
 Maatschappelijk werk
in  Alphen-Chaam en  Baarle-Nassau



‘Het kostte me vreselijk veel moeite om de deur 
uit te gaan. Ik hing maar op die bank en voelde me 
eenzaam en ellendig. Wat ben ik blij dat ik de drempel 
over ben gestapt! Door actief mee te doen voel ik me 
beter en heb ik veel nieuwe vriendinnen gekregen.’

Anneloes (37) 
uit Chaam



Geldzorgen, stress, opvoedproblemen, spanningen in het 
gezin, problemen met instanties, een scheiding; iedereen 
heeft in zijn leven wel eens moeilijkheden. Dan kan het 
fijn zijn om met iemand te praten. En te onderzoeken 
hoe je die problemen kunt aanpakken.

Soms zijn er situaties waar je zelf niet uitkomt. Ook niet 
met hulp van familie of anderen uit je omgeving. Denk aan 
geldzorgen, problemen met instanties, opvoedproblemen, 
eenzaamheid, spanningen in je relatie, je gezin of met anderen. 
Maak dan eens een afspraak met het maatschappelijk werk.

Met een maatschappelijk werker bespreek je waar je mee zit en 
wat je anders zou willen. Zorgvuldig bekijkt de maatschappelijk 
werker samen met jou welke stappen nodig zijn. En hoe de 
taken verdeeld worden. Wie uit je omgeving kan eventueel 
helpen? En wat doet de maatschappelijk werker om de 
problemen aan te pakken? 

Maatschappelijk werkers hebben veel ervaring om mensen 
met ingewikkelde problemen te begeleiden. Zij weten hoe 
je het beste geholpen kunt worden. Ook zijn ze goed in het 
samenwerken met andere hulp- en dienstverleners.

‘Ik woonde net drie maanden op 
mezelf. De rekeningen stapelden 
zich op. Voor ik het wist, liep ik achter 
met mijn huur en zorgverzekering. 
Ik moest echt leren hoe je met geld 
omgaat. Nu ik inzicht heb in mijn 
financiën, kan ik mezelf soms weer 
iets leuks veroorloven.’

Evelien (26)
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Ons privacy- en klachtenreglement
vind je op onze website: www.imwbreda.nl

Maatschappelijk werkers gaan zorgvuldig om met je privacy. Aan 
de ondersteuning zijn geen kosten verbonden en je hebt geen 
verwijzing van de huisarts nodig. Loop gerust eens binnen op een 
spreekuur in jouw gemeente. Of neem contact op voor een afspraak.

Alphen
Den Heuvel, Heuvelstraat 5
ingang Poolse straat
013 508 26 80
06 43 14 62 67
06 81 80 80 34
Donderdag, even weken 
13.30 – 14.30 u 

Voor hulp bij financiële problemen:
Woensdag, even weken
09.00 – 10.00 u

Chaam
Gezondheidscentrum Chaam
De Werf 1
0161 49 32 37
06 81 80 80 34
Maandag, oneven weken
13.30 – 14.30 u

Voor hulp bij financiële problemen:
Woensdag, oneven weken
09.00 – 10.00 u

Baarle-Nassau
Sint Janshof 1
013 507 53 12
06 18 23 51 42 
06 81 80 80 34
Maandag, wekelijks 
11.00 –12.00 u

Voor hulp bij financiële problemen:
Woensdag, wekelijks
13.30 – 14.30 u

Breda 
Willemstraat 20 
bij NS-station Breda Centraal
Donderdag, wekelijks
17.30 – 19.00 u

Afspraak

Komt een andere tijd beter uit? 
Maak dan een afspraak:
076 530 58 88
info@imwbreda.nl

Huisbezoek

Als je niet in staat bent om  
te reizen kunnen wij ook bij  
je thuis afspreken.

Inloopspreekuren maatschappelijk werk
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau


