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

• 23 inwoners succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk

• 91 vrijwilligers zijn door een training toegerust voor hun taak 

• Young Leaders ontwikkelingsprogramma tot positief 
rolmodel in de wijk voor 4 jongeren 

Vluchtelingenwerk zet in op integratie in de wijk

• 12 vrijwilligers maken 29 statushouders 
 wegwijs in Gemert-Bakel

• Voorlichting aan Eritrese vrouwen samen
 met consultatiebureau en verloskundigen

• 82 statushouders getraind in
 cultuurverschillen, budgetteren en gezondheidszorg

• Integratiediner verbindt 150 buurtbewoners

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

• 481 contacten
 raadsliedenwerk

• 95% kan na contact
 op eigen kracht verder 

• 38 nieuwe toekenningen
 “Pas Vooruit”. 66 actieve 
 passen eind 2018. 

• 4 deelnemers budgetcursus 

• Samen met gemeente en Cliëntenraad: 
 6 themabijeenkomsten ‘Geldgebrek’ om armoede 
 bespreekbaar te maken 

Taal maakt meedoen makkelijker

• Wekelijks 15 bezoekers
 Taalcafé met
 7 vrijwilligers

• 30 mensen gekoppeld
 aan taalmaatje

• 12 vrijwilligers geven
 conversatielessen aan 
 28 deelnemers 

ONS TEAM IN GEMERT-BAKEL

 15 beroepskrachten 
 3 stagiairs 
 14 dorpsondersteuners 
 135 vrijwilligers zetten 
  zich 14.040 uur in

WE BEGELEIDEN INWONERS, DIE TIJDELIJK EXTRA 
ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN
Mensen krijgen meer grip op hun leven
 
• 51 inwoners nemen deel aan een groepstraining gericht 

op versterking (sociale) vaardigheden en weerbaarheid van 
www.lerenmetlev.nl 

• 14 vrijwillige Matchmentoren
 geven 23 jongeren wekelijks
 een steuntje in de rug

• 19 jongeren individueel gecoacht door jongerenwerker 

Investeren in de eerste lijn betekent investeren in het 
vergroten van eigen kracht

• Inwoners stellen 761 vragen over wonen, welzijn, zorg, 
financiën en vrijwilligerswerk (+17%)

• Top 3 vragen:

Welzijn voorkomt zorg
LEV Gemert-Bakel 2018 | Preventie loont www.levgroep.nl

We ondersteunen mantelzorgers en voorkomen overbelasting

• 1033 geregistreerde mantelzorgers,
 waarvan 75 jonge mantelzorgers (+26%)

• 69% maakt gebruik van waarderingsactie

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis wonen

• 153 tuin-, huis- en 
 vervoersklussen 
 uitgevoerd door 
 vrijwilligers

• 3 vrijwilligers en cliënten dagbesteding ORO actief
 bij maaltijdvoorziening 
              

Wij kunnen ons werk goed doen mede dankzij de samen-
werking met lokale (sport)verenigingen, scholen, huisartsen, 
Seniorenraad, POH, GGD, GGZ, MEE, Leergeld, Zorgboog, 
Savant, Buurtzorg, ORO, Senzer, Goed Wonen, politie en 
gemeente

Pas Vooruit

• Voorlichting op scholen
 over alcohol, drugs, geld,
 weerbaarheid en vuurwerk

WE VERSTERKEN SOCIALE SAMENHANG IN KERNEN EN 
WIJKEN
We verbinden mensen in buurten en wijken en voorkomen 
overlast 

• Dorpsondersteuners pakken 2064 vragen op (+27%)

• 73% wordt opgelost met informeel netwerk

• 11 buurtbemiddelaars begeleiden 27 nieuwe trajecten 
buurtbemiddeling

 
• 59% is succesvol afgesloten

• 27 jongerengroepen in beeld
 bij jongerenwerk

• 19 nieuwe aanvragen voor
 bezoekmaatje gehonoreerd

• 22 mantelzorgers
 gekoppeld aan maatje

• Maandelijkse inloop mantelzorg
 trekt 25 unieke bezoekers 

• Alzheimer Café telt 50 tot
 60 bezoekers per keer

14 gezinnen zijn herenigd

12 vrijwilligers helpen
186 inwoners met 
formulieren en 80 inwoners
met thuisadministratie

Geldgebrek

Psychosociale
gezondheid

Partner- en 
Familierelatie

Financiën

58 trajecten
jeugdmaatschappelijk
werk afgesloten en 
7 overgedragen aan het 
Centrum Jeugd en Gezin

AFGESLOTEN

• 169 nieuwe trajecten
 maatschappelijk werk

• 27 nieuwe trajecten
 jeugdmaatschappelijk
 werk


