
ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen

• Huiskamerproject ‘de Goudvink’
 met 31 deelnemers van
 gemiddeld 86 jaar 

• 525 mantelzorgers
 ontvangen mantelzorg-
 compliment

• Mantelzorgwijzer
 huis aan huis verspreid

• Speerpunt 2019: Hoe mantelzorgproof is jouw bedrijf of 
organisatie?

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

• 128 mensen door vrijwilligers geholpen met formulieren en 
thuisadministratie  

• 129 mensen met schuldproblemen geholpen door 
 schuldhulpverlener

• 53 personen ondersteund en geadviseerd door 
 Raadsliedenwerk 

• Top 3 vragen:

• 54 meldingen van Nutsbedrijven in het kader van 
 vroegsignalering schulden

• We signaleren laaggeletterdheid

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

• Sjors Sportief&Creatief:
 1104 basisschoolleerlingen 
 maken kennis met 
 40 (sport)clubs en 
 181 activiteiten

• 23 vrijwilligersorganisaties
 geadviseerd en ondersteund

• 42 vragen van vrijwilligers voor 
 advies en maatwerkbegeleiding

• Lokale promotie 
 voor NL Doet
 Resultaat: 9 klussen

• 190 organisaties ontvangen 
 de kwartaalnieuwsbrief 
 over vrijwilligerswerk

• Themabijeenkomst:
 ‘Signaleren eenzaamheid’ met 
 24 deelnemers. Waardering 8

• 62 vrijwilligers zijn door een training toegerust voor hun 
taak

 

Vluchtelingenwerk zet in op integratie

• 33 inburgeraars gehuisvest
 Land van herkomst:
 
 Syrië
 
 Afghanistan
 
 Eritrea
 
 Somalië

• 31 vrijwilligers maken
 117  statushouders wegwijs
 in Nuenen

• 50 inburgeraars leren Nederlands van 46 taalcoaches

• 42 statushouders in Participatieverklaringstraject met 
trainingen over cultuurverschillen, budgetteren en 

 gezondheid 

• 18 deelnemers fietsles
 Veilig Verkeer Nederland 

ONS TEAM IN NUENEN

 26 beroepskrachten 

 3 stagiairs 

 131 LEV-vrijwilligers
  zetten zich 
  11.790 uren in

24 jonge mantelzorgers
zijn in beeld

We kunnen ons werk goed doen mede dankzij de samen-
werking met lokale (sport)verenigingen, scholen, ouderen-
bonden, Helpt Elkander, politie en gemeente

WE BEGELEIDEN INWONERS DIE TIJDELIJK EXTRA 
ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN
Investeren in de eerste lijn voorkomt zwaardere zorg

• 264 trajecten maatschappelijk werk door CMD Volwassenen 

• Top 3 vragen: Psychosociale gezondheid,  
 Familie- of partnerrelatie, Financiën

• 346 trajecten jeugdhulpverlening door CMD Jeugd

• Top 3 vragen: Onderwijs, Gezondheid, Opvoeding

• 20 individuele jongeren hebben coachende gesprekken met 
jongerenwerk over hun persoonlijke situatie

• 6 jongeren krijgen wekelijks een 
 steuntje in de rug van een vrijwillige
 MatchMentor 

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

• 69 bezoekers echtscheidingsspreekuur ter voorkoming 
vechtscheidingen

Welzijn voorkomt zorg
LEV Nuenen 2018 | Preventie loont www.levgroep.nl

VERSTERKEN SOCIALE SAMENHANG
We versterken sociale 
samenhang in kernen 
en wijken

• Inwoners stellen 1.263
 vragen bij het WMO-loket 

• 733 vragen zijn rechtstreeks 
 aan LEV Nuenen gesteld 
 
 Top 3 vragen:

• 12 buurtbemiddelingen door vrijwilligers

 
 Met preventie kracht van jongeren versterken

• Jongerenwerk heeft contact
 met 60 unieke jongeren
 op straat

• Trends jongerenwerk:
 Radicalisering, Gameverslaving, 
 Social media (pestgedrag en sexting), 
 gebruik Softdrugs en Alcohol

• Jongerenwerk organiseert sportactiviteiten in de wijk met 
meer dan 100 jongeren

Psychosociale
gezondheid

Financiën Opvoeding

Top 3 vragen: Vervoer,
Huishoudelijke hulp, GPK

76%

9%

9%
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• 509 geregistreerde mantelzorgers(+ 10%)

• 570 contactmomenten met 
 mantelzorgconsulent 

• Elke maand hebben 11 mantelzorgers 
lotgenotencontact

MANTELZORG
WIJZER
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