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

• 683 inwoners nemen deel aan 71 groepstrainingen (+24%) 
 gericht op versterking (sociale) vaardigheden en 
 weerbaarheid van www.lerenmetlev.nl

• 308 jongeren krijgen wekelijks
 een steuntje in de rug van 
 263 vrijwillige Match Mentoren

• 2.076 inwoners stellen hun vragen over wonen, welzijn, 
zorg, financiën, vrijwilligerswerk en leefbaarheid aan onze 
wijkteams

• Meest voorkomende thema’s:

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

• 150 taalvrijwilligers dragen
 bij aan taalbevordering
 van inwoners

• We ondersteunen en organiseren Taalpunten en Taalcafés 

• 85 vrijwilligers van Voorleesexpress 
 bezoeken wekelijks 114 gezinnen 

• 71 vrouwen en 26 allochtone mannen vergroten hun 
kansen door deelname Level Yourself en mPowerMan

• 294 jongeren leren bij Samen Leren met Helmond Sport 
 over vluchtelingen, mediawijsheid en weerbaarheid

• 447 kinderen doen mee
 met activiteiten T+LAB
 en verlengde schooldag

• 27 vrijwilligers bieden 
 praktische begeleiding
 aan 54 statushouders

• 281 statushouders nemen deel aan 
 29 trainingen Participatieverklaring 
 over cultuurverschillen, budgetteren 
 en gezondheid

• 91 jonge statushouders werken aan integratie met onder-
steuning jongerenwerk

• 48 statushouders van 
 Klussen Team Buiten
 van Stadsleerbedrijf 
 knappen meer dan 
 250 tuinen en 
 100 speeltuinen op

• 369 vrijwilligers zijn toegerust voor hun taak door een 
training

• 79 vrijwilligers ondersteunen
 1.162 inwoners (55+) met
 werken aan hun fitheid, 
 mobiliteit en gezondheid 
 door deelname aan activiteiten

• 288 senioren overbruggen de eenzame zomerperiode door 
deelname aan activiteiten LEV Zomerweken

• 944 deelnemers aan ontmoetings-
 momenten en workshops

• Speciale uitgave Mantelzorgmagazine 
over thema dementie 

• We leveren 17.038 uren Zorg en 
Gemaksdiensten aan ouderen en 
hulpbehoevenden 

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis wonen

• 3.759 geregistreerde mantelzorgers (+15%),
 waarvan 253 jonge mantelzorgers 

• 3.693 mantelzorgers maken gebruik
 van waarderingsactie (+9%)

ONZE TEAMS IN HELMOND

•   86 beroepskrachten in onze 4 wijkteams
   en 3 stedelijke teams

•   41 personen in sociale wijkteams onder aansturing
   van gemeente Helmond 

•   59 stagiairs

•  737 LEV-vrijwilligers
   zetten zich 76.648 uur in

Welzijn voorkomt zorg
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VERSTERKEN SOCIALE SAMENHANG IN WIJKEN EN 
BUURTEN
We verbinden mensen in buurten en wijken
en voorkomen overlast

• Wijkwerkers zijn op straatniveau aanwezig 
 en signaleren steeds meer eenzame inwoners

• 19 vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden
 120 trajecten buurtbemiddeling (+18%)

 

• Jongerenwerk staat in contact 
 met 21 groepen en signaleert 
 een toename in drugsgebruik

• Voor 194 jongeren vergroten we kansen door individuele 
gesprekken over talenten en competenties

• Met meer dan 100 jongeren organiseren we activiteiten 
voor anderen

We lossen steeds meer op met 
vrijwilligers, wijkwerkers en collectief 
aanbod (+11%) en verwijzen steeds
minder door naar de 1e en 2e lijn (-11%)

Helmond
Voor Elkaar

We kunnen ons werk goed doen door de samenwerking met 
scholen, het lokale verenigingsleven, maatschappelijke 
organisaties, corporaties, bibliotheek, politie en gemeente

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

• 65 vrijwilligers helpen 1.495 inwoners
 met formulieren en 326 inwoners met
 thuisadministratie

• 1.498 trajecten raadsliedenwerk

• 89% kan na contact op eigen kracht verder

Via onze meidenbus komen 
we vanaf oktober in contact 
met 200 meiden

BUDGET

Financiën Huisvesting Relatieproblematiek

• Onze maatschappelijk werkers en 
 gezins- en jongerencoaches leveren 
 hun diensten vanuit de sociale
 wijkteams, onder regie van gemeente

15 gezinnen
zijn herenigd

• We promoten ‘Helmond Voor Elkaar’; 
 het online platform voor een 
 zorgzame samenleving

BUURT
PREVENTIE

BUURT
PREVENTIE

BUURT
PREVENTIE BUURT

PREVENTIE

“Wist je dat er in Helmond
meer dan 40 buurtpreventie-
teams actief zijn?”

• We ondersteunen 
 40 wijkraden en 
 311 bewonersgroepen 
 en burgerinitiatieven

• 238 deelnemers Stadsleerbedrijf 
gaan op 53 locaties aan de slag op 
leerwerkplekken

• 92% van deelnemers zet een 
vervolgstap

• 336 bezoekers inloopcafé 
 Stadsleerbedrijf


