
 
 

 
Het IMW Breda e.o. is een stedelijk en regionaal werkende instelling voor eerstelijns psychosociale 

hulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  

 
Vanwege de toegenomen drukte zijn wij, tijdelijk voor in 2023, op zoek naar een enthousiaste en 

gedreven maatschappelijk werker.  
 

Maatschappelijk werker 
 

28 - 36 uur 
 

 
Functieomschrijving  

De maatschappelijk werker voert de eerstelijnsbasistaken van het maatschappelijk werk uit en is een 
vakbekwame, breed inzetbare professional. Vragen van inwoners gaan vooral over financiën (schulden) 

en/of psycho-sociale problematiek. Vanwege de toegenomen drukte in de gehele stad, is de 
maatschappelijk werker werkzaam op die plekken waar de vraag het grootst is. Dit is voornamelijk in 

de zuidelijke helft van de stad. 

 
De professional die we zoeken is gericht op samenwerking met andere disciplines en/of netwerkpartners 

waarbij de cliënt centraal staat en de regie heeft. Kerntaken zijn ondersteuning, coachen en faciliteren 
op zowel individueel als collectief niveau. Het bevorderen en uitbouwen van zelfredzaamheid, 

participatie en sociale samenhang in de leefomgeving van de cliënt zijn belangrijke thema’s. De 

professional waar we naar op zoek zijn kan schakelen tussen al deze niveaus, is flexibel, transparant, 
reflectief en aanspreekbaar op het eigen professionele handelen. 

 
Werkzaamheden: 

o Individuele psychosociale hulp- en dienstverlening;  
o Deelname aan het wijknetwerk Zorg voor elkaar Breda en alle daaruit voortkomende 

werkzaamheden verrichten t.b.v. het netwerk en/of de wijk; 

o Het zelfstandig uitvoeren van spreekuren; 
o Samenwerken met en het coachen van de in te zetten budgetcoach bij financiële problemen 

en (eventueel) andere vrijwilligers; 
o Signalen uit de wijk concreet vertalen naar een aanbod op maat in samenwerking met 

initiatieven van burgers en relevante netwerkpartners; 
 
Functie-eisen/functieprofiel 

o Een relevante afgeronde HBO opleiding (Social work/ MWD) 
o Creatief, innovatief, initiatiefrijk en buiten de gebaande paden kunnen en durven denken; 

o Relevante werkervaring en een grote mate van zelfstandigheid; 

o Ervaring in procesmatige psychosociale hulpverlening; 
o Kennis van gezinnen, gezinssystemen en systeemgericht werken; 

o Oplossingsgericht kunnen werken en het kunnen toepassen van andere methodieken; 
o Doelgericht en bekwaam kunnen werken met complexe meervoudige hulpvragen; 

o Samenwerkingsgericht. 
 

Wat mag je verwachten 

o Ruim 180 betrokken collega’s (waarvan ca de helft vrijwilligers); 
o Medewerkers en managementteam die er samen voor gaan; 

o Salariëring volgens de CAO Sociaal Werk (schaal 8 € 2.867 tot € 4.086,- bij fulltime 
dienstverband); 

o Ondersteuning door middel van intervisie- en casuïstiekbespreking, collegiale consultatie en 

deskundigheidsbevordering; 
o Individueel loopbaanbudget. 

 



 

 
 

Sollicitaties en inlichtingen 
Sollicitaties vóór 29 januari 2023 richten aan Wanda Springeling per e-mail vacatures@imwbreda.nl 

o.v.v. vacature maatschappelijk AMW flexteam. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Wanda 

Springeling, lid managementteam. Telefoon: 076 530 58 88  
 

Selectieprocedure 
Het IMW hanteert voor deze functie de volgende selectieprocedure: 

• Na ontvangst van jouw sollicitatiebrief ontvang je een ontvangstbevestiging. 

• Uiterlijk 2 februari ontvang je nader bericht, dat één van de volgende boodschappen bevat: 

o Je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek met de selectiecommissie. 
o Jouw brief wordt in portefeuille gehouden, je wordt vooralsnog niet uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek, er wordt meegedeeld wanneer je uiterlijk bericht kunt verwachten. 

o Wij gaan niet nader op jouw sollicitatie in. 
 

Wij communiceren via de mail, wij adviseren je om ook jouw spam-mailbox te raadplegen. 
 

De gesprekken worden gehouden op 7 februari 2023.  

 
Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) te kunnen overleggen. 

 
De werving vindt tegelijkertijd in- en extern plaats. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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