
 
 
Een sterke organisatie in maatschappelijke dienstverlening zoekt: 
 
Een maatschappelijk werker voor het stedelijk bemoeizorgteam 
(24 uur per week) 
 
Wij 
Het IMW vervult al ruim vijftig jaar een belangrijke en betekenisvolle rol in de samenleving. 
Werken bij ons betekent werken bij een organisatie die helpt bij levensproblemen van 
mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door schulden, relationele problemen of 
huiselijk geweld. Daarom heeft wat je doet (in)direct invloed op het leven van mensen.  
Jaarlijks maken meer dan 5000 mensen gebruik van onze diensten. Samen met onze collega-
organisaties en gemeenten geven we vorm aan netwerksamenwerking zoals Zorg voor 
elkaar Breda, CJG en ABG gemeenten. 
 
 
Wil jij daar een bijdrage aan leveren? 
 
Jij 
Het IMW is op zoek naar een maatschappelijk werker voor het stedelijk bemoeizorgteam. 
Het bemoeizorgteam Breda betreft een multidisciplinaire samenwerking tussen medewerkers 
van de GGz Breburg, Novadic Kentron en het IMW. Het team heeft een outreachend karakter 
en zet zich in voor zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. De problematiek van 
zorgwekkende zorgmijders is divers. Zo kunnen zij bijvoorbeeld te maken hebben met 
psychiatrische problemen, ernstige financiële problemen hebben, (dreigend) dak- en 
thuisloos zijn, kampen met een verslaving of een combinatie hiervan. Binnen het team voer 
je de eerstelijnsbasistaken van het maatschappelijk werk uit. Je bent een vakbekwame, 
breed inzetbare professional. Je hebt een visie ontwikkeld op het vak en het huidige nieuwe 
werken en je bent in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan. Je 
vindt het leuk om samen te werken met collega’s vanuit de andere disciplines/organisaties 
van het stedelijk team. Je ondersteunt cliënten die psycho- en materieelsociale problemen 
ervaren en zorgt samen met hen dat zij weer op eigen benen kunnen staan. Hierin heb je 
oog voor de wisselwerking tussen cliënt en samenleving en ga je uit van de wederkerige 
invloed tussen individu, het systeem (gezin) en de samenleving. De professional waar we 
naar op zoek zijn kan schakelen tussen al deze niveaus. 
Je hebt een HBO MWD opleiding afgerond en enkele jaren ervaring. 
 
 
Is dit jouw profiel?  
 
Wat je mag verwachten 

o Ruim 160 gedreven medewerkers (waarvan ca 70 vrijwillig) 
o Het uitvoeren van psycho- en materieelsociale hulpverlening en schuldhulpverlening 

voor de doelgroep 
o Werken in een multidisciplinair team dat er samen voor gaat.  
o Deelname aan het MASS overleg en aan casuïstiekbespreking  
o Werkondersteuning / coaching 
o Een mooi salaris in schaal 8 van de cao Sociaal Werk (€ 1.704 tot € 4.914 bruto per 

maand bij een 24-uurs dienstverband) 
o Goede werkomstandigheden en faciliteiten 



o Ruimte en mogelijkheden voor eigen ontwikkeling 
o Mocht je willen: uitzicht op een vast dienstverband 

 
Sollicitaties en inlichtingen 
 
Sollicitaties voorzien van een CV tot en met 16 februari 2019 richten aan de directeur-
bestuurder van het IMW, Jeroen Berkhout, per e-mail vacatures@imwbreda.nl o.v.v. 
vacaturenummer B19-02. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Arthur van der 
Avert. Telefoon: 076-5305888  
 
Selectieprocedure 
Het IMW hanteert voor deze functie de volgende selectieprocedure: 
• Na ontvangst van je sollicitatiebrief ontvang je een ontvangstbevestiging. 
• In week 8 ontvang je nader bericht, dat één van de volgende boodschappen bevat: 

o Wij gaan niet nader op je sollicitatie in. 
o Je brief wordt in portefeuille gehouden, je wordt vooralsnog niet uitgenodigd voor 

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

o Je wordt uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek. 
 

Wij communiceren via e-mail, wij adviseren je om ook je spam-mailbox te raadplegen. 
 
Gesprekken in eerste termijn worden gehouden op maandag 25 februari 2019. Na 
de eerste gespreksronde wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een 
tweede gesprek op donderdag 7 maart 2019. 
 
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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