.

20

KWETSBARE BREDANAARS

GEBRUIKTE DIENSTEN IMW
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Samenwerking vindt plaats met bijvoorbeeld het Fact team (Flexible Assertive Community Treatment)
en de High Intensive Care van GGz Breburg, Wmo, politie, ATEA-groep, thuiszorgorganisaties,
woningcorporaties, Novadic-Kentron, Veiligheidshuis en Veilig Thuis.

RUPS
In juli 2015 is het IMW haar werkzaamheden gestart in het regionaal uitstapprogramma RUPS, gericht
op sekswerkers die willen stoppen met dit werk. Dit regionale programma maakt onderdeel uit van het
landelijke programma dat ondersteund wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De coördinatie van het programma is in handen van de GGD Zeeland omdat de activiteiten vallen
onder de regio Zeeland en West-Brabant. In de loop van 2018 gaat de coördinatie over naar de GGD
West-Brabant.
De maatschappelijk werker die de hulp aan de sekswerker vanuit het IMW uitvoert, krijgt steeds
meer verwijzingen van buiten de GGD. Kwam in de eerste jaren nog circa 80% van de cliënten via
de GGD, nu weten ook anderen de maatschappelijk werker te vinden. Voorbeelden zijn het stedelijk
Bemoeizorgteam, SMO, GGz, ATEA-groep, Amarant en maatschappelijk werkers. Het project is bekender
geworden mede door de presentaties die de maatschappelijk werker heeft gegeven over het project bij
diverse organisaties en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in meer begrip voor de problematiek van de
doelgroep, kortere samenwerkingslijnen en meedenken in maatwerk voor de cliënten. Ook ex-cliënten
attenderen sekswerkers op de mogelijkheden van het project.
De problematiek is complex, vraagt veel aandacht en overleg en samenwerking met andere organisaties.
Bijvoorbeeld waar het gaat om situaties waar sprake is van een dubbele diagnose (psychiatrie en
verslaving). Het kennismaken, vertrouwen winnen van de cliënt en waar dit nodig is, toeleiden naar
andere zorg vormt een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van de maatschappelijk werker.
De maatschappelijk werker werkt ook samen met IMW budgetcoaches.
Nieuw zijn dit jaar de vragen om consult vanuit bijvoorbeeld het CJG; het gaat dan vooral om loverboy
problematiek.
Cliënten kunnen ook veel hebben aan onderling contact. Uitgestroomde sekswerkers kunnen vanuit hun
ervaring anderen helpen dezelfde stap te zetten. De maatschappelijk werker brengt deze contacten waar
dit kan helpen tot stand. Zij heeft ook twee succesvolle informele bijeenkomsten georganiseerd waar
cliënten elkaar konden ontmoeten. Voor 2e jaars studenten van Avans heeft de maatschappelijk werker
een gastles verzorgd over het project.

MBO
Al enkele jaren verzorgt het IMW het schoolmaatschappelijk werk op het Cingel College, Radius College,
Vitalis College en het Florijn College en de Rooi Pannen. De schoolmaatschappelijk werkers verlenen
individueel hulp aan leerlingen en waar nodig aan ouders, maar geven ook consult of coaching aan
docenten over de aanpak van leerlingen met problemen.
De maatschappelijk werkers hebben hier te maken met steeds zwaarder wordende problematiek.
Zij signaleren meer depressiviteit, somberheidsklachten, angsten en verslavingsproblematiek. Ook hebben
meer leerlingen motivatieproblemen. Achterliggende problemen in de thuissituatie zoals echtscheiding,
ouders met een psychiatrische achtergrond zijn hier debet aan. Maar ook de veranderingen in het
onderwijs waardoor meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs terecht komen.
Op alle scholen is er aandacht voor leerlingen met problemen en is de samenwerking tussen docenten
en functionarissen die de leerlingen ondersteunen geregeld.
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De schoolmaatschappelijk werkers werken daarnaast samen met diverse andere organisaties en disci
plines. Omdat de leerlingen ook van buiten de regio komen zijn de contacten divers. Men werkt samen
met Kredietbank West-Brabant, die met behulp van Avans studenten financiële spreekuren verzorgt op
het mbo. Maar ook met GGz, Impegno, CJG, Novadic-Kentron, Veilig Thuis, huisartsen en Zintri.

Revalide Breda e.o
Sinds eind 2016 heeft het IMW een contract met deze organisatie voor medisch specialistische
revalidatiezorg. Een maatschappelijk werker van het IMW geeft psychosociale begeleiding aan patiënten
van de locatie Terheijden. Deze psychosociale hulpverlening maakt deel uit van het totaal pakket van
Revalide dat door de zorgverzekeraar wordt gefinancierd.
De patiënten komen zowel uit Breda en Tilburg als uit gemeenten als Moerdijk, Drimmelen, Zundert
en Oosterhout. Dit betekent dat de maatschappelijk werker te maken heeft met verschillen tussen
gemeenten in regelgeving, aanwezige voorzieningen en activiteiten.
De problematiek van de patiënten die de maatschappelijk werker begeleidt, is werkgerelateerd zoals
re-integratie, herplaatsing, ontslag, relatie met werkgever en collega’s, UWV. Individugerelateerd zoals zelf
redzaamheid, omgaan met een beperking, assertiviteit en stellen van grenzen, dagbesteding en zingeving.
Netwerkgerelateerd zoals veranderingen in de relatie door de beperkingen, financiële problemen door
terugval in inkomen.
Binnen de praktijk werken de verschillende disciplines (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psycholoog,
revalidatiearts en maatschappelijk werker) nauw samen om tot een goede afstemming te komen over
de aan de patiënt te bieden hulp.
De maatschappelijk werker betrekt het netwerk actief bij de gesprekken. De ervaring is dat door steun en
ondersteuning vanuit het netwerk er meer kans is op het succesvol doorlopen van het gehele traject en
terugval na afsluiting van het traject kan worden voorkomen. Het netwerk krijgt door de gesprekken meer
inzicht in en begrip voor de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en hoe hiermee om te gaan.
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‘Samen zijn we de
Held met Geld’
Marie-Anne Bakker
Medewerker schuldpreventie
Wat versta jij onder synergie?
Samenwerking, het gemeenschappelijk maken van iets. Je leert van elkaar en vult elkaar aan. In mijn
functie is synergie heel belangrijk. Ik werk nauw samen met de preventiemedewerkers van de Krediet
bank West-Brabant (KWB), maar ook met medewerkers van de afdeling communicatie van de gemeente
Breda. Samen geven we een Held met Geld een gezicht. Het doel van een Held met Geld is het taboe
rond geld te doorbreken om er zo voor te zorgen dat financiële problemen voorkomen worden. In
deze samenwerking zet ik mijn competenties als hulpverlener in, de medewerkers van de KWB hun
competenties op het gebied van de zakelijke kant van de aanpak van schulden. De communicatie
medewerkers helpen ons met het maken van teksten.
We gebruiken in ons werk verschillende materialen zoals gadgets, een Held met Geld bakfiets, een speciale
‘Held’ partytent maar er is ook een ‘Held’ van karton. Zo maken we het onderwerp geld zichtbaarder.
Helaas is er nog veel schaamte bij mensen als het gaat over het hebben van problemen met geld.
Wie zijn je cliënten?
Ik voer budgetadviesgesprekken met mensen die zich bijvoorbeeld hebben aangemeld via de website
Grip op geld. Zet met hen hun inkomsten en uitgaven op een rij en bespreek hoe ze uit de financiële
problemen kunnen blijven of komen. Op de website vind je heel veel informatie over geldzaken,
waarmee je zelf aan de slag kunt. Maar soms hebben mensen behoefte aan een persoonlijk advies.
Verder verzorg ik samen met mijn collega’s van de KWB voorlichting, bijvoorbeeld aan brugklassers
van het voortgezet onderwijs. We gaan met hen in gesprek over onderwerpen als ‘hoe werkt reclame’
en wat geld voor hen betekent. We worden ook gevraagd voorlichting in de wijken te geven.
In de Held met Geld cursussen gaan we met volwassenen aan de slag. Met behulp van een bordspel
laten we zien hoe je financiële keuzes kunt maken. Of we doen een blinde smaaktest om duidelijk te
maken dat je je keuzes voor bepaalde producten bij het doen van boodschappen uit gewoonte doet.
Misschien vind je een goedkoper product wel lekkerder dan iets wat je gewoonlijk koopt. Maar we gaan
in de cursus ook aan de slag met het maken van een budgetplan.
Een aantal keer per jaar organiseren we Opgeruimd staat netjes. Dit jaar was dit in de Heuvel en in
Tuinzigt. Samen met budgetcoaches helpen we dan mensen met het ordenen van hun papieren.
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Andere activiteiten
Vrijwilligersacademie Breda
De Vrijwilligersacademie is een samenwerkingsverband van Bredase organisaties dat scholing verzorgt
voor vrijwilligers die in Breda werkzaam zijn.
In de persoon van de coördinator vrijwilligers(beleid) maakt het IMW actief deel uit van de Academie
door deelname aan de adviesgroep van de Vrijwilligersacademie. Daarnaast is er ook dit jaar weer
tweemaal een training verzorgd door de inhoudelijk ondersteuner samen met een medewerker van
WIJ rond oplossingsgerichte netwerkversterking.

Contacten met de opleiding
Met name met de afdeling Social Studies onderhoudt het IMW contact. Door een aantal medewerkers
is dit jaar meegedacht over de nadere invulling van het nieuwe uitstroomprofiel welzijn en samenleving.
Ook is opgetreden als extern beoordelaar.
Daarnaast maken we nog steeds deel uit van de werkveld adviesraad en de strategische werkveld
adviesraad van Avans.
Regelmatig wordt een docent van Avans gevraagd een workshop voor medewerkers te verzorgen.
Dit keer ging de workshop over kort en bondig rapporteren.
Het IMW biedt drie stageplaatsen aan voor derdejaars dagstudenten of deeltijdstudenten, twee voor
het maatschappelijk werk en één voor het Sociaal Raadsliedenwerk. Afgelopen jaar bleek het voor het
eerst lastig derdejaars maatschappelijk werk studenten te vinden. Was voorheen de brede focus van de
eerstelijns psychosociale hulpverlening voor studenten aantrekkelijk, nu lijken studenten meer te voelen
voor meer gespecialiseerd maatschappelijk werk.
Ook dit jaar is er een afstudeeronderzoek gestart, met als onderwerp het tijdig inzetten van budget
coaches in het hulpverleningsproces.

Aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag
Er is landelijk het initiatief genomen om te komen tot een goed werkende aanpak voor mensen met
verward gedrag. Verward gedrag kan een uiting zijn van een onderliggend psychiatrisch probleem maar
kan ook psychosociale problemen als oorzaak hebben, zoals relationele of financiële problemen. In de
regio West-Brabant zijn dan ook de instellingen voor maatschappelijk werk, naast organisaties als GGz
en GGD, betrokken bij projecten die de basis vormen voor een sluitende aanpak op regionaal niveau.
De Crisisdienst Maatschappelijk werk West-Brabant verzorgt buiten kantooruren de regionale inzet bij
psychosociale problemen en overdag worden dergelijke situaties opgepakt door het CTO.
Het IMW heeft deelgenomen aan de volgende drie deelprojecten:
Spoedeisende onderzoeksruimte: deze ruimte is tot stand gekomen en er zijn sluitende afspraken
gemaakt over het vervoer van verwarde personen naar de SPOR, de vervolgopvang en de vervolghulp.
Ontwikkelen van een escalatiemodel: dit heeft geresulteerd in een handleiding met daarin een
beschrijving van de stappen op bestuurlijk en operationeel niveau in geval van melding van een persoon
met verward gedrag.
Versterken van de steunstructuur: afspraken over de warme overdracht van hulpverleners die bij een
crisissituatie van een persoon met verward gedrag betrokken waren naar het persoonlijk netwerk van
degene met verward gedrag. Dit om het persoonlijk netwerk zodanig te informeren dat een crisis of
terugval in de toekomst voorkomen kan worden.
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Bereik
Kwetsbare Bredanaars
De dienst BBO Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda, onderzoekt al enkele jaren in
opdracht van WIJ, MEE en IMW, het bereik onder kwetsbare burgers. De resultaten van het onderzoek,
die in 2017 door de dienst zijn gerapporteerd, zijn gebaseerd op gegevens uit 2016.
Door het Nicis Institute zijn de in het onderzoek gebruikte risicoprofielen ontwikkeld. Zij hebben
betrekking op onderwerpen als huisvesting, welbevinden/gezondheid, opleidingsniveau, samenstelling van
het huishouden, etniciteit en sociaal-economische status.

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 maatschappelijk werk 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 gebruik gemaakt van het maatschappelijk werk. In de woonbuurten
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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Organisatie
50 jarig jubileum
Op 8 juni 2017 bestond het IMW 50 jaar. Naast een jubileumfeest op 9 juni voor medewerkers, oudmedewerkers, leden en oud-leden van de Raad van toezicht en oud-bestuurders is er op 8 juni een
receptie voor netwerkpartners gehouden. Naast een medewerker van de GGz en Surplus, hebben de
wethouders Marianne de Bie, Miriam Haagh en Patrick van Lunteren hun beeld over het IMW met de
aanwezigen gedeeld. Tijdens deze bijeenkomst zijn het nieuwe logo en de nieuwe website van het IMW
gepresenteerd.
De Raad van Toezicht van het IMW heeft in het kader van dit jubileum een bijeenkomst georganiseerd
voor andere Raden van Toezicht, wethouders en gemeenteraadsleden uit het werkgebied over het
onderwerp toezicht houden in tijden van netwerksamenwerking. Als gastspreker was hiervoor een
beleidsmedewerker van de Nederlandse vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) uitgenodigd.

Nieuwe huisstijl
De huisstijl die bij het dertigjarig jubileum is ingevoerd, was aan vervanging toe. Er is gekozen voor een
nieuw logo met een krachtiger uitstraling. De kleuren van Zorg voor elkaar Breda en het CJG vormden
het uitgangspunt van het kleurgebruik. De verbindende kleur paars is een mengkleur. Dit geeft aan dat
het IMW zich onderdeel voelt van de netwerksamenwerking met daarbinnen haar eigen identiteit.
De bijbehorende pay-off ‘Helpt balans hervinden’ drukt uit welke waarde het IMW wil realiseren met
haar hulp- en dienstverlening.

Kwaliteit
De voorbereidingen zijn getroffen voor certificering volgens het door Sociaal Werk Nederland
ontwikkelde kwaliteitssysteem. In de eerste helft van 2018 zal een onafhankelijk certificeringsbureau
de audit uitvoeren op de drie onderdelen van dit kwaliteitssysteem: vakmanschap, dienstverlening en
organisatie en bestuur.
Het nieuwe kwaliteitssysteem is door de branche zelf ontwikkeld en sluit veel beter aan op de
ontwikkelingen in de sector. Tot die tijd hanteren we een eigen kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op
het HKZ-certificatieschema voor Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening.
Voor het vrijwilligerswerk van het IMW hebben we eind 2015 het keurmerk Goed Geregeld van het
NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) behaald. In 2019 vindt de hercertificering plaats.

VOG en beroepsregistratie
Alle bij het IMW werkzame medewerkers zijn in het bezit van een bij de functie passende Verklaring
Omtrent Gedrag. Registratie in een beroepsregister is voor de beroepskrachten verplicht. SKJ (Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd) voor de binnen het CJG en interventieteam werkzame medewerkers.
Registerplein voor de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden.

Deskundigheidsbevordering
Investeren in tijd en geld om competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van een functie te
onderhouden en uit te breiden, vinden we van wezenlijk belang. De visie op hulp- en dienstverlening
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is de laatste jaren in een rap tempo aan verandering onderhevig. Meer dan voorheen staan de
mogelijkheden van degene die hulp of ondersteuning vraagt en van diens eigen omgeving centraal.
De doelen die de cliënt zelf stelt, vormen de leidraad van de te bieden hulp en ondersteuning.
Dit vraagt een omslag in denken maar ook in handelen.
Was het systeemgericht werken al jaren de basis voor het handelen van maatschappelijk werkers, de
laatste jaren zijn hier het oplossingsgericht netwerkversterkend werken bijgekomen en de signs of
safety methodiek ten behoeve van hulpverlening in situaties van huiselijk geweld. Het in een zo vroeg
mogelijk stadium signaleren van huiselijk geweld en specifiek het in de knel raken van kinderen vinden
we belangrijk. Om hierin goede afwegingen te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van de door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde app met daarin de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Maar ook het werken in netwerken vraagt om een andere manier van kijken en handelen. Medewerkers
kunnen zich dit eigen maken door het volgen van training en scholing. De gemeente Breda heeft de
mogelijkheid geboden aan o.a. onze medewerkers om deel te nemen aan de training Maatwerk 2.0 die
door het Instituut van Publieke Waarden wordt verzorgd. Een training die is bedoeld om meer te denken
en te handelen vanuit wat nodig is voor een burger met een probleem en minder vanuit bestaande
regels en normen. Ook nemen maatschappelijk werkers op uitnodiging van de gemeente Breda deel aan
de training Werken met Verve die gaat over het werken met mensen met verward gedrag.
Naast het instellingsbudget voor deskundigheidsbevordering bestaat sinds enkele jaren het loopbaan
budget dat betaald medewerkers kunnen inzetten om zodanig in zichzelf te investeren dat ze hun kansen
op de arbeidsmarkt verruimen en hun werkplezier vergroten.
Naast trainingen en cursussen wordt aan de medewerkers die met cliënten werken coaching aan
geboden. Dit kan in de vorm van begeleide intervisie of individuele coaching plaatsvinden. Dit gebeurt
op een oplossingsgerichte manier. Daarnaast organiseren medewerkers zelf casuïstiekbesprekingen of
intervisiebijeenkomsten.
De sociaal raadslieden organiseren hun scholing in samenwerking met netwerkpartners als de Belasting
dienst en Het Juridisch Loket om op de hoogte te blijven van nieuwe regelingen en voorzieningen.
Daarnaast nemen zij jaarlijks deel aan het landelijk congres voor het Sociaal Raadsliedenwerk of andere
passende scholing.
Aspirant vrijwillig medewerkers krijgen een basiscursus van vier dagen aangeboden die hen vaardigheden
aanbiedt in het werken met cliënten, maar ook informeert over de mogelijkheden van het werken als
vrijwillig medewerker binnen het IMW en alles wat daarmee samenhangt. Zij worden ook geattendeerd
op de mogelijkheden die de Vrijwilligers Academie aan scholing biedt.
Voor de budgetcoaches worden werkoverleggen georganiseerd waar ook casuïstiek kan worden besproken
of intervisievragen kunnen worden gesteld. Regelmatig schuift een maatschappelijk werker aan bij dit overleg.
De vrijwillig medewerkers die bij het Sociaal Raadsliedenwerk werkzaam zijn of bij de Voedselbank worden
‘on the job’ gecoacht. Zij wonen ook werkoverleggen bij. De vrijwillig medewerkers bij Centraal Onthaal
of de Faam ontvangen hun dagdagelijkse ondersteuning vanuit de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Tevredenheidsmeting
Aan het eind van ieder gesprek met een cliënt is het gebruikelijk te bespreken wat het de cliënt heeft
opgeleverd en wat nog nodig is om het door de cliënt gestelde doel te bereiken. Standaard wordt bij
aanvang en afsluiting van de hulpverlening de schaalvraag gesteld. Met een getal tussen 0 en 10 geven
cliënten aan hoe zwaar het probleem voor hen weegt. Gemiddeld wordt bij afsluiting een positieve
stijging van 1,5 punten aangegeven.
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INTERVIEW

‘Doen wat
werkt’
Ellen van Engelen
Coördinator vrijwilligers(beleid)
Wat versta jij onder synergie?
Ik denk in beelden en zie synergie als een spiraalbal die ronddraait. In die spiraal zitten steeds andere
mensen, al naar gelang het doel dat moet worden bereikt. Gaande het proces kunnen er namelijk
mensen bijkomen of uitgaan. Bijvoorbeeld als er een bepaalde competentie nodig is of een onderdeel
is afgerond. In een organisatie zijn er meerdere spiralen aan het draaien. Het is de kunst om de
verschillende spiralen met elkaar te verbinden.
Voor mij levert synergie energie op. Samenwerken maakt mijn vak mooi. Er is openheid over je (on)
mogelijkheden voor nodig, maar ook gelijkwaardigheid en vakmanschap. De kwaliteit van iemand komt
naar mijn mening altijd naar boven als je iemand in zijn waarde laat en uitgaat van gelijkwaardigheid.
Het helpt vaak al als iemand een andere kijk inbrengt.
Waarom zou ik dingen waar ik niet zo goed in ben me eigen willen maken als er een ander is die hier
wel goed in is en dat graag oppakt? Ik bouw dan liever uit waar ik goed in ben, daar krijg ik energie van.
Doe datgene wat werkt.
Hoe geef jij synergie vorm?
Ik heb veel contact met functionarissen van andere organisaties. Binnen Zorg voor elkaar Breda merk
ik dat de synergie steeds groter wordt. Ik vind het belangrijk om meer samen te doen en elkaars
mogelijkheden te benutten. In mijn functie betekent dit bijvoorbeeld samen de scholing van vrijwilligers
verder ontwikkelen. Maar ook mijn netwerk benutten als het gaat om de beste match voor een
vrijwillig medewerker. Als we na een kennismakingsgesprek met een nieuwe vrijwillig medewerker tot
de conclusie komen dat de functies die wij bieden niet passen bij deze persoon, dan kijk ik of er bij de
andere organisaties wel mogelijkheden zijn.
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In het kader van Zorg voor elkaar Breda heeft er in het laatste kwartaal van 2017 een pilot tevreden
heidsonderzoek plaatsgevonden onder maatschappelijk werk cliënten van IMW en WIJ. Door de
respondenten werd een rapportcijfer van 8,56 gegeven voor de aan hen geboden ondersteuning.
Zij beoordeelden hun situatie voor aanvang van de hulpverlening met een 6,31; na afronding met een
7,88. De wijze van onderzoek zal worden meegenomen in een in 2018 uit te voeren tevredenheids
onderzoek onder inwoners van Breda die hulp hebben ontvangen van medewerkers vanuit Zorg voor
elkaar Breda.

Klachtbehandeling
Via bemiddeling door een lid van het MT zijn de drie binnengekomen klachten opgelost. De onafhankelijke
Klachtencommissie heeft ook dit jaar geen klachten behandeld.
Sinds 2008 functioneerde de commissie ook als Klachtencommissie voor WijZijn Traverse Groep.
Door een fusie was er behoefte in de eigen regio een Klachtencommissie te installeren. Inmiddels worden
de voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke commissie met het Instituut voor Maatschappelijk
Werk in Tilburg.

Project eMW
Het doel van dit in 2016 gestarte project is te onderzoeken of online hulpverlening een aanvulling kan
zijn op het persoonlijk cliëntcontact. Zelfhulp is hierbinnen één van de mogelijkheden. De middelen voor
dit innovatieve project worden beschikbaar gesteld door een fonds.
In 2017 is de website zodanig vernieuwd dat bezoekers antwoorden vinden op veelgestelde vragen en
nuttige informatie kunnen vinden. Inzichtelijker is ook met welke vragen of problemen men bij het IMW
terecht kan.
In 2018 zal een IMW pilot e-hulpverlening van start gaan rond preventie schuldhulpverlening,
Sociaal Raadsliedenwerk en RUPS.

Huisvesting
We vinden het belangrijk dat burgers dicht bij huis met hun vragen of problemen terecht kunnen.
De IMW locaties Verbeetenstraat (Zuidwest), Paardeweide (Noordwest) fungeren als thuisbasis voor
activiteiten van de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda. In de Paardeweide heeft ook het CJG team
Noordwest haar vaste werkplek. Net als in het Noorderlicht (Noordoost) vinden er maatschappelijk
werk spreekuren plaats en ontvangen de sociaal raadslieden er hun cliënten. In het Noorderlicht maakt
ook ATEA-groep gebruik van onze ruimtes in dit pand.
Het centraal bureau aan de Willemstraat wordt naast de specifieke IMW activiteiten ook als werkplek
gebruikt door CJG’ers. Daarnaast wordt de locatie Willemstraat beschikbaar gesteld voor het ontvangen
van cliënten door medewerkers van FIOM, Stichting Adoptievoorzieningen, De Basis, NMI, Stichting
Leger des Heils en een psycholoog.

Raad van Toezicht
De governance code Sociaal Werk vormt de leidraad voor de manier waarop de uit vijf leden tellende
Raad haar toezicht vorm geeft. Hieronder vallen o.a. de zelfevaluatie en de beoordeling van de directie.
De Raad wil zich goed infomeren over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het IMW.
Zij nodigt regelmatig medewerkers uit die hen nader informeren.
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BETAALD
Aan het einde van het verslagjaar
2017 had het IMW 92 betaalde
personeelsleden in dienst (voltijd en
deeltijd).
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Op 31 december 2017 waren er
2 stagiaires.
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Er zijn in 2017 11 betaalde mede
werkers aangenomen en 12 medewerkers verlieten de instelling.
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VRIJWILLIG MEDEWERKERS
66 vrijwillig medewerkers op
31 december 2017. Totaal over
een heel jaar 88.
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➤ 3 BASISCURSUSSEN
➤ MET 29 DEELNEMERS
➤ 22 MET SUCCES AFGEROND!
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

Resultaat

Begroting

Resultaat

2017

2017

2016

5.294.074
35.819

5.066.074
22.800

5.039.104
13.800
--

5.329.893

5.088.874

5.052.904

4.381.219
351.615
89.311
480.868

4.212.556
364.351
110.155
443.000

4.015.173
382.990
56.940
443.558

5.303.013

5.130.062

4.898.661

Baten
Subsidies
Overige opbrengsten
Onttrekking voorziening
herhuisvesting

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Financiële baten

Resultaat boekjaar

	-880	-1.000	-854
5.542	--	12.905
4.662	-1.000

12.051

31.542	-42.188

166.294
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Deelrapportages en verantwoordingen
Naast het jaarverslag levert het IMW zelf over 2017 ook nog de volgende deelrapportages en
verantwoordingen of werkt hieraan mee:
• Toelichting bij de verantwoording ‘Totaal subsidie activiteiten Breda’ in de jaarrekening 2017
• Verslag Zorg voor elkaar Breda
• Verslag CJG
• 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)
• Dienstverlening aan Kwetsbare Bredanaars door het IMW
• Bemoeizorg (gemeente Breda), vanuit stedelijk team
• RUPS (GGD)
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