
JAARVERSLAG 2019

samen naar
de voorkant



INHOUD

3 Inleiding

4	 Profiel	

5 Werksoorten
 Maatschappelijk werk Zorg voor elkaar Breda

 Maatschappelijk werk Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 

 Sociaal Raadsliedenwerk

 Psychosociale Hulp bij Schulden (PHS)

 Schuldpreventie

 Preventieve schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf

 Crisishulpverlening 

    • Crisisteam Overdag (CTO)

    • Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW) buiten kantoortijd

 Meldpunt Crisiszorg 

 Bemoeizorg 

 RUPS

 Schoolmaatschappelijk werk in het MBO

 Maatschappelijk werk t.b.v. Revalide

16 Andere activiteiten
 Afstemming tussen vrijwilligersorganisaties

 Contacten met de opleiding

17 Bereik
 Kwetsbare Bredanaars 

 Maatschappelijk Werk 

 Sociaal Raadsliedenwerk 

19 Organisatie
 Kwaliteit

 VOG en beroepsregistratie

 Deskundigheidsbevordering

 Tevredenheidsmeting

    • Cliëntwaardering

    • Werkbeleving medewerkers

 Klachtbehandeling

 Raad van Toezicht

 Ondernemingsraad (OR)

 Social return

 Kwetsbare Bredanaars

 Huisvesting

23 Financiële verantwoording



Samen naar de voorkant
Het sociaal domein is volop in beweging. Steeds meer werken we in netwerken 
met één ingang zodat mensen zo makkelijk mogelijk de weg weten te vinden 
naar passende hulp of zorg. Aan de achterkant is dat soms een ingewikkelde 
puzzel waarin elke organisatie haar eigen stukje invult. Sommige stukjes van 
die puzzel overlappen elkaar, soms lijken stukjes net niet te passen en soms 
ontbreekt er nog een. Door te blijven samenwerken, maken we de puzzel 
passend en compleet. Zo bewegen we samen naar de voorkant.

Het idee daarvan is dat (tijdelijk) kwetsbare mensen zoveel mogelijk hulp en zorg 
op maat krijgen in het voorliggend veld. Dat we maatwerk leveren waarbij we soms 
ook buiten de gebaande paden treden, bijvoorbeeld door de mogelijkheden in het 
netwerk van de cliënt te verkennen. Daarvoor hebben we scherp inzicht nodig in 
de sociale kaart zodat we precies weten waar we terecht kunnen. Samenwerken 
betekent ook dat we elkaars DNA kennen en dat we weten waar we samen voor 
staan. Het Telefonisch aanmeldpuntteam van Zorg voor elkaar Breda (ZveB) is volop 
in ontwikkeling om deze beweging naar de voorkant te kunnen maken. 

Naast ZveB werken we in andere netwerken ook steeds nauwer samen. 
Bijvoorbeeld in de ABG-gemeenten (Alpen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) 
met de inrichting van Dorpsteams waarin verschillende disciplines samenkomen. 
En voor het Meldpunt Crisiszorg waarvoor we in 2019 de voorbereidingen troffen. 
Hier kunnen sinds kort inwoners en professionals van 16 West-Brabantse gemeentes 
terecht met acute crisissituaties. Ook voor de nieuwe inrichting van het CJG was 
nauwe samenwerking met onze partnerorganisaties nodig. En zo zijn er nog talloze 
andere manieren waarop en organisaties waarmee we samenwerken. U leest er alles 
over in dit jaarverslag. 

Uit een quickscan onder onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden, blijkt 
dat de steeds intensievere samenwerking niet alleen betekent: meer overleggen. 
De beweging naar de voorkant betekent ook dat zaken meer in het voorliggend 
veld blijven. Dat sommige cliënten langere begeleiding nodig hebben en dat de maat-
schappelijk werker meer zelf doet. Deze verschuiving van taken, zien veel profes-
sionals als een welkome uitdaging en sommigen hebben hier nog meer hulp bij nodig. 
Ook daarin zien we mooie manieren van samenwerken ontstaan. Het is dus maar 
goed dat we het samen doen, dat bewegen naar de voorkant. 

Jeroen Berkhout
Directeur/bestuurder
April 2019
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Wij helpen balans hervinden
Het IMW is een professionele eerstelijns organisatie voor psychosociale 
hulpverlening en sociaal  juridische dienstverlening. In samenwerking met 
anderen  richten we ons op het helpen van mensen met  persoonlijke, psycho-
sociale of maatschappelijke  problemen. Ons doel is om hun zelf redzaamheid 
te herstellen, bevorderen of ondersteunen. De meeste mensen zijn in staat 
moeilijkheden zelf aan te pakken. Een kleine groep lukt dat niet waardoor 
er tijdelijk of over een langere periode onbalans ontstaat. Dan bieden wij 
hulp door samen met mensen en hun omgeving deze moeilijkheden aan te 
pakken. Daarbij gaan we altijd uit van wat de cliënt wil, zelf kan en wat er 
wel mogelijk is. Hiervoor werken wij samen met partners in ketens en net-
werken. Iedereen kan bij ons terecht. Onze medewerkers zijn betrokken, 
betrouwbaar en bekwaam.
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Werksoorten
Maatschappelijk werk Zorg voor elkaar Breda

Inwoners van Breda die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten deze goed weten te vinden. 
Het telefonisch aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda, waarin medewerkers van de gemeente Breda,
IMW, MEE en WIJ participeren, zorgt Breda breed voor een herkenbare toegang tot hulp, zorg en
ondersteuning. 

Samenwerkingspartners
Deze eerstelijns psychosociale hulpverlening organiseren we in de wijknetwerken samen met 
consulenten van MEE en de sociaal maatschappelijk werkers van WIJ. Elk wijknetwerk kent de dynamiek, 
de problematiek, de aanwezige hulp- en dienstverlening en de (activiteiten van) samenwerkingspartners 
in de wijk. Bijvoorbeeld Wmo-consulenten, huisartsen, GGz, Kredietbank West-Brabant, Werk en 
Inkomen, CJG en wijkverpleegkundigen. De maatschappelijk werkers van het IMW verlenen psycho-
sociale hulpverlening, onder andere bij schuldproblematiek, relationele problemen zoals echtscheiding 
en huiselijk geweld. Samen zorgen we ervoor dat inwoners van Breda tijdig passende hulp of 
ondersteuning krijgen.

Beweging naar de voorkant
In alle wijknetwerken gingen we in 2019 aan de slag met het project ‘Beweging naar de voorkant’. 
Hiervoor kijken we naar wat allemaal in het voorliggend veld kan worden opgepakt waar nu nog   
Wmo-indicaties voor gegeven worden. Samen met cliënten zoeken we zoveel mogelijk naar oplossingen 
in hun eigen netwerk. Zo worden ze niet afhankelijk van zorg. De beweging naar de voorkant betekent 
dat hulp- en zorgvragen eerst binnenkomen bij ZveB. Zoveel mogelijk samen met de cliënt bekijken 
en bepalen we de vervolgstappen. Hoe ziet de situatie eruit? Wat kan iemand nog zelf? Vaak vinden 
we oplossingen die beter passen bij wat de klant nodig heeft. Bijvoorbeeld het inzetten van een 
beweegcoach voor iemand die huishoudelijke taken niet kan uitvoeren door een lichamelijke beperking. 
De oude oplossing zou zijn om huishoudelijke hulp in te schakelen. Op de nieuwe manier krijgt iemand 
hulp bij het huishouden en leert wat er wel nog mogelijk is en hoe. We streven er naar deze manier van 
werken in 2020 gefaseerd in te voeren. 

Bereikbaarheid 
In hun eigen wijk kunnen mensen terecht bij diverse spreekuren en wijkcentra. Het telefoonteam van 
ZveB is elke werkdag van 09.00-17.00 uur bereikbaar via (076) 525 15 15. In 2019 is het telefonisch 
aanmeldpunt 3081 keer gebeld. Ook de telefoontjes voor de Wmo worden doorgeleid. In 2018 werd 
dit nog door de gemeente opgepakt. Ook de digitale hulp- en zorgvragen worden naar het telefonisch 
aanmeldpunt doorgeleid. Hiervoor werden in 2019 voorbereidingen getroffen. 

Samenwerking met Kredietbank West-Brabant 
Met de Kredietbank West-Brabant werken we structureel samen. We geven samen invulling aan de 
lokale integrale schuldhulpverlening. 
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Groepsaanbod Centraal Onthaal 
Het aanbod van Centraal Onthaal is geëvalueerd en aangepast. Het bestaande groepsaanbod was 
vooral zendgericht en liet weinig ruimte voor interactie. Met mensen die het dak boven hun hoofd 
dreigen te verliezen, gaan onze maatschappelijk werkers nu een-op-een in overleg. Als ze na dit contact 
een individueel vervolgtraject willen aangaan, geleiden onze maatschappelijk werkers ze door naar het 
wijknetwerk in de wijk waar ze verblijven of het laatst gewoond hebben. De cliënt krijgt hiermee hulp op 
maat en de wijknetwerken worden hiermee deels ontlast waardoor ze meer aandacht kunnen besteden 
aan elke cliënt. Met deze manier van werken, voldoen we aan de samenwerkingsafspraken van het 
Stedelijk Kompas. 

Sommige mensen die naar ons worden doorverwezen, hebben voornamelijk behoefte aan een woning. 
Deze mensen leiden we door. Niet iedereen die we een individueel traject aanbieden, maakt daar 
gebruik van. We zijn in gesprek met de gemeente Breda over hoe we deze mensen wel kunnen helpen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Op 1 januari 2019 ging de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in. De meldcode 
bevordert het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en bespreekbaar maken van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. De vakgroep Huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de meldcode 
geïmplementeerd binnen het IMW. Onze cliënten en onze medewerkers hebben baat bij een goede 
samenwerking met Veilig Thuis. Om de samenwerking te versterken, nodigden we medewerkers van 
Veilig Thuis uit voor een verbindingsmiddag. Alle betaalde en onbetaalde medewerkers zijn getraind in 
het gebruik van de meldcode. 

Maatschappelijk werk Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Problematiek
Naast financiële problemen, kregen we in 2019 vooral hulpvragen over: relatiebeëindiging of echt
scheiding, werkloosheid, psychische problematiek, rouwverwerking, huiselijk geweld, problemen in 
relatie tot anderen (vaak ouders-kinderen, soms ook de relatie met volwassen kinderen), huis vestings-
problematiek en sociale wet- en regelgeving. Alle vragen worden sinds eind 2019 opgepakt door de 
Dorpsteams.

Structurele ondersteuning is nodig voor mensen met verward gedrag, die voor wat betreft hulp en zorg 
vaak tussen wal en schip belanden. Hoe helpen we deze mensen op de korte en lange termijn en hoe 
bereiken we ze? ZonMw (financier van gezondheidsonderzoek) heeft inmiddels subsidie toegekend aan 
de gemeenten om hiermee stappen te kunnen zetten.

Dorpsteams
Sinds eind 2019 werken maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van IMW Breda samen met 
medewerkers van ContourdeTwern, IMW Tilburg en MEE in de ABG Dorpsteams (Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Gilze en Rijen) om inwoners met vragen op alle leefdomeinen zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. De Dorpsteams zijn bereikbaar via het Telefonisch infopunt (088 605 06 05) en tijdens 
de spreekuren op verschillende locaties. Het telefonisch infopunt is op werkdagen van 09.00-13.00 uur 
bereikbaar, elke netwerkorganisatie bemant het infopunt een of twee dagdelen per week. De spreekuren 
zijn in onderling overleg tussen de partners bepaald. 
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PROBLEMATIEK

PROBLEMATIEK NAAR HOOFD GROEPEN MAAT SCHAPPELIJK WERK 

Materieel-sociaal: problemen 
rond inkomen, besteding, 
 huis vesting, vorming/opleiding, 
arbeid en maatschappelijke 
organisaties.

Relationeel: problemen in de 
relatie met partner, ouder/kind, 
anderen, slachtoffer/geweld en 
cultuurverschil.

Psychosociaal: problemen 
met gezondheid, scheiding, 
psychische  problemen, ver
werking, eenzaam heid, iden
titeit, verslaving en overig.

 BREDA DORPEN

Materieel-sociaal:

2017 1386 64% 78 58%

2018 1346 61% 124 69%

2019 1196 55% 100 67,5%

Relationeel: 
2017 506 23% 30 22%

2018 529 24% 23 13%

2019 587 27% 23 15%

Psychosociaal:

2017 266 12% 26 19%

2018 331 15% 33 18%

2019 374 17% 26 17,5%

Totaal: 
2019 2157  149
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CJG
De ABG-gemeenten hebben besloten de jeugdhulpverlening op hun eigen manier te organiseren. 
De beschikkingen worden voortaan door het sociaal team van de ABG-gemeenten opgepakt en de 
jeugdprofessionals van CJG Breda worden niet meer ingezet in de dorpen. Voor Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau werden twee nieuwe jeugdprofessionals aangenomen, zij zijn op 1 januari 2020 gestart 
als onderdeel van de dorpsteams. Ze zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van opvoedvragen, 
begeleiding bij opvoeden en opgroeien en ze organiseren preventieve (collectieve) activiteiten. Dat doen 
ze in de wijk en op de scholen, waar ze zoveel mogelijk zichtbaar en benaderbaar zijn.  

Thema werkgroepen
Het management en professionals van het IMW nemen sinds 2018 deel aan de werkgroepen over 
armoedeproblematiek, eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid en langdurige ondersteuningsvragen. 
In 2019 maakte elke werkgroep een beschrijving van het doel en wat er moet gebeuren om dat te 
bereiken. De ABG Dorpsteams krijgen de opdracht mee om met een thema aan de slag te gaan. Voor 
Baarle-Nassau en Alphen-Chaam is bijvoorbeeld eenzaamheid een belangrijk thema. 

Sociaal Raadsliedenwerk

In alle vier de kwadranten van Breda verzorgen sociaal raadslieden en vrijwillig medewerkers eerstelijns 
sociaal juridische dienstverlening op locatie in de wijk. De samenstelling van de cliëntengroep verandert. 
De laatste jaren zien we een toename van het aantal ZZP’ers en mensen met een migratieachtergrond 
die minder zelfredzaam zijn als het gaat om vragen rond regelingen en voorzieningen. De oorzaak ligt 
vooral in laaggeletterdheid en digitaal niet mee kunnen komen. 

Goede Start
De financiële voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van het Goede Start programma zijn voortgezet. 
Met de bijeenkomsten helpen we statushouders die zich definitief in Breda mogen en gaan vestigen 
te integreren. Deze bijeenkomsten passen in het door de gemeente Breda, Stichting Nieuwkomers en 
Vluchtelingenwerk Brabant Centraal, Surplus en Homestart opgezette Bredase programma. 

Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
Het inloopspreekuur in Alphen-Chaam werd in 2019 voortgezet. Sinds eind 2019 sluiten de sociaal 
raadslieden aan bij de inloopspreekuren van de Dorpsteams. In Alphen-Chaam bij Het Trefpunt en in 
Baarle-Nassau op het gemeentehuis. Op deze manier kunnen inwoners in hun eigen dorp de juiste en 
efficiënte hulp vinden bij vragen over regels, instanties en voorzieningen.

Chatten en bellen met SRW
De chatpilot die in 2018 startte liep in 2019 door. Iedere werkdag kan er ’s morgens gechat worden 
met een sociaal raadsman. De toegang tot de chat loopt via de website van het IMW. Dat gebeurde in 
2019 92 keer. In 2020 bepalen we of we de chatpilot voortzetten. Medewerkers en vrijwilligers uit de 
wijknetwerken van Zorg voor elkaar Breda kunnen, iedere werkdag ’s morgens, voor het stellen van 
vragen of voor overleg, telefonisch contact opnemen met een sociaal raadsman. Van deze mogelijkheid 
wordt goed gebruik gemaakt. Op deze manier kunnen collega’s geïnformeerd zelf verder. Daar waar 
nodig wordt warm doorverwezen naar SRW.
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Andere activiteiten
Ook in de wijken van Breda heeft het Sociaal Raadsliedenwerk meegewerkt aan door Surplus 
georganiseerde wijkgerichte voorlichtingsprogramma’s voor statushouders. En aan de Budgetcursus (een 
activiteit vanuit Held met Geld), Goed uit Elkaar (een cyclus van vier bijeenkomsten over echtscheiding) 
en de IMW basiscursus voor nieuwe vrijwillig medewerkers. Het inloopspreekuur op het kantoor 
van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNVBc) in Breda voorziet in een 
behoefte en is daarom voortgezet.

Psychosociale Hulp bij Schulden (PHS)

Maatschappelijk werkers van het team PHS helpen samen met budgetcoaches cliënten uit Breda, 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau waarbij sprake is van complexe schuldenproblematiek. Psychosociale 
problemen zijn vaak de oorzaak of juist het gevolg van financiële problematiek. Verder spelen 
laaggeletterdheid en moeite met digitaal meekomen een rol. 

Statushouders
Statushouders met een gezin komen vaak in de financiële problemen omdat ze afhankelijk zijn van een 
laag inkomen en weinig tot geen reserves hebben. Door voorlichting over omgaan met geld en sociale 
zekerheid versterken we hun startpositie in de maatschappij.

Vrouwenopvang
Daarnaast helpen de maatschappelijk werkers van PHS vrouwen die tijdelijk in de vrouwenopvang van 
de Safegroup wonen met hun schuldenproblematiek. Vrijwel al deze vrouwen helpen we op weg naar 
een financieel gezonde huishouding. Dit doen we op de Safegroup locatie en in samenwerking met 
mentoren van de Safegroup.

Voedselbank
Het spreekuur bij de Voedselbank Breda is voortgezet. Op basis van de hiervoor geldende Voedselbank 
criteria wordt door vrijwillig medewerkers beoordeeld of aanvragers in aanmerking komen voor een 
voedselpakket. Nieuwe aanvragers kunnen in een gesprek samen met de maatschappelijk werker 
bekijken wat ze kunnen doen aan hun financiële problemen. Dit in nauwe samenwerking met de 
eveneens aanwezige medewerkers van de Kredietbank West-Brabant.

In de wijk
Ter consultatie zijn de maatschappelijk werkers aanwezig tijdens de inloopspreekuren van Zorg voor 
elkaar Breda in de wijken. Ze nemen ook deel aan de aanmeldgesprekken. Blijkt de schuldenproblematiek 
dusdanig problematisch dan wordt er direct een vervolggesprek gepland met de maatschappelijk werker 
van PHS. Dit heeft een positief effect op de samenwerking met de werkers in de wijk en de kwaliteit van 
de schuldhulpverlening in het algemeen. 

Dorpen
Ook in de gemeente Moerdijk is in nauwe samenwerking met de Kredietbank West-Brabant individuele 
schuldhulpverlening geboden aan inwoners met financiële problemen. In 2019 heeft de Kredietbank 
West-Brabant aangegeven zich terug te trekken uit de regio. Dat heeft gevolgen voor onze inzet voor 
schuldhulpverlening in de dorpen in 2020. 
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Schuldpreventie 

De medewerker schuldpreventie is met name bezig met het ontwikkelen en geven van voorlichting
en cursussen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de afdeling preventie van de Kredietbank West-
Brabant en de afdeling communicatie van de gemeente Breda. Dit valt onder de paraplu van ‘Held met 
geld’, die is ontstaan vanuit de eerste Bredase City Challenge, met als doel het taboe dat op het hebben 
van schulden rust te doorbreken. Zo’n 600 mensen met een uitkering kregen voorlichting als onderdeel 
van de collectieve bijeenkomst in het kader van de participatiewet. Ook participeert onze medewerker 
in diverse gremia in de stad, die gaan over schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Daarmee fungeert 
de medewerker als schakel tussen de gemeente, de Kredietbank West-Brabant en andere participanten 
binnen Zorg voor elkaar Breda.

Budgetcursus
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen geeft onze medewerker in samenwerking met de Kredietbank 
vier tot zes maal per jaar een budgetcursus van zes avonden aan Bredanaars. Bij 20 aanmeldingen 
plannen we weer een nieuwe cursus. 

Voorlichting onderwijs
In samenwerking met NAC Breda en in het kader van NAC Streetleague verzorgde onze medewerker 
samen met de Kredietbank een ouderavond om ouders te betrekken bij de lessen die we aan hun 
kinderen geven. De eerste keer vond deze plaats in het NAC-stadion met een rondleiding. De tweede 
maal op de NACademy waarna aansluitend gratis een voetbalwedstrijd bekeken werd. De reacties 
waren zeer positief, we hopen voor 2020 op nog meer bezoekers.  

Op het speciaal onderwijs op het Berkenhofcollege hebben drie medewerkers in tweeëneenhalve dag 
alle klassen een gastles gegeven. In oktober was de eerste; vanaf volgend jaar doen we dit twee maal per 
jaar. De Praktijkschool heeft hiervoor ook interesse getoond.

Opening Week van het geld met hoog bezoek
In maart 2019 vond de landelijke opening van de Week van het geld plaats in Breda. In aanloop naar 
die week heeft onze medewerker schuldpreventie samen met twee medewerkers van de Kredietbank 
38 basisschoolklassen bezocht om het motto ‘Je bent een held met geld als…’ in te vullen. De 14 klassen 
met de winnende invullingen, mochten samen met Koningin Maxima de Week van het geld openen. 

Grip op geld Breda 
Gripopgeldbreda.nl is dé website waarop de Bredanaar financiële tips vindt. Het gaat om praktische tips 
die je zelf kunt toepassen over financiën, bezuinigen en het aanvragen van toeslagen. Op de site kun je 
ook een budgetadviesgesprek aanvragen en je aanmelden voor de budgetcursus. 
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Preventieve schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf 

Door hulp tijdig aan te bieden aan mensen met betalingsachterstanden willen we problematische 
schulden voorkomen. Woningcorporaties Alwel en Laurentius geleiden huurders met een huur-
achterstand door naar Preventieve schuldhulpverlening van het IMW. De woning corporaties kopen 
deze hulp voor hun huurders bij ons in. Op deze manier bereiken we huurders die niet uit zichzelf 
zouden aankloppen voor hulp. We brengen in kaart wat de oorzaak is van de achterstand en bieden 
hulp op maat. Is er sprake van achterliggende problematiek, dan schakelen we de hulp in van een collega 
maatschappelijk werker uit de wijk. Het contact vanuit Preventieve schuldhulpverlening wordt in die 
situaties pas afgesloten als deze hulp is opgestart.

Vroeg Eropaf maakt gebruik van een digitaal meldingssysteem, waarin signalen worden afgegeven over 
betalingsachterstanden. Dit doen de betrokken organisaties: Gemeente Breda, woningcorporaties Alwel, 
Laurentius en Wonen Breburg, Ennatuurlijk, Essent, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ. Bij twee of 
meer signalen neemt een bij de pilot betrokken medewerker van Kredietbank West-Brabant of het IMW 
contact op met het betreffende huishouden. De hulp wordt vrijblijvend aangeboden. De betrokken 
organisaties horen of er hulp op gang is gekomen bij het huishouden waarover zij een signaal hebben 
afgegeven. In verband met bescherming van de privacy ontvangen zij verder geen inhoudelijke informatie.

In 2019 hebben we de pilot Vroeg Eropaf Breda voortgezet en geëvalueerd. In 2020 integreren we 
Preventieve Schuldhulpverlening in Vroeg Eropaf. Gemeente Breda en IMW formuleren in 2020 samen 
een plan van aanpak. 

Crisishulpverlening

24 uur per dag zijn er maatschappelijk werkers beschikbaar om hulp te verlenen in psychosociale
crisissituaties. Deze kortdurende, intensieve vorm van begeleiding bij acute psychosociale nood heeft als 
doel te komen tot stabilisering van de situatie. Overdag bieden maatschappelijk werkers van het CTO 
(Crisisteam Overdag) deze hulp in Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Na kantoortijden, in de 
weekenden en op zon- en feestdagen is de CMW (Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant) 
aan het werk voor inwoners van de werkgebieden van het IMW en de regionale organisaties WijZijn 
Traverse Groep, Trema en Surplus (regio West en Oost), Farent (Wijk en Aalburg) en voor cliënten van 
MEE. Maatschappelijk werkers van beide teams geven naast individuele begeleiding ook consult.

Crisisteam Overdag (CTO)

De maatschappelijk werkers van het CTO pakken binnengekomen crisissituaties direct op, onderzoeken 
in een kort tijdsbestek samen met de cliënt de situatie en wat nodig is om hieruit te komen. Waar dit 
kan betrekken we het netwerk van de cliënt. Overdag hebben de crisissituaties vaak te maken met 
huiselijk geweld. Maar het gaat ook om situaties rond de primaire levensbehoeften zoals eten en een 
dak boven het hoofd.
Het CTO ontvangt aanvragen voor urgente hulpverlening via Veilig Thuis naar aanleiding van huiselijk 
geweld. Ook huisartsen, politie en hulp- en dienstverleners vanuit de Bredase wijknetwerken weten de 
weg naar het CTO te vinden. Het team is ook een vangnet voor cliënten in crisis van collega’s die afwezig 
zijn in verband met ziekte of vrije dagen en is beschikbaar voor budgetcoaches met acute vragen. 
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Huiselijk Geweld Overleg 
Maatschappelijk werkers van het team nemen bij toerbeurt met collega’s vanuit andere organisaties voor 
maatschappelijk werk deel aan het regionale Huiselijk Geweld Overleg (HGO). In dit overleg spreken 
de samenwerkingspartners af welke organisatie de hulpverlening aan het betrokken gezin oppakt. 
Door de aanwezigheid van het maatschappelijk werk is in dit overleg de expertise over de eerstelijns 
psychosociale hulpverlening aanwezig. Het HGO komt alleen bij elkaar indien daar behoefte aan is bij 
een van de samenwerkingspartners.

Nazorg 
Met alle cliënten waarbij feitelijk contact met het CTO tot stand is gekomen (dat is 82%) en waar 
huiselijk geweld speelt, neemt de maatschappelijk werker uit nazorg zes weken na het laatste contact, 
telefonisch contact op. Door dit telefonische contact vallen cliënten minder snel terug in de huiselijk 
geweld spiraal. Deze functie is geïmplementeerd in het CTO als gevolg van de extra tijdelijke investering 
in de versterking van het voorliggend veld. 

Interventieteam Huiselijk Geweld 
Een maatschappelijk werker is vanuit het IMW werkzaam in het multidisciplinaire Interventieteam 
Huiselijk Geweld (IT) van Veilig Thuis. Dit team begeleidt complexe situaties, waarbij regelmatig sprake 
is van herhaald slachtofferschap en die vanuit het HGO verwezen zijn naar Veilig Thuis. De waarde 
van deelname aan dit IT is dat de maatschappelijk werker vanuit de eerstelijns psychosociale kijk kan 
signaleren of er sprake is van achterliggende psychosociale problematiek die direct van invloed is op het 
huiselijk geweld.

Crisisdienst Maatschappelijk Werk West-Brabant (CMW) 
buiten kantoortijd
 
De maatschappelijk werkers van dit team verlenen buiten kantoortijd hulp in situaties van onder andere 
huiselijk geweld of dreigende dakloosheid. We doen dit voor alle maatschappelijk werk instellingen in 
West-Brabant en voor MEE West-Brabant. Het gaat onder andere om inschakelingen via Veilig Thuis
WestBrabant en via de hulpofficier van justitie in verband met een opgelegd huisverbod. De eerst
volgende werkdag koppelen de maatschappelijk werkers terug naar Veilig Thuis, waarna de beoordeling 
kan plaatsvinden over de vervolghulpverlening. CMW wordt ook ingeschakeld door de Politie, SPOR 
(Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte), GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant en 
de huisartsenposten. Als maatschappelijk werkers van de aangesloten organisaties CMW inschakelen 
dan gaat het om situaties waarbij een crisis wordt verwacht of waar vervolg crisishulp noodzakelijk is. 
Bijvoorbeeld door plaatsing op een crisisbed. Ter bevordering van korte lijnen heeft het team overleg 
met medewerkers van GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant en de politie Breda. 

Door personele wisselingen veranderde de samenstelling van het team in 2019. De door de teamleden 
opgedane ervaring varieert van GGz, SMO en Surplus Welzijn naar Veilig Thuis. Met deze diverse 
expertises vullen de teamleden elkaar aan en leren ze van elkaar. 
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Meldpunt Crisiszorg 
 
Sinds 1 september 2019 is het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant actief in de regio West-Brabant. 
Het meldpunt bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, en algemeen 
maatschappelijk werk. Op termijn sluiten GGz Breburg, Amarant Groep en MEE West-Brabant aan. 
Het telefoonnummer van het meldpunt 0800-5099 is 24 uur bereikbaar voor professionals die te maken 
krijgen met spoedeisende crisissituaties en advies en ondersteuning nodig hebben. Het is een advies- 
en triagepunt. Het gaat om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Vanaf 1 maart 2020 
kunnen ook inwoners het meldpunt bellen in geval van een crisis. Het Meldpunt Zorg en Overlast van 
de GGD West-Brabant wordt in april 2020 bij het meldpunt crisiszorg ondergebracht. Inwoners en 
professionals kunnen dan naast acute dus ook bij niet-acute zorgen over personen een beroep doen 
op het meldpunt.

Bemoeizorg 
 
Drie maatschappelijk werkers van het IMW vormen samen met medewerkers van GGz Breburg en
Novadic-Kentron het stedelijk Bemoeizorgteam. Zij komen in aanraking met mensen die over het 
algemeen zorg mijden maar die eigenlijk wel hulp nodig hebben. Het leggen van contact, het winnen 
van vertrouwen en het op gang brengen van hulpverlening kost daardoor veel tijd. Meestal gaat het om 

complexe situaties waar bijvoorbeeld sprake is van 
middelengebruik en psychiatrische problematiek 
in combinatie met schuldenproblematiek. Het 
team krijgt aanmeldingen van het Meldpunt Zorg 
en Overlast van de GGD, deelname aan Mass 
overleggen of via zorg-, hulp- en dienstverleners 
uit de wijken. De maatschappelijk werkers 
van het IMW zijn met name betrokken bij de 
situaties waarbij sprake is van materieel-sociale 
problematiek. De verantwoording van Bemoeizorg 
gebeurt gezamenlijk vanuit het stedelijk 
Bemoeizorgteam.

RUPS
 
Het regionaal uitstapprogramma RUPS, gericht 
op sekswerkers die willen stoppen met dit werk, 
is gestart in juli 2015. Het maakt onderdeel uit 
van het landelijke programma dat ondersteund 
wordt door het ministerie van Justitie en Veilig-
heid. De GGD Breda is coördinator voor de 
regio’s Markiezaten en de Baronie, waar onder 
Breda valt. In het regeerakkoord is opgenomen 
dat er structureel geld beschikbaar wordt 
gesteld voor een landelijk dekkend netwerk 
van uitstapprogramma’s voor mensen die de 

Over uit 2018

24
Nieuw in 2019

37
Afgesloten in 2019

52
Door naar 2020

9Regionaal 

Uitstap 

Programma 

Sekswerkers
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prostitutie willen verlaten. RUPS II bis liep tot juli 2019 en is verlengd. Het Rijk heeft inderdaad middelen 
beschikbaar gesteld en regionaal hebben we afspraken gemaakt om het programma voort te zetten.
We zien de laatste jaren, door de daling van het aantal vergunde bedrijven waarin sekswerkers 
kunnen werken, een verschuiving naar het online aanbieden van diensten door individuele sekswerkers. 
Via outreachend online veldwerk proberen medewerkers van Sterk Huis in Tilburg, waaronder 
enkele ervaringsdeskundigen, deze sekswerkers te bereiken. De lijnen met Sterk Huis zijn kort, als 
er hulpvragen komen vanuit de regio Baronie wordt de hulpverlening hier opgepakt. Het ministerie 
heeft een commissie ingesteld die input geeft over hulpverlening aan sekswerkers. Dit vergroot de 
deskundigheid van hulpverleners die meer competenties willen hebben voor het geval zij in hun praktijk 
een sekswerker tegenkomen. 

Naar aanleiding van een interview in BN De Stem kwam RUPS regionaal en landelijk onder de aandacht. 
Op Radio1 vertelde de RUPS medewerker van IMW samen met een ervaringsdeskundige meer over 
het programma. 

Schoolmaatschappelijk werk in het MBO
 
Om onze werkzaamheden op de ROC’s West-Brabant (inmiddels Curio) voort te mogen zetten, 
dongen we mee in een aanbesteding. Hieruit volgde een uitbreiding van onze werkzaamheden met 
twaalf uur voor een jaar. Inmiddels is een van onze schoolmaatschappelijk werkers ook voor 12 uur 
werkzaam bij Curio in Bergen op Zoom. Verder werken onze schoolmaatschappelijk werkers op 
verschillende locaties van Curio in Breda en Roosendaal en De Rooi Pannen. Zij helpen leerlingen 
met bijvoorbeeld depressieve klachten, angsten, motivatieproblemen of een verslaving. Indien gewenst, 
is er contact met ouders. Consult aan of coaching van docenten over de aanpak van leerlingen met 
problemen hoort ook bij het takenpakket. De leerlingen van het MBO komen zowel uit Breda als uit 
de omliggende gemeenten. In 2019 zijn er 334 leerlingen begeleid.

Maatschappelijk werk t.b.v. Revalide
 
Revalide is een organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg, die psychosociale begeleiding bij 
het IMW inkoopt voor patiënten van de locatie Terheijden. Daarmee maakt deze begeleiding deel uit 
van het totaalpakket van Revalide, dat door de zorgverzekeraar wordt gefinancierd. Bij Revalide zijn ook 
psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, een revalidatiearts en revalidatiearts-ondersteuners 
betrokken. De maatschappelijk werker heeft in 2019 39 nieuwe patiënten begeleid. 

Andere activiteiten
Afstemming tussen vrijwilligersorganisaties

De coördinator vrijwilligers(beleid) neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen. Op deze manier 
vindt afstemming en deskundigheidsbevordering plaats met organisaties als: Stichting de Zonnebloem, 
Indigo, MOOIWERK, StiB, Humanitas, Surplus welzijn, SMO, Raffy, Thebe, Safegroup, WIJ, Wonen Plus, 
Rode Kruis de Baronie en Stichting Tientjes. 
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Contacten met de opleiding

Wij vinden het belangrijk dat studenten die van de opleiding afkomen hun vak verstaan. Hier dragen 
wij aan bij door: stageplaatsen beschikbaar te stellen, gelegenheid te bieden voor afstudeeronderzoeken, 
op te treden als extern beoordelaar en door docenten in de gelegenheid te stellen mee te lopen in 
de praktijk. Daarnaast maakten we deel uit van de werkveld adviesraad en de strategische werkveld 
adviesraad van Avans. Ook waren we vertegenwoordigd, door een stagiaire en maatschappelijk werker, 
op de Stagemarkt, waar tweedejaars studenten informatie krijgen over de stagemogelijkheden.
In overleg met Social Studies boden we in 2019 eerste- en tweedejaarsstudenten ook de mogelijkheid 
om op een andere manier kennis te maken met de activiteiten van het IMW. Dit gebeurde door het 
binnen een week uitwerken van een aantal creatieve opdrachten en het begeleiden van een leerwerk 
gemeenschap. We hopen hierdoor het komend schooljaar binnen het maatschappelijk werk weer 
twee derdejaars studenten te kunnen begeleiden. Al enige tijd signaleren we dat minder studenten zich 
aanmelden en eerder kiezen voor een stageplaats in een meer gespecialiseerde organisatie qua doel-
groep. Dit jaar hebben diverse IMW’ers, op verzoek van de afdeling Social Studies, meegedacht in de 
nadere invulling van het nieuwe uitstroomprofiel welzijn en samenleving. 

Bereik
Kwetsbare Bredanaars

Net als voorgaande jaren heeft de dienst BBO Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda,
in opdracht van WIJ, MEE en IMW, onderzoek gedaan naar het bereik van deze organisaties onder
kwetsbare burgers. De dienst maakt ten behoeve van het onderzoek gebruik van door het Nicis Institute 
ontwikkelde risicoprofielen die betrekking hebben op onderwerpen als huisvesting, welbevinden/ 
gezondheid, opleidingsniveau, samenstelling van het huishouden, etniciteit en sociaal-economische status. 
De resultaten van het onderzoek, die in 2019 zijn gerapporteerd, zijn gebaseerd op gegevens uit 2018.

Maatschappelijk Werk

1,2 % van de Bredanaars maakt gebruik van het maatschappelijk werk. Het meest in de leeftijdscategorie 
van 15 tot 65 jaar. De gemiddelde leeftijd van de MW-cliënten is 41 jaar. Relatief veel onvolledige 
gezinnen (3,5%). Ongeveer 30% van de cliënten heeft een niet westerse achtergrond. In Hoge Vucht/
Doornbos-Linie en de Haagse Beemden wordt veel gebruik gemaakt van het maatschappelijk werk. 

Sociaal Raadsliedenwerk

In totaal maakt 0,8% van de Bredanaars gebruik van het Sociaal Raadsliedenwerk. Het meest in de 
leeftijdscategorie van 25 tot 65 jaar. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. Relatief veel onvolledige gezinnen 
(2,3%) Circa 63% van de cliënten heeft een niet westerse achtergrond. In Hoge Vucht/Doornbos
Linie, Haagse Beemden, heuvel/Princenhage en Centrum Belcrum wordt veel van deze dienst gebruik 
gemaakt. 
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Organisatie
Kwaliteit
Binnen Zorg voor elkaar Breda werkt het IMW als partner steeds nauwer samen met de gemeente 
en andere instellingen. Hierbij dient het Breda’s Toetsingskader als leidraad bij het monitoren van de 
kwaliteit in de meest brede zin van het woord. Dit kader helpt niet alleen het samenwerkingsproces 
te bewaken, het helpt ook na te gaan in hoeverre een (hulpverlenings)activiteit de gewenste 
maatschappelijke baat oplevert.

Met ons eigen intern kwaliteitssysteem monitoren we systematisch de kwaliteit van onze organisatie en 
vooral de door onze medewerkers geleverde hulp en dienstverlening. Sinds 2018 zijn we gecertificeerd 
conform het door onze brancheorganisatie ontwikkelde kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Een goede 
bedrijfsvoering, een inspirerende leercultuur en vooral goed vakmanschap zijn verankerd binnen dit label.
Het IMW heeft voor haar vrijwilligerswerk eind 2015 het keurmerk Goed Geregeld van het NOV 
(Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) behaald. Dit keurmerk geeft aan, dat we het vrijwilligers werk 
op een goede en aantrekkelijke manier hebben georganiseerd. In 2020 vindt de hercertificering plaats.

VOG en beroepsregistratie
Alle medewerkers die bij het IMW met cliënten werken, zijn in het bezit van een bij de functie 
passende Verklaring Omtrent Gedrag. Beroepskrachten zijn daarnaast verplicht geregistreerd in een 
beroepsregister. Degenen die werkzaam zijn binnen het CJG, het MBO en het interventieteam zijn 
geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), de maatschappelijk werkers en sociaal 
raadslieden in Registerplein.

Deskundigheidsbevordering
Het onderhouden en uitbreiden van competenties van medewerkers zijn van wezenlijk belang voor 
de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. Naast het intern bieden van coaching en intervisie is er 
jaarlijks een ruim budget beschikbaar voor scholing in de vorm van training en opleiding, het volgen van 
een cursus of het bijwonen van congressen of workshops. Tevens beschikken de betaald medewerkers 
over een loopbaanbudget dat ze kunnen benutten om in zichzelf te investeren, ter bevordering van hun 
werkplezier en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.
De collectief aangeboden trainingen en workshops stonden dit jaar in het teken van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle betaalde en onbetaalde medewerkers die met cliënten 
werken, zijn getraind in de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die sinds 1 januari 
2019 gehanteerd moet worden. 

Tevredenheidsmeting

Cliëntwaardering
Op initiatief van de gemeente Breda hebben we samen met MEE, WIJ en StiB een onderzoek uitgevoerd 
naar de ervaringen van cliënten. Hiermee willen we de ervaringen van mensen met een hulpvraag en 
verbeterpunten in beeld krijgen. Elke organisatie heeft 300 cliënten benaderd voor dit onderzoek. Voor 
het IMW gaat het om cliënten van het (algemeen) maatschappelijk werk het Sociaal Raadsliedenwerk. 
De resultaten van het onderzoek verwachten we in het voorjaar van 2020.
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Daarnaast voeren we standaard een tevredenheidsmeting uit onder onze cliënten. Bij de start en 
afsluiting van de hulpverlening/ondersteuning stellen we de zogenaamde schaalvraag. Cliënten kunnen 
met een cijfer van 0 tot en met 10 aangeven hoe zwaar het probleem voor hen weegt. Gemiddeld 
geven ze bij afsluiting van het traject een positieve stijging van 1,4 punten aan.

Werkbeleving medewerkers
Om erachter te komen hoe onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden het veranderende 
werkveld ervaren, voerden we een quickscan uit. 80% van de respon denten gaf aan dat de complexiteit 
van de problematiek is toegenomen. Meer samenwerken met partner organisaties is daarvoor nodig en 
dat zorgt ervoor dat we meer overleggen. Een verschuiving van taken. Het betekent bij sommige cliënten 
ook: meer zelf doen en langer begeleiden.

Dit heeft niet alleen te maken met de complexiteit. De terugtrekkende beweging van de overheid en 
organisaties in de tweede lijn is hier ook een oorzaak van. De opdracht voor de ‘beweging naar de 
voorkant’ is om minder zaken in de tweede lijn te brengen en in het voorliggend veld te houden of 
daarnaar terug te brengen. Daar stuurt de gemeente op, ook uit kostenoverweging, en dat merken 
wij. Organisaties in de tweede lijn zeggen vaker ‘nee’. Uit de antwoorden op onze vragen blijkt dat 
medewerkers daar op verschillende manieren mee omgaan. 

Klachtbehandeling
In 2019 hebben IMW Breda en het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg hun klachten-
commissies samengevoegd. Op 1 januari 2020 is de nieuwe commissie officieel van start gegaan. Deze 
onafhankelijke klachtencommissie behandelt formele klachten van cliënten. In 2019 zijn er geen formele 
klachten ingediend. Klachten worden overigens zo laag mogelijk in de organisatie in de bemiddelende 
sfeer opgelost.

Medewerkers van het IMW kunnen bij interne conflicten en morele dilemma’s een beroep doen op 
een intern of extern vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon fungeert als klankbord en helpt 
bij probleem verheldering. En biedt morele ondersteuning bij het mogelijk indienen en afhandelen van 
een klacht.

Raad van Toezicht
De Raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden die, vanuit hun expertise en maatschappelijke 
betrokkenheid, in deze functie mede vorm willen geven aan het IMW. De leidraad van hun handelen 
wordt gevormd door de Governance Code Sociaal Werk. De RvT heeft in 2018 vijf keer vergaderd 
met de bestuurder. Daarnaast vindt er jaarlijks een zelfevaluatie en een directiebeoordeling plaats.
Met enige regelmaat nodigt de RvT medewerkers uit op haar overleg om zich te informeren over 
actuele ontwikkelingen. Leden van de RvT nemen daartoe ook deel aan binnen de organisatie 
georganiseerde bijeenkomsten.

Ondernemingsraad (OR)
Binnen het IMW functioneert een OR die structureel overleg heeft met de bestuurder. Informatie 
wordt uitgewisseld, aan de bestuurder wordt advies gegeven over onderwerpen die van invloed zijn op 
de werkgemeenschap. Daar waar dit aan de orde is, maakt de OR gebruik van haar instemmingsrecht.
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Social return
Het IMW levert een bijdrage aan participatie en re-integratie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarom besteden we ongeveer € 35.000 aan het inhuren van huishoudelijk medewerkers 
via ATEA-groep. Daarnaast vonden 5 vrijwillig medewerkers in 2019 na hun werkzaamheden bij het 
IMW weer een baan elders en ging er een meer uren werken bij de huidige werkgever.  We hebben 
een betaalde medewerker in dienst die daarnaast een uitkering ontvangt en deze mag behouden. 

Kwetsbare Bredanaars
Als maatschappelijke hulpverlener zijn we er voornamelijk voor (tijdelijk) kwetsbare Bredanaars.  
61,4% van onze klanten in het rapport kwetsbare Bredanaars valt onder de categorie: 
Kwetsbare groep 6: sociaal economische status (SER). Het gaat hier om alle personen die tot een 
huishouden behoren die een laag sociaal inkomen (bijstand) of financiële problemen hebben. 
In hulpverleningscontacten hebben we aandacht voor participatie en ontwikkeling.

Huisvesting
Van alle locaties van het IMW maken meerdere organisaties gebruik. Er zijn open inloopspreekuren
van ZveB op de locaties Noorderlicht, Paardeweide en Verbeetenstraat. Naast medewerkers van de
Kredietbank West-Brabant en Wmo consulenten kunnen ook andere wijknetwerkers hier afspraken
plannen of administratieve werkzaamheden verrichten. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

De Paardeweide is ook de thuisbasis voor het CJG team Noordwest. Medewerkers van ATEA-groep
hebben ook een spreekuur in het Noorderlicht. Op de locatie Willemstraat hebben diverse organisaties 
een werkplek en ontvangen er cliënten. Naast IMW’ers zijn dit CJG’ers, medewerkers van FIOM, 
Stichting Adoptievoorzieningen, De Basis, NMI, Stichting Leger des Heils en een psycholoog. Het Leger 
des Heils is in de loop van 2019 naar een andere locatie verhuisd. Op alle vier de locaties hebben ook 
de sociaal raadslieden afspraken met hun cliënten.

•  personen die geregistreerd staan in  
het doelgroepenregister bij het UWV 
voor de Banenafspraak;

•  personen met een uitkering van 
de gemeente op grond van de 
Participatiewet (voorheen Wwb), IOAW 
of IOAZ;

•   personen met een uitkering van het 
UWV op grond van de WAO, WIA, WAZ 
of Wajong;

•  personen met een WSW-dienst verband 
of -indicatie;

•  personen die één jaar of langer een  
WW-uitkering ontvangen;

•  personen die een leerwerk overeen- 
komst (BBL) of een stage-overeenkomst 
(BOL) hebben die opleidt tot niveau 1  
of niveau 2;

•  leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs 
(PRO) die een stage-overeenkomst 
hebben met een werkgever voor een 
arbeidstoeleidingsstage.

Onder de doelgroep voor Social Return vallen:
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FINANCIËLE VERANTWOORDING

 Resultaat Begroting Resultaat 

 2019 2019 2018 
Baten   
Subsidies 4.944.408 4.943.758 5.341.204
Overige opbrengsten 44.693 41.729 49.377
   

 4.989.101 4.985.487 5.390.581
   
Lasten   
Personeelskosten 4.337.079 4.276.089 4.404.090
Huisvestingskosten 398.669 387.993 354.637
Afschrijvingskosten 89.143 88.000 87.248
Overige bedrijfskosten 356.427 408.500 449.589

 5.181.318 5.160.582 5.295.564
   
Financiële baten en lasten   
Financiële lasten -790 -1.000 -913
Financiële baten 612 0 1.431

 -178 -1.000 518

Resultaat boekjaar -192.395 -176.095 95.535
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