
 
 
 
Het IMW Breda e.o. is een stedelijk en regionaal werkende instelling voor eerstelijns psychosociale 
hulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  
 
Bij de Crisisdienst voor Maatschappelijk Werk West Brabant (CMW), werkend buiten kantooruren van 
17.00 tot 09.00 uur, in het weekend en op feestdagen, ontstaat per direct een vacature voor de 
functie van: 
 
 

Maatschappelijk werker crisisdienst 
buiten kantooruren 

 
 
Functieomschrijving  
De 7x24 uur bereikbaarheid van het Maatschappelijk Werk wordt uitgevoerd door een team van zes 
maatschappelijk werkers, die volgens zeswekelijks rooster werken. Buiten het uitvoeren van de 
bereikbaarheidsdienst voor het IMW Breda, wordt er regionaal gewerkt voor de organisaties Surplus 
Welzijn regio Oost en West, Trema Welzijn, WijZijnTraverse en MEE West-Brabant. De Crisisdienst 
voor Maatschappelijk Werk, werkt buiten kantoortijd als casemanager voor Veilig Thuis in het kader 
van de Wet op het Tijdelijk Huisverbod.  
 
Werkzaamheden 
o Het verlenen van psychosociale hulp (crisishulpverlening) buiten kantooruren, van 17.00 tot 9.00 

uur, in het weekend en op feestdagen, aan personen die zich in een crisissituatie bevinden die 
acute aandacht behoeft. Daarbij hoort het plaatsen van cliënten in opvanghuizen. 

o Buiten kantoortijd optreden als casemanager en hulpverlener in het kader van de Wet op het 
Tijdelijk Huisverbod. 

o Het geven van consult aan andere hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij crisissituaties. 
o Overdracht en verwijzing van cliënten naar andere hulpverleningsinstellingen. 
o Deelname aan overdrachtsbesprekingen, teamoverleg en studiedagen. 
 
Functie-eisen 
o Woonachtig in het werkgebied (essentieel voor uitvoering van regionale crisishulpverlening).  
o Een afgeronde HBO-opleiding in een voor de functie relevante opleiding. 
o Affiniteit met de aard van de werkzaamheden en bij voorkeur ervaring in crisishulpverlening, 

bekend zijn met Signs of Safety en de methodiek van het Oplossingsgericht Werken.  
o Vertrouwd zijn met meervoudige partijdigheid in het kader van hulpverlening aan 

uithuisgeplaatsten en achtergeblevenen. 
o Bereidheid tot werken op onregelmatige tijden (avond, nacht, feestdagen en weekend). 
o Vermogen om multidisciplinair samen te werken. 
o In bezit van rijbewijs en auto. 
 
Geboden wordt 
o Een arbeidsovereenkomst voor 13 uur per 6 weken ongeacht het aantal gewerkte uren. De 

feitelijke uitruktijd wordt als overwerk (met inconveniëntentoeslag) uitbetaald, evenals de 
werkoverdracht en studiedagen. Kilometervergoeding voor de gereden kilometers. 

o Inschaling conform de CAO Sociaal Werk (maatschappelijk werker 2). 
o Inwerkprogramma.  
o Mogelijkheid tot overleg tijdens de dienst. 
o Een team van enthousiaste collegae. 
o Deskundigheidsbevordering zoals intervisie en studiedagen. 

 
  



Nadere bepalingen 
o Gezien de aard van de werkzaamheden is het niet mogelijk naast deze functie een fulltime baan 

te hebben. Dit houdt verband met het kunnen overdragen of afronden van werkzaamheden 
gerelateerd aan de crisisinterventie.  

o De werkoverdracht vindt na afloop van de (week)dienst plaats, telkens op dinsdag van 16:15u tot 
17:00u uur. Deze tijd dient beschikbaar te zijn. 

o Intervisie & teamoverleg, 1x per 6 weken op vrijdag van 08:45u tot 12:30u. 
 
 
Sollicitaties en inlichtingen 
Sollicitaties richten aan de directeur-bestuurder van het IMW, de heer J.C.J. Berkhout, per e-mail 
vacatures@imwbreda.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Vivian Coenen lid 
managementteam. Telefoon: 076 5305888  
 
Selectieprocedure 
Het IMW hanteert voor deze functie de volgende selectieprocedure: 
• Op korte termijn na ontvangst van uw sollicitatiebrief ontvangt nader bericht, dat één van de 

volgende boodschappen bevat: 
o Wij gaan niet nader op uw sollicitatie in 
o Uw brief wordt in portefeuille gehouden, u wordt vooralsnog niet uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek, u wordt meegedeeld wanneer u uiterlijk bericht kunt verwachten 
o U wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek met de selectiecommissie. 

Wij communiceren via de mail, wij adviseren u om ook uw spam-mailbox te raadplegen. 
 
Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) te kunnen overleggen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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