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ONS WERKGEBIED
Totaal aantal inwoners 309.640 

VAKMANSCHAP EN KWALITEIT IN ONZE DIENSTVERLENING

• Gecertificeerd  ISO 9001

• Op koers met AVG

• VOG verklaringen voor alle medewerkers

• 86% beroepskrachten
 geregistreerd in
 Beroepsregister

ONZE MISSIE
LEVgroep inspireert mensen om mee te doen aan een samen-
leving in beweging. Samen met bewoners maken onze 
medewerkers en vrijwilligers het verschil in wijken en dorpen, 
zodat iedereen mee kan doen. Iedereen heeft immers een 
talent!

ONZE ORGANISATIE
Aantal medewerkers 341
Aantal fte 241
Aantal stagiaires (MBO/HBO) 82
Aantal LEV-vrijwilligers 1.430
Aantal fte vrijwillige inzet 106

DOOR TE VERBINDEN MAKEN WE HET VERSCHIL
Samen met bewoners en netwerkpartners

• Straatvergaderingen met inwoners 
 over ‘samen wonen in je buurt’

• Speciale uitgaven: 
 Mantelzorgmagazine,
 Mantelzorgwijzers en 
 VIPmagazine

• Samen eten bij de integratiediners in
 Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo en het
 International Food Festival
 in Son en Breugel

 • Start van project
  Automaatje in Geldrop

• Echtscheidingsconferentie
 in Nuenen en Son en Breugel

• Aansluiting bij het digitale platform
 Zorgdomein in Oirschot, waarmee
 we huisartsen ondersteunen

• Gesprek van de stad over ‘Vluchtelingen en meedoen 
 in Helmond’

• Spreekuur voor arbeidsmigranten
 over geldzaken, wonen en werk

• Taalmaatjes en Taalcafé’s
 voor laaggeletterden en
 anderstaligen

• Project Steunouder in Deurne

• Successen van het 
 Klussen Team Buiten
 van het Stadsleerbedrijf
 Helmond

ONZE VISIE

WELZIJN VOORKOMT ZORG
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LEREN MET LEV:
MENSEN LEREN IN GROEPEN VAN EN MET ELKAAR 

264 trainingen voor 2762 deelnemers

Onder andere over budgetteren, weerbaarheid, 
positief opvoeden en passend besturen

Gemiddelde klantwaardering 8.3 !

www.lerenmetlev.nl
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Onze nieuwe Meidenbus
waarmee we scholen
en wijken bezoeken.

PREVENTIE LOONT 
Meer geluk en minder kosten

 • Cursus Valpreventie voor ouderen 
  voorkomt valpartijen. 
  Voorkomen van een gebroken heup bespaart
  de samenleving € 22.000

• Jongerenwerker uit Son en Breugel geeft rond de
 jaarwisseling voorlichting over de gevaren van vuurwerk. 
 Kosten ongeveer €120. Vervanging van een vernielde 

prullenbak in de openbare ruimte kost €500 en een
 traject bij Buro HALT € 250

• Een oudere dame met psychische klachten bezoekt 
regelmatig de praktijkondersteuner van de huisarts.

 In overleg met LEVgroep gaat ze deelnemen aan het 
huiskamerproject. Zij voelt zich beter en komt minder 
vaak bij de huisarts. Bezoek huisarts kost € 80 per uur, 
deelname huiskamerproject € 3,50 per keer

• Vrijwilligers helpen mensen hun thuisadministratie op 
orde te houden en de rekeningen op tijd te betalen.

 Voorkomen van 1 keer afsluiten 
 elektriciteit bespaart € 790

  

  • LEVgroep biedt ondersteuning aan 
   mantelzorgers.
   In ons werkgebied besparen 13.000   

  mantelzorgers de samenleving 120 miljoen 
   euro per jaar! (bron: CBS) 

Werkcafé Deurne helpt een
deelnemer aan een betaalde baan. 
Dit bespaart een uitkering van
jaarlijks € 17.000.

Son en Breugel
16.739

Oirschot
18.627

Laarbeek
22.206

Gemert-Bakel
30.429

Helmond
91.024

Nuenen
23.060

Geldrop-
Mierlo
39.458

Someren
19.227

Asten
16.693

Deurne
32.177

www.levgroep.nl

REKENING

Welzijn voorkomt zorg


