
JAARVERSLAG 2019

samen naar
de voorkant

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 357.217 409.500 449.589

 5.182.108 5.161.582 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

“ Mijn buurman was altijd al een beetje een 
zonderling. Toen ik de stapels post bij zijn 
voordeur zag, heb ik een melding gedaan. 
Daar ben ik nog steeds blij om. Sinds hij 
contact heeft met een hulpverlener gaat  
het veel beter met hem.” 

“Iedereen vindt mijn man zo aardig. 
Niemand wist dat we bijna elke dag ruzie 
hadden. Ik ben opgelucht dat ik hulp heb 

gezocht. Mijn man en ik hebben nu samen 
gesprekken. We zijn er nog niet. Maar het 

lukt steeds beter om naar elkaar te luisteren 
en rustiger te reageren.” 

“ Vorig jaar raakte ik ineens mijn baan kwijt. 
Ik heb nooit eerder zonder werk gezeten.  
Ik ben blij dat ik hulp heb gevraagd. Ik bleek 
recht te hebben op een WW-uitkering.  
En op huur- en zorgtoeslag. Nu heb ik weer 
werk. Ook regel ik zelf mijn zaken met 
instanties. Gewoon thuis, op mijn laptop.” 



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.

IMW helpt balans hervinden
Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor 
 psycho sociale hulpverlening en sociaal juridische dienst verlening. 
In samenwerking met anderen richten we ons op het helpen van 
mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke 
problemen. Ons doel is om hun zelfredzaamheid te herstellen, 
bevorderen of ondersteunen.

Dit verkorte jaarverslag is anders dan u van ons gewend bent. 
Het gehele jaarverslag vindt u op onze website.

www.imwbreda.nl

“ 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.”

MAATSCHAPPELIJK WERK SOCIAAL RAADSLIEDENWERK  
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“De laatste jaren zien we een toename van 
het aantal ZZP’ers en mensen met een 

migratieachtergrond die minder zelf-
redzaam zijn als het gaat om vragen rond 

regelingen en voorzieningen. De oorzaak 
ligt vooral in laaggeletterdheid en 

digitaal niet mee kunnen komen.”
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ONDERWERPEN SOCIAAL 
RAADSLIEDENWERK

 In alle vier de kwadranten van 
 Breda verzorgen sociaal raads-
lieden en vrijwillig medewerkers 
eerstelijns sociaal juridische 
dienstverlening op locatie in 
de wijk. Veruit de meeste hulp-
vragen gaan over geld.

Aantal 
contacten: 

6733


