
 
 
Help jij graag mensen met schulden om overzicht in hun financiën te krijgen? En de grip op hun leven 
weer terug te pakken? Dan ben jij misschien wel 1 van onze 2 tijdelijke nieuwe: 

 
Maatschappelijk werkers met specialisatie financiële problemen  

(2 medewerkers; uren in overleg) 

Wat ga je doen? 
Als maatschappelijk werker met specialisatie financiële problemen ben je een breed inzetbare 
professional die ook oog heeft voor problemen op andere leefgebieden.  

 
Het team PHS (Psychosociale Hulp bij Schulden) richt zich op hulpverlening aan mensen met 
problematische schulden en de daarbij behorende psychosociale problemen. PHS biedt eerstelijns 
hulpverlening en werkt stedelijk vanuit een centrale locatie, maar werkt samen met de 
wijknetwerken van Zorg voor elkaar Breda.  

 
Hoe ziet jouw mogelijke werkdag bij team PHS eruit? 
Tijdens jouw ochtendritueel, check je je agenda op je telefoon en zie je dat je vandaag je dag start 
met een huisbezoek om met jouw cliënt haar huurachterstand te bespreken. Onderweg naar deze 
afspraak word je gebeld door een budgetbeheerder van de Kredietbank omdat er voor een van jouw 
andere cliënten een betaling gedaan moet worden voor 10.30 uur. Daarvoor heeft ze toestemming 
van jou nodig. Zo ontvangt jouw cliënt gelukkig voor het weekend nog leefgeld en kan hij de 
broodnodige boodschappen doen voor zichzelf en zijn kind.  
 
Tijdens het huisbezoek vertelt jouw cliënt dat haar partner met de noorderzon is vertrokken. Hij 
zorgde voor inkomen en deed alle betalingen. Zij zit met de handen in het haar en weet niet waar ze 
moet beginnen. Omdat er geen inkomen is, vragen jullie direct een uitkering aan bij de gemeente en 
checken jullie op welke toeslagen ze recht heeft. Omdat je merkt dat de situatie emotioneel veel met 
haar en haar kinderen doet, praat je verder met haar en geef je haar handvatten om de komende 
dagen door te komen. Voordat je weggaat, plannen jullie een vervolgafspraak. 
 
Na je afspraak rijd je door naar het hoofdkantoor op de Willemstraat middenin het centrum van 
Breda. Daar werk je eerst je gesprek uit en check je de intussen binnengekomen e-mails. Tijdens een 
wandeling in het park met een collega sparren jullie over een casus waar ze jouw mening over wil 
weten. Tijdens de lunch tref je collega’s van andere teams in de kantine waar ieder zijn eigen 
meegebrachte of in de straat gehaalde lunch opeet. Daarna is het tijd voor intervisie samen met 
collega’s van andere afdelingen onder begeleiding van de interne coach. Een collega vertelt dat ze 
het lastig vindt om te gaan met een intimiderende cliënt.  
 
Na de intervisie gaat een andere collega rond met een doos Celebrations die hij heeft ontvangen van 
een dankbare cliënt. Na wat bureauwerk, belt de receptie dat de cliënt en de (vrijwillige) 
budgetcoach waarmee je een kennismakingsgesprek hebt, gearriveerd zijn. Voordat je de 
vrijdagmiddagborrel met collega’s in gaat, check je je agenda van volgende week nog even en zie je 
dat je een overleg hebt met de stagewerkgroep waarin je samenwerkt met collega’s van Avans. Daar 
heb je nu al zin in.  



 
Aan welke eisen voldoe je in ieder geval? 
Natuurlijk heb je affiniteit met schuldenproblematiek, kun je zelfstandig werken en leg je makkelijk 
contact en heb je een (bijna) afgeronde hbo – mwd of hbo-opleiding Social Work. Maar naast de 
vanzelfsprekende eigenschappen die deze functie van je vereist, kun je ook actief een bijdrage 
leveren aan vernieuwingen in ons werk en de organisatie.  
 
Wat doet IMW Breda? 
Het IMW vervult al ruim 50 jaar een belangrijke en betekenisvolle rol in de samenleving. Werken bij 
ons betekent werken bij een organisatie die mensen helpt die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Ze kunnen bij 
ons terecht met vragen over opvoeden, (dreigende) schulden, relationele problemen of huiselijk 
geweld. Jouw werk heeft dus (in)direct invloed op het leven van mensen. We werken aan de 
zelfredzaamheid van mensen met persoonlijke, maatschappelijke en/of sociale problemen.  
 
Daarnaast is het IMW de laatste jaren uitgegroeid tot een robuuste regionale partner van het 
openbaar bestuur op het gebied van crisiszorg en het aanpakken van huiselijk geweld. Ruim 180 
gedreven medewerkers, waarvan een deel vrijwillig en een deel betaald, helpen jaarlijks meer dan 
5.000 mensen in Breda en omgeving. Samen met onze collega-organisaties en gemeenten geven we 
vorm aan netwerksamenwerking zoals Zorg voor elkaar Breda, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 
het Bemoeizorgteam. 

 
En wat mag je van ons verwachten? 
 
 
 
 
 >180 betrokken collega’s  Gezellig gedreven team  
  

 
 
 
 

 
  Max. € 4.086 bruto fulltime 
   (schaal 8 CAO Sociaal werk) 

 
 

 
 
 

  Coaching, intervisie en  Individueel loopbaanbudget 
 deskundigheidsbevordering 
 



Sollicitaties en inlichtingen 
Ben je enthousiast geworden over deze leuk en afwisselende baan? Richt je sollicitatie vóór 26 
februari 2023 aan Wanda Springeling via: vacatures@imwbreda.nl o.v.v. ‘vacature maatschappelijk 
werker PHS’. Bij haar kun je ook terecht voor meer informatie via (076) 53 05 888.  
 

En wat gebeurt er dan?  
Na ontvangst van jouw sollicitatiebrief ontvang jij een ontvangstbevestiging. In de week van 27 
februari krijg je van ons te horen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek 
vindt plaats op 9 maart in de middag. We vragen je hier alvast rekening mee te houden in je agenda. 
Tijdens het sollicitatiegesprek, vertellen we je graag hoe het vervolg van de procedure eruit ziet. 
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