KOMPAS IN HET WOUD VAN WETTEN EN REGELS

MAATSCHAPPELIJK WERK
Als je het even niet meer weet

MAATSCHAPPELIJK WERK
Iedereen heeft wel eens problemen.
Maar wat als de problemen u boven
het hoofd groeien? Als praten met
familie, buren of vrienden niet helpt?
Of wanneer u met niemand over uw
problemen durft te praten? Dan kunt
u altijd langskomen op één van de
locaties voor Maatschappelijk Werk
van het Instituut voor Maatschappelijk
Werk (IMW) voor deskundige hulp. Wij
zitten bij u in de buurt. Net zoals bij de

· Opvoedingsvraagstukken: somber

huisarts kunt u bij ons zonder verwijs-

kind? Voortdurend ruzie met uw

briefje terecht. U wordt dan gratis

puberdochter?

geholpen. Wij zijn er voor iedereen.
Voor u én uw kind. Want ook kinderen
hebben zo hun problemen.

· Geld: zijn er schulden? Zijn er
problemen met de uitkering?
· Wonen: onderdak nodig bij crisis?
Hulp nodig bij de aanvraag van
huursubsidie?

Voor al uw problemen

· Werk: problemen met collega’s?

Jong en oud, ouders en kinderen

Werkloos geworden of arbeidsonge-

kunnen bij Maatschappelijk Werk

schikt?

terecht voor problemen op allerlei

· Onderwijs: een kind dat niet

gebieden.

meekomt op school? Vragen over

Een greep:

studiefinanciering?

· Relaties: problemen met de partner?

· Verwerking: mishandeld? Dierbaar

Met ouders? Een kind dat niet met

persoon overleden? Vervelende

zijn leeftijdsgenoten overweg kan?

scheiding? Is uw kind seksueel

· Gezondheid: last van een burn-out?
Moeite met langdurige ziekte?

misbruikt?

Professionele hulp
Elke werkdag houden de locaties van

Kees is 40 en zit zonder werk. Hij heeft

Maatschappelijk Werk een spreekuur

jaren gewerkt als heftruckchauffeur

(kijk hiervoor op het inlegvel of

maar is door een overname zijn baan

www.imwtilburg.nl). We zijn voor

kwijtgeraakt. Het vinden van een

noodgevallen zelfs 24 uur per dag

nieuwe baan valt niet mee. Kees heeft

bereikbaar. Professionele maatschap-

moeite met het schrijven van brieven

pelijk werkers kijken samen met u

en het op gesprek gaan bij een nieuwe

hoe u, uw kind of uw gezin het beste

baas. Zijn gezin kan van de maande-

geholpen kan worden. Ze bemiddelen

lijkse WW-uitkering niet rondkomen.

als dat nodig is of verwijzen u door

Schulden stapelen zich op. Dit zet

naar de juiste instantie. Een gesprek

de relatie van Kees en zijn vrouw

met een van onze maatschappelijk

flink onder druk. Kees is hierdoor erg

werkers vindt meestal plaats op een

somber.

locatie voor Maatschappelijk Werk.

Hij gaat praten met een maatschap-

Maar het gesprek kan ook bij u thuis

pelijk werker. Die helpt hem om de

plaatsvinden, mocht dat nodig zijn.

geldzaken weer op orde te krijgen en

Wij proberen u binnen een tot vijf

wijst Kees op een cursus ‘’solliciteren’’.

gesprekken verder te helpen. Soms

Kees merkt dat hij het prettig vindt

zijn er meer gesprekken nodig. Dat

om met iemand over zijn gevoelens

bepaalt u of uw kind samen met de

en relatieproblemen te praten. Na

maatschappelijk werker.

vijf gesprekken voelt hij zich veel
beter. Dankzij de cursus voelt hij zich

Trainingen, gespreksgroepen
en Triple P

bovendien veel zekerder bij het solli-

Het Maatschappelijk Werk verzorgt

dan ook een nieuwe baan.

cursussen en praatgroepen voor zowel
jeugd als volwassenen.
Triple P is een programma voor ouders
met opvoedvragen (0-16 jaar).
Kijk hiervoor op www.imwtilburg.nl.

citeren. Na twee maanden vindt Kees

Meer weten of aanmelden?

IMW en Kwaliteit

Heeft u of uw kind een vraag of

Het Maatschappelijk Werk van het IMW

probleem? Neem dan contact met ons

heeft het HKZ/ISO 9001 keurmerk.

op, daar zijn we voor. Er is altijd een
locatie voor Maatschappelijk Werk bij
u in de buurt. Vanuit het IMW werken
er ook schoolmaatschappelijk werkers
in het basisonderwijs, voortgezet

Het IMW is partner van het CJG

onderwijs en MBO.
Instituut voor Maatschappelijk Werk
Postbus 119
5000 AC Tilburg

Het IMW en Triple P

T: 013-5952710

Medewerkers van het IMW zijn geaccre-

E: info@imwtilburg.nl

diteerd in het werken met Triple P
(niveau 3+4).

Of kijk voor informatie en adressen
van inloopspreekuren op onze
website: www.imwtilburg.nl

Positief Pedagogisch Programma

Onderdeel van het IMW
Het Maatschappelijk Werk maakt
onderdeel uit van het Instituut voor
voor meer aanbod of andere folders

Deze brochure is met de grootste zorg samen
gesteld. Het betreft algemene informatie. Aan de
inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

van het IMW op onze website.
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