
SOCIALE SAMENHANG IN KERNEN EN WIJKEN
Samenwerken vanuit een brede voordeur                                 
                                                                                                                                                 
• We zijn onderdeel van wijkteams Zorg en Welzijn

• Inwoners stellen 198 vragen aan ons over welzijn, 
wonen, zorg, inkomen en arbeid

• We zijn lokaal aanwezig in alle dorpskernen

• We hebben korte lijnen met
 dorpsondersteuners, huisartsen,
 lokale en informele netwerken

• We werken onder andere samen 
 met Centrum Jeugd en Gezin, Senzer, Oro en GGZ 

VROEGTIJDIG TERUGDRINGEN ARMOEDE, SCHULDEN 
EN LAAGGELETTERDHEID
voorkomt zwaardere financiële problemen

• Top 3 vragen:

• 103 klanten geholpen door het raadsliedenwerk, 

• 94% van de klanten is tevreden na afloop

• 70% van onze klanten heeft een uitkering of geen 
inkomen

• Steeds meer inwoners vinden ons
 op eigen initiatief

• Halverwege 2018 voegen we
 een regisseur schuldhulpverlening
 toe aan ons team

• 5 opgeleide LEV-vrijwilligers helpen 45 inwoners 
tijdens ons Formulierenspreekuur

• We signaleren laaggeletterdheid en een toename in 
vragen van statushouders. Samen met Vierbinden 
zoeken we naar een passende aanpak

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

• Top 3 vragen:

• Maatschappelijk werk start 240 nieuwe trajecten

• 84% van de klanten is tevreden over resultaat 
 hulpverlening

• Slechts 8 klanten doorverwezen naar zwaardere 
hulpverlening

• 3 bezoekers aan 
 echtscheidingsspreekuur
 ter voorkoming van
 vechtscheidingen

LEREN MET LEV:
VERSTERKEN SOCIALE WEERBAARHEID
In groepen leren van en met elkaar 

• 25 inwoners nemen deel aan een training

• 6 volwassenen vergroten
 hun probleemoplossend
 vermogen

• 2 volwassenen leren over positief
 opvoeden na echtscheiding

• 17 kinderen en jongeren
 worden weerbaarder en
 sociaal vaardiger

• 30 LEV-vrijwilligers uit Laarbeek zijn met een training 
voorbereid op hun taak

www.lerenmetlev.nl

“Vooral de herkenning
van de andere ouders
vond ik heel fijn.”

ONS TEAM IN LAARBEEK

4 maatschappelijk werkers
1 schuldhulpverlener
1 sociaal raadsvrouw
5 gezins- en jongerencoaches
1 stagiair
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