
“De knop ‘Ik mag er zijn’ 
is om!”

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen

• 2025 geregistreerde mantelzorgers (+ 50%), 

• Waarvan 70 jonge mantelzorgers (+40%)

• 350 mensen nemen deel aan
 de mantelzorg-etentjes in de wijk

• Ondersteuning KBO bij 
 voorlichting aan 50 
 huurders over Wonen 
 met Gemak

• 175 mensen bezoeken de
 ‘Ontzorgbeurs’ met informatie
 van 35 organisaties over
 langer thuis wonen en
 ontlasten mantelzorgers

Aandacht voor jeugd voorkomt zwaardere zorg

• 11 steunouders hebben
 wekelijks aandacht voor
 een kind

• 25 MatchMentor-vrijwilligers
 geven 54 jongeren wekelijks
 een steuntje in de rug

WE VERBINDEN MENSEN IN BUURTEN EN WIJKEN 

• Vragen om maatje, klussen of
 vervoer worden steeds meer
 dichtbij huis opgepakt door
 informeel netwerk 

 
• Voorlichting over alcohol en drugs in Zeilberg samen met 

Dorpsraad

• In Helenaveen activiteit Dementievriendelijk Deurne samen 
met zorgcoöperatie 

• 2-wekelijkse koffieochtend
 gestart in St. Jozefparochie
 samen met de GGZ

STIMULEREN TALENTONTWIKKELING, PARTICIPATIE EN 
INTEGRATIE 
Iedereen heeft een talent en kan meedoen

• 74 organisaties en 358 burgers 
 maken gebruik van online platform 
 Deurne voor Elkaar

• Maandelijks Werkcafé ondersteunt
 mensen bij het vinden van werk

• 104 vrijwilligers nemen deel 
 aan cursussen ter voorbereiding
 op vrijwilligerswerk

Vluchtelingenwerk zet in op integratie in de wijk:

• 53 nieuwe statushouders vinden met hulp van 
 17 vrijwilligers hun weg in Deurne

 Syriërs
 
 Eritreeërs
 
 Irakezen

• 61 deelnemers ontvangen
 certificaat Participatie-
 verklaringstraject met trainingen
 over cultuurverschillen, budgetteren
 en gezondheidszorg

• 66 personen 
 bezoeken het Taalcafé

ONS TEAM IN DEURNE

22 beroepskrachten (14.5 fte) 

81 LEV-vrijwilligers zetten
zich 8424 uren in (6 fte)

2 stagiairs 

27 jonge mantelzorgers
nemen deel aan een
activiteit ‘dit is jouw kans’

WE BEGELEIDEN INWONERS, DIE TIJDELIJK EXTRA 
ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN
Mensen krijgen meer grip op hun leven

• 81 nieuwe trajecten maatschappelijk werk 

• Top 3 vragen: 
  

• Speciale aandacht voor 6 jongeren
  met verslavingsproblematiek

• 32 bezoekers echtscheidings- 
spreekuur ter voorkoming 
vechtscheidingen 

• 44 inwoners nemen deel aan een groepstraining
 gericht op versterking (sociale)vaardigheden
 en weerbaarheid van www.lerenmetlev.nl

We kunnen ons werk goed doen mede dankzij de samen-
werking met lokale (sport) organisaties, scholen, GGD, GGZ, 
Leergeld, Bergopwaarts, KBO, politie en gemeente

VROEGTIJDIG TERUGDRINGEN ARMOEDE, SCHULDEN EN 
LAAGGELETTERDHEID
voorkomt (zwaardere) financiële problemen

• 111 vragen van 65 personen aan raadsliedenwerk 

• Top 3 vragen: 

• Goede samenwerking met stichting Cratosvrienden en 
 Grip op schuld

• We signaleren laaggeletterdheid

Welzijn voorkomt zorg
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oude wijken totaal: 355
nieuwe wijken totaal: 701
dorpen totaal: 188
buiten Deurne: 28
totaal: 1272

Liessel 88
Neerkant 64
Vlierden 28
Helenaveen 8

Deurne-Centrum 143
Sint-Jozefparochie 113
Zeilberg 68
Walsberg 31

Deurne-West 194
Koolhof 271
Heiakker 236

AANTAL BURGERVRAGEN PER KERN OF WIJK

VERSTERKEN SOCIALE SAMENHANG IN KERNEN EN 
WIJKEN
Laagdrempelige ondersteuning in directe leefomgeving

• 1.272 vragen van inwoners worden vroegtijdig opgepakt 
in de 11 wijken  

•  80% komt op eigen initiatief

• De meeste vragen gaan over:

“Hadden we deze 
cursus maar in het 
AZC gehad!”

“Ik durf mee te doen aan 
pauzegesprekken op 
mijn stageplaats.”
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