
  SASKIA • VROEG EROPAF

“ Opvallend was dat we door de 
omstandigheden ineens meer in contact 
kwamen met andere doelgroepen die 
we normaal niet of veel minder zien. 
Zoals ZZP’ers en mensen met een 
koopwoning.”

JACQUELIEN • SRW

“We hebben steeds geprobeerd om op 
verschillende manieren contact te blijven 
houden met cliënten. We hebben gebeld, 

gemaild, gechat, ook met cliënten die nauwe
lijks de Nederlandse taal machtig waren. 
Het was af en toe een heel gepuzzel om 

erachter te komen wat de ander bedoelde, 
maar meestal lukte het.”

  DENISE • AMW BREDA-ZUID

“ Voor mensen met een beperking bleef 
online hulpverlening lastiger, voor hen was 
face to face afspreken echt wel nodig. 
We hebben vanuit huis veel werk kunnen 
verrichten en dit kunnen combineren met 
werken op kantoor of huisbezoeken.”
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In contact
De coronacrisis had voor bijna iedereen gevolgen. Voor onze 
cliënten bijvoorbeeld financieel door verlies van inkomsten en 
als het gaat om (geestelijke) gezondheid. In contact blijven met 
onze cliënten vroeg om creativiteit en flexibiliteit, van beide 
kanten. Natuurlijk ging dat niet meteen vlekkeloos. Maar het 
afgelopen jaar heeft ons nog eens extra laten zien dat als de 
omstandigheden ons ertoe dwingen, we met z’n allen tot veel 
meer in staat zijn dan we soms denken.

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

www.imwbreda.nl

  INE • CJG BREDA

“Ik maak me zorgen over jongeren die het 
leven moeilijker vinden nu. Veel jongeren zijn 
onzeker over hun toekomst en maken zich 
druk over hoe ze bijblijven qua schoolwerk. 
Ze missen hun vrienden en krijgen minder 

de kans om zich los te maken van hun thuis 
en hun eigen identiteit te ontwikkelen. 

De structuur en duidelijkheid die school hier 
normaal in biedt, hebben ze in deze levens

fase zo hard nodig.”
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PROBLEMATIEK NAAR 
HOOFD GROEPEN 

MAAT SCHAPPELIJK WERK 

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

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

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

 BREDA  DORPEN

2020 1129 61% 57 52%

 BREDA  DORPEN

2020 291 16% 26 24%

 BREDA  DORPEN

2020 445 24% 26 24%

PROBLEMEN DOOR COVID-19 
In BredaZuid namen door de corona crisis de sociale 

problemen toe. Bijvoorbeeld huiselijk geweld, verlies en 
vermindering van inkomen, somberheid en eenzaamheid. 

Mensen hebben het gevoel opgesloten te zijn, dat hun vrij
heid beperkt wordt. Juist nu vinden wij maatwerk belangrijk.

BLENDED HULPVERLENING

Soms bleek een combinatie van 
digitaal en fysiek contact ook 
effectief. Het geeft ruimte voor 
extra aandacht waar dat nodig is. 
We blijven inzetten op deze 
Blended hulpverlening.

  HENNIE • VRIJWILLIG MEDEWERKER

“ Kennismakingsgesprekken met nieuwe 
vrijwilligers op kantoor blijven doorgaan. 
Het verbaast me dat we best wel veel 
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers  
krijgen. Het lijkt dat mensen zich er meer 
bewust van zijn hoe mooi het is om anderen 
die hulp nodig hebben, te helpen.  
Gelukkig maar.”

RONALD • CTO

“Een aantal maanden in het voorjaar en  
de zomer werkten er twee collega’s vanuit  

de hele organisatie tegelijkertijd op kantoor.  
Zij hielpen de mensen die dringend hulp nodig 
hadden. Wij waren vanuit het CTO blij dat we 

hierin konden samenwerken met collega’s
 uit de rest van de organisatie. Sinds september 

hanteren we het reguliere rooster weer.”


