
 
Crisis superheld gezocht!  
 
Sta jij graag klaar voor anderen, blijf je kalm onder alle omstandigheden, schrikken 
complexe casussen jou niet af en vind je het geen probleem om ’s nachts uit te vliegen? 
Nee, we zijn niet op zoek naar een acteur voor de nieuwste Marvel film. We zoeken per 
direct een:  
 
Maatschappelijk werker crisisdienst (buiten kantoortijd)  
Dat zijn namelijk pas échte helden!  
 
Het IMW Breda e.o. is een stedelijk en regionaal werkende instelling voor eerstelijns 
psychosociale hulpverlening en sociaal juridische dienstverlening. Bij de Crisisdienst voor 
Maatschappelijk Werk West Brabant (CMW), hangt je superheldencape één week per zes 
weken tussen 17.00 en 9.00 uur klaar zodat je elke crisis te lijf kunt gaan. Samen met in 
totaal zes collega’s werk je volgens een zes-wekelijks rooster zodat we 24/7 bereikbaar zijn. 
De werkoverdracht vindt plaats na afloop van de (week)dienst, telkens op maandag van 
16.15-17.00 uur. Intervisie en overleggen met je team doe je eens per zes weken op vrijdag 
van 8.45-12.30 uur.  
 
De crisisdienst maatschappelijk werk, werkt buiten kantoortijd als casemanager voor Veilig 
Thuis in het kader van de Wet op het Tijdelijk Huisverbod. We werken bovendien samen met 
andere helden van Surplus Welzijn regio Oost en West, Trema Welzijn, WijZijn Traverse en 
MEE West-Brabant.  
 
Als maatschappelijk werker crisisdienst (buiten kantoortijd)…  

• ben je geen reddende engel, maar verleen je psychosociale hulp (crisishulpverlening) 
buiten kantooruren, van 17.00 tot 9.00 uur, in het weekend en op feestdagen, aan 
personen die zich in een crisissituatie bevinden die acute aandacht nodig heeft. 
Daarbij hoort het plaatsen van cliënten in opvanghuizen;  

• treed je buiten kantoortijd op als casemanager en hulpverlener in het kader van de 
Wet op het Tijdelijk Huisverbod;  

• sta je andere maatschappelijk werkers en hulp- en dienstverleners die betrokken zijn 
bij crisissituaties, bij;  

• verwijs je cliënten naar andere hulpverleningsinstellingen en zorg je voor een 
zorgvuldige overdracht;  

• neem je deel aan overdrachtsbesprekingen, teamoverleg en studiedagen.  
 
Jij…  

• woont in het werkgebied regio West-Brabant zodat je vliegensvlug ter plaatse kunt 
zijn;  

• hebt een voor deze functie relevante afgeronde Hbo-opleiding; 
• hebt hart voor en bij voorkeur ervaring in crisishulpverlening;  
• bent vertrouwd met meervoudige partijdigheid in het kader van hulpverlening aan 

uithuisgeplaatsten en achtergeblevenen;  
• geeft niks om kantoortijden en wil werken op onregelmatige tijden (avond, nacht, 

feestdagen en weekend);  
• hebt het vermogen om multidisciplinair samen te werken;  
• overlegt indien nodig tijdens de dienst met je collega’s;  
• bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. 



 
Waar doe je het voor? De voldoening van een superheldenbestaan is natuurlijk niet het 
enige voordeel van deze functie ;-). Je doet het ook voor…  

• een arbeidsovereenkomst van 13 uur per 6 weken ongeacht het aantal gewerkte 
uren;  

• de feitelijke uitvliegtijd, werkoverdracht en studiedagen krijg je als overwerk (met 
inconveniëntentoeslag) uitbetaald;  

• een kilometervergoeding;  
• inschaling in de CAO Sociaal Werk (schaal 9, € 2.956,- / € 4.358,-);  
• een team van enthousiaste collega’s;  
• deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld intervisie en studiedagen.  

 
Solliciteren of meer weten?  
Word jij onze nieuwe maatschappelijk werker crisisdienst? Stuur je sollicitatie dan naar 
vacatures@imwbreda.nl t.a.v. Alma Wintermans, lid managementteam. Bij haar kun je ook 
terecht voor meer informatie via telefoonnummer: 06-81 80 71 28.  
 
Selectieprocedure  
Wij hanteren voor deze functie de volgende selectieprocedure:  
Vliegensvlug na ontvangst van jouw sollicitatiebrief ontvang je van ons één van de volgende 
berichten:  

• We zien in jou een potentiele held en nodigen je uit voor een eerste gesprek met de 
selectiecommissie.  

• Jouw brief bewaren we nog even en je ontvangt van ons bericht of we je later alsnog 
uitnodigen voor een gesprek.  

• We vinden je wel een held omdat je gesolliciteerd hebt, maar nodigen je toch niet uit 
voor een gesprek.  

 
Dat bericht ontvang je via de mail, check ook je spam-mailbox!  
 
Wat je ook nog wilt weten  

• Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming overleggen een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG).  

• Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie? Doe geen moeite.  
 


