Krachtig en dichtbij
Jaarbericht 2014 IMW

Voorwoord
Het jaar 2014 was voor het IMW een belangrijk ontwikkeljaar, dat vooral in het teken stond
van anticiperen op de transities in het sociale domein. Vanuit drie speerpunten is richting
gegeven aan deze ontwikkelingen:
• Gebiedsgerichte en integrale ondersteuning
• Samenwerking met alle partners in het werkgebied
• Deskundigheid inzetten en verder ontwikkelen
Deze speerpunten, verwoord in onze visie (‘Ons Kompas’), geven richting aan ons eigen werk
en aan de invulling van het nieuwe sociale domein gezamenlijk met anderen. Met verschillende
lokale accenten werd in het hele werkgebied actief invulling gegeven aan de nieuwe Jeugdwet en
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die per 1 januari 2015 van kracht werden. Eind
2014 stond het IMW klaar om haar bijdrage te leveren in de nieuwe situatie. In alle gemeenten
én in het samenwerkingsverband van de gemeenten in Midden Brabant.
Tijdens deze ontwikkeling ging de dienstverlening natuurlijk gewoon door. Het beroep op het
IMW nam in 2014 verder toe. Niet alleen de inwoners zelf, maar ook andere professionals weten
het IMW goed te vinden. Door de ondersteuning nog dichterbij te brengen en de samenwerking
met partners te versterken, zal in de komende tijd het bereik van het IMW alleen maar verder
toenemen. Tegelijkertijd richten wij de ondersteuning steeds meer op het versterken van de zelfredzaamheid van onze cliënten, het inzetten van het sociale netwerk en het herstel van de eigen
regie.
Het jaarbericht 2014 verschijnt voor het eerst uitsluitend in digitale vorm. Ik wens u veel leesplezier en vertrouw erop dat u een goed beeld krijgt van de betekenis van het werk van onze medewerkers voor duizenden inwoners van Tilburg, Dongen, Goirle en Gilze en Rijen.
Bart de Leede
Directeur/bestuurder
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Over het IMW
Het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk) helpt kinderen, jongeren, volwassenen en
gezinnen in Tilburg, Goirle, Dongen en Gilze en Rijen. Wij ondersteunen kwetsbare inwoners, zo
efficiënt en effectief mogelijk. Wij vinden dat ieder mens de kans verdient en het recht heeft om
mee te doen in de maatschappij. Daarom geven wij mensen het vertrouwen in hun eigen
mogelijkheden, om hen in staat te stellen naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.
Wij willen duurzame oplossingen voor de mensen die een beroep op ons doen. Daarom
betrekken we vanaf het eerste moment degene die hulp vraagt en zijn netwerk bij onze inzet. We
werken intensief samen met andere professionals en vrijwilligers. Gezamenlijk gaan we op zoek
naar antwoorden die werken, zodat mensen de regie over hun eigen leven terug krijgen. We
staan dichtbij mensen, zijn goed zichtbaar en bereikbaar in de wijk.

“Samen met mijn maatschappelijk
werker heb ik prioriteiten gesteld.
We hebben mijn netwerk in kaart
gebracht en ik heb zelf een aantal
mensen uit mijn omgeving gevraagd
om me te helpen.”

Gebiedsteams
In 2014 is het IMW volop bezig geweest met verder bouwen aan het in 2013 gelegde fundament
om goed te kunnen anticiperen op de transities in het sociale domein. Voor een goede
aansluiting op de ontwikkeling en vorming van transorganisatorische toegangsteams
(in Tilburg) en sociale (wijk-)teams in de andere gemeenten, zijn de drie multidisciplinaire teams
omgevormd tot gebiedsteams en gebied overstijgende werksoorten.
Met ingang van 1 juli 2014 zijn de gebiedsteams van start gegaan. Er zijn negen teams gevormd
(zes in Tilburg, die elf woningmarktgebieden bedienen) en drie in de andere gemeenten. De
aansturing van deze gebiedsteams is in handen van zeven gebiedscoördinatoren, die ieder één
of twee gebieden voor hun rekening nemen.

Antoine, cliënt IMW

IMW jaarbericht 2014

3

In het najaar van 2014 zijn er medewerkers met expertise op het gebied van jeugd toegevoegd
aan alle teams. De in 2013 opgezette pilots in de Tilburgse wijken Stokhasselt en Groenewoud
zijn in 2014 succesvol verder ontwikkeld en de opgedane kennis en ervaring is mee genomen in
de gebiedsteams.
Blended hulpverlening
In 2014 is het IMW begonnen met voorbereidingen voor blended hulpverlening, een combinatie
van online en offline hulpverlening. Hierbij verrijken we de traditionele ‘face to face’
ondersteuning met professionele online hulp en digitale zelfhulptools. Dit sluit aan bij de
behoefte van (een deel van) onze doelgroep, doet een beroep op de eigen kracht van cliënten en
verhoogt de zelfredzaamheid. Bovendien is het efficiënter en kwaliteit verhogend.
In 2015 worden alle medewerkers getraind en vindt de implementatie plaats.

“Je ziet vaak dat mensen meer
kunnen dan ze zelf denken. Als
iemand hier met een vraag komt,
kijken we samen naar de situatie:
hoe staat het met werk, huisvesting,
financiën, gezondheid, enzovoorts.
Want soms blijken er ook andere
dingen aan de hand te zijn. We
bespreken dan: wat kun je zelf
en waar heb je ondersteuning bij
nodig?”
Simone Roks, medewerker IMW
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Ontwikkelingen in de gemeenten
Gemeente Tilburg

“Het fundament van de Tilburgse
Toegang is gelegd. Geen nieuwe
structuren of loketten, maar we
werken nauw samen met enkele
vertrouwde partners, waaronder IMW
Tilburg. En dat is een goede keuze
gebleken, de samenwerking binnen
de Toegang verloopt prima! We zijn
er nog niet, de echte transformatie
van het sociale domein komt nog.
Maar ik ben ervan overtuigd dat
het sámen gaat lukken om de
zelfredzaamheid van de Tilburgers
te vergroten, zonder dat er mensen
tussen wal en schip vallen.”
Hans Kokke
wethouder gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft vanuit het beleidskader ‘Ondersteuning dichtbij’ gekozen voor een
ondersteuningsstructuur met generalistische professionals. De gemeente heeft het IMW en de
GGD gevraagd hieraan gezamenlijk vorm te geven door de ontwikkeling van wijkgerichte
multidisciplinaire teams. Het proces is primair een inhoudelijke ontwikkeling waarin bestaande
professionaliteit van verschillende organisaties op vernieuwende wijze wordt ingezet. Met als
doel de zelfredzaamheid te versterken, participatie te bevorderen en de mogelijkheid om veilig
op te groeien te vergroten. Dichtbij, in de wijk, met oog voor eigenheid, aansluitend op wat de
inwoner zelf kan of met hulp van het eigen netwerk. De regie ligt bij de inwoner zelf; in de zin
van eigen verantwoordelijkheid, niet van totale keuzevrijheid. Het biedt ruimte vanuit vertrouwen
in de professionals en er wordt geïnvesteerd in het lerend vermogen van deze professionals.
De werkwijze kenmerkt zich doordat er gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren, er
komt geen nieuw loket. Het IMW, de GGD, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk &
Inkomen van de gemeente vormen, samen met de wijkverpleegkundigen, de Toegang voor
ondersteuningsvragen (voorheen de frontlijn).
In diverse werkgroepen, zowel intern als met de samenwerkingspartners, is vol ingezet op het in
kaart brengen, ontwikkelen en verbeteren van werkprocessen, samenwerkingsafspraken en
deskundigheidsbevordering. Zodat er in 2015 een gedegen basis ligt onder de toegangsteams
die in januari 2015 van start zijn gegaan.
Het ontwikkelingsproces van de toegangsteams vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een
stuurgroep en wordt in de dagelijkse praktijk aangestuurd door een programmamanager (in
dienst van het IMW en de GGD). Alle medewerkers in de Toegang zijn in 2014 gestart met een
deskundigheidsprogramma. Met als resultaat dat alle partners van de Tilburgse Aanpak
dezelfde werkwijze en mindset hebben en dezelfde instrumenten gebruiken.
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Gemeenten Dongen, Goirle en Gilze en Rijen
Ook in Dongen, Goirle en Gilze en Rijen is in 2014 met het oog op de transities volop geïnvesteerd
in samenwerking. Bovendien participeert het IMW in het samenwerkingsverband van O-3 waarin
ContourdeTwern, GGD, de MEE-organisaties en Maatschappelijk Werk (Juvans en IMW) opereren.
Dit samenwerkingsverband presenteert zich naar gemeenten in het gehele werkgebied van Midden
Brabant als partners voor het sociale domein.
Gemeente Dongen
In 2014 heeft het IMW deelgenomen aan een pilot om in samenwerking met MEE, ContourdeTwern,
Thebe en de gemeente mee te denken over de opzet van een Sociaal Team. Dit team richt zich op
inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn en problematieken hebben op meerdere leefdomeinen.
Aan het eind van de pilot (eind 2014) is uitgebreid geëvalueerd om zo successen te behouden en
verbeterpunten mee te geven voor de start van het Sociaal Team in 2015.

“Het IMW is al jaren een heel
betrokken en deskundige
samenwerkingspartner in het
Goirlese. Ook in de aanloop naar de
transformatie pakt het IMW haar rol
en zal zij in 2015 een prominente
plek krijgen in de lokale toegang tot
hulp en ondersteuning.”
Inge van der Horst
beleidsadviseur gemeente Goirle

Gemeente Goirle
In Goirle participeert het IMW al enige jaren in ’t Loket. Dit wordt in 2015 door de gemeente
doorontwikkeld naar een brede toegang voor zorg en ondersteuning, waar inwoners van de gemeente
Goirle terecht kunnen met al hun vragen. Naast samenwerking met andere partners, is in Goirle in de
Pilot Jeugd ingezet op nauwe samenwerking met opvoeddeskundigen van Kompaan en de Bocht.
Gemeente Gilze en Rijen
Ook in deze gemeente is het IMW betrokken bij het Sociaal Team. Het IMW heeft deelgenomen aan
de bijeenkomsten “Samen doen we het beter”. Deze bijeenkomsten waren gericht op de nieuwe
werkwijze en door de gemeente georganiseerd voor alle professionele en informele organisaties
werkzaam in Gilze en Rijen.
Er is extra ingezet op samenwerking met verschillende partners, waaronder woningcorporaties
De Leystromen en Wonen Breburg. Deze intensievere samenwerking heeft naast andere positieve
effecten ook geleid tot een verbetering in een specifieke overlastsituatie.
In samenwerking met de gemeente is het gelukt om de wachttijd bij het meldpunt
schuldhulpverlening zo kort mogelijk te houden.
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Samenwerking
Het IMW heeft een actieve rol in diverse samenwerkingsprojecten. Vanuit de overtuiging dat
de huidige ontwikkelingen alleen gezamenlijk het hoofd geboden kunnen worden. En omdat
wij ervan overtuigd zijn dat organisaties en professionals veel kunnen leren van elkaars
deskundigheid.
Het IMW werkt nadrukkelijk vanuit het principe ’één gezin, één plan’. Hiervoor is nauwe
samenwerking met andere professionals vereist. Het IMW werkt samen met diverse organisaties
in de 0e, 1e en 2e lijn, zoals huisartsen, wijkverpleging, onderwijs, woningcorporaties,
verslavingszorg, GGD, Kompaan en De Bocht, Bureau Jeugdzorg, Integrale Vroeghulp,
MEE, ContourdeTwern, GGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld (nu Veilig Thuis) en het Zorg- en
Veiligheidshuis.
ContourdeTwern
De samenwerking met ContourdeTwern is in 2014 nog verder geïntensiveerd met het oog op
verbetering van de dienstverlening in de wijk. De buurtmaatschappelijk werkers zijn met hun
expertise in de wijk toegevoegd aan het IMW. Zij hebben daarmee vanaf de start van de nieuwe
gebiedsteams in juli 2014 hun bijdrage kunnen leveren aan gebiedsgericht werken.
Proeftuin gezinsmanagement
Het IMW participeert met MEE, Thebe, Amarant, Traverse, RIBW, Kompaan en de Bocht en de
gemeente (deze laatste als begeleider) in de proeftuin gezinsmanagement. Het team buigt zich
gezamenlijk over de meest complexe gezinsregie zaken. De opdracht daartoe krijgen ze van de
procesregisseurs van de gemeente.
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Voortijdig Schoolverlaters (VSV)/Toeleiders
In nauwe samenwerking met Kompaan en de Bocht en R-Newt voert het IMW al een aantal jaar
het project VSV/Toeleiders uit. Doel van dit project is om via een outreachende aanpak jongeren
die voortijdig zijn uitgevallen op school in beeld te brengen en toe te leiden (terug) naar school
of naar werk, waar nodig in combinatie met een hulpverleningsaanbod. Het project is gevestigd
in stedelijk jongerencentrum V39 in Tilburg.
Jeugdzorg dichterbij onderwijs
Sinds 2011 werken schoolmaatschappelijk werkers op acht scholen voor voortgezet onderwijs
in de regio Tilburg samen met opvoedingsdeskundigen van Kompaan en de Bocht. De
samenwerking, bedoeld om zaken die via school in beeld komen en specialistische zorg vragen
vroegtijdig op te pakken, heeft tot positieve resultaten geleid. Het jaar 2014 was het laatste
pilotjaar, mede door de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente. Het project heeft een
uitloop in de eerste helft van 2015 en er wordt besproken hoe dit aanbod een structurele plek in
de ondersteuningsstructuur van scholen kan krijgen.
Samenhangende aanpak risicojeugd
Samen met Kompaan en de Bocht, R-Newt, Traverse en RIBW werkt het IMW sinds
2013 aan een meer integrale aanpak van risicojeugdproblematiek specifiek gericht op
Antilliaanse gezinssystemen. Daarnaast zijn er twee belangrijke elementen met betrekking
tot risicojeugd waar het IMW actief bij betrokken is. De aanpak van de problematiek van exAMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en het ontwikkelen van een hotspot
van hulpverleners (een plaats waar hulpverleners uit 0e, 1e en 2e lijn op dezelfde locatie
samenwerken in de hulp en begeleiding aan risicojongeren).

IMW jaarbericht 2014

8

Feiten en cijfer

Feiten en cijfers
Cliënten
Naar werkvorm
(in aantallen)

Tilburg

Goirle

Gilze en Rijen

Dongen

Totaal

Maatschappelijk Werk

10063

407

679

483

11632

Sociale Raadslieden

1073*

Begeleid Wonen

147

Schuldhulpverlening

264

1337

10

26

1

307

3

186
308

Kinderen en Scheiden

158

6

13

2

179

Gezinscoaching

70

0

4

7

81

Rekeningbeheer Blut

324

17

19

2

362

* Dit aantal betreft zowel advies (592) als consultaties (481).
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Groepsaanbod en trainingen
De vraag naar het trainingsaanbod van het IMW is in 2014 toegenomen. Dit geldt vooral voor
het aanbod rondom Positief Opvoeden, dit aanbod is uitgebreid met een groepsvariant gericht
op gescheiden ouders (een coproductie van het IMW en Kompaan en de Bocht). Ook was er
meer vraag naar weerbaarheidstrainingen zoals het Marietje Kessels Project en Rots en Water.
Daarnaast biedt het IMW sociale vaardigheidstrainingen voor zowel volwassenen als kinderen,
rouwverwerking en Kinderen in Echtscheiding.
In 2014 hebben er in totaal 79 groepen gedraaid, waarvan 56 voor het Marietje Kessels Project.
De vraag naar workshops steeg in 2014. Vooral rond de thema’s Pesten, Social Media,
Conflicthantering, Positieve sfeer in de klas en Sterk naar Stage/Werk.

“Ik heb geleerd dat ik altijd iemand
kan vragen om hulp, dat ik me daar
niet voor hoef te schamen. En ik heb
ontdekt wat het oplevert. Daardoor
vraag ik voortaan eerder om hulp”.

Eigen Kracht Groepen
In april 2014 is het IMW gestart met Eigen Kracht Groepen, een vorm van
groepsmaatschappelijk werk met als doel het versterken van de eigen kracht van cliënten en
het inzetten van hun sociale netwerk. Cliënten kunnen deelnemen aan deze groepen ongeacht
hun vraag of probleem. In vier bijeenkomsten leren deelnemers op een gestructureerde manier
omgaan met hun problemen en zelf de regie te nemen.
De trainers bieden werkvormen aan die de eigen kracht van de deelnemers versterken.
Daarbij ontvangen de deelnemers steun van de anderen uit de groep. Na afloop van de
bijeenkomsten blijkt dat cliënten zelf hun problemen hebben aangepakt en meer
zelfvertrouwen hebben gekregen.
In 2015 gaan we de Eigen Kracht Groepen verder doorontwikkelen en invoeren in het
reguliere werkproces.

Deelnemer EKG-groep
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Medewerkers
Op 1 januari 2014 waren er 155 medewerkers (120.93 fte) in dienst bij het IMW. Eind dit jaar is
het aantal medewerkers gegroeid naar 180 medewerkers (139.23 fte).
Per 1 januari 2015 komt het systeem van indiceren voor de tweedelijns hulpverlening voor jeugd
te vervallen. De gemeenten in Midden Brabant hebben middelen ter beschikking gesteld om
deskundigheid op het terrein van jeugdzorg te integreren in de eerste lijnshulpverlening (binnen de toegangsteams c.q. sociale (wijk-)teams). In ons werkgebied is deze extra capaciteit en
deskundigheid ondergebracht bij het IMW. In oktober 2014 is in het kader van deze opdracht
een detachering vanuit BJZ gestart. Per 1 januari 2015 komen deze medewerkers, 13 fte, bij het
IMW in dienst.
De eerder geschetste ontwikkelingen in het sociale domein vragen om het vergroten en borgen
van deskundigheid van de medewerkers. Het IMW is een lerende organisatie. Leergierigheid
wordt bevorderd. Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelportfolio op basis van een
talenten- en competentie analyse en krijgen professionele ruimte om eigen vakmanschap aan te
scherpen.

Colofon
Instituut voor Maatschappelijk Werk
Postbus 119, 5000 AC Tilburg
T: 013-5952710

Meer informatie over het IMW vindt u op www.imwtilburg.nl.
Benieuwd naar ons financieel jaarverslag? Klik dan hier.
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