
STIMULEREN TALENTONTWIKKELING, PARTICIPATIE EN 
INTEGRATIE
Versterken eigen kracht jongeren

Positieve gezondheid

• Sjors Sportief telt 
 1.237 deelnemers, 
 die kennismaken met 
 (sport)verenigingen

• Buitenspeeldag met 100 kinderen
 om gezonde leefstijl te stimuleren 

• 30 ouderen doen 
 fit-test met Max Vitaal 

• Ondersteunen werkgroep 
 senioren zomeractiviteiten
 met 200 deelnemers

Ondersteuning vrijwilligers(organisaties)

• 15 mensen bemiddeld naar vrijwilligerswerk 

• 30 adviesgesprekken met vrijwilligersorganisaties

• 14 deelnemers training
 ‘Vrijwilligers signaleren eenzaamheid’.
 Waardering 8.0

1 Vrijwilligersorganisatie
succesvol ondersteund
bij certificering 'Vrijwillige
Inzet Goed Geregeld'

8.0 • 12 vrijwilligersorganisaties
 nemen deel aan voorlichting AVG
 Waardering 8.0

ONS TEAM IN SON EN BREUGEL

8  beroepskrachten 

 116 vrijwilligers zetten zich
 2.240 uur in

Inzet stagiairs 800 uur

LEV Son en Breugel is onderdeel van 
Centrum Maatschappelijke Deelname

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

• 25 inwoners worden door 
 vrijwilligers geholpen met
 formulieren en toeslagen

• We signaleren
 laaggeletterdheid

• Sociaal raadsliedenwerk helpt 85 cliënten

Top 3 vragen:

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

• 40 inwoners ondersteund 
 door CMD Volwassenen

• 19  inwoners ondersteund 
 door CMD Jeugd

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

• Voor 39 jongeren vergroten we kansen door individuele 
gesprekken over talenten en competenties 

• 14 jongeren door jongerenwerk doorverwezen 
 naar CMD Jeugd

• 30 inwoners nemen deel aan een groepstraining gericht 
op versterking (sociale) vaardigheden en werbaarheid van 
www.lerenmetLEV.nl

Welzijn voorkomt zorg
LEV Son en Breugel 2018 | Preventie loont www.levgroep.nl

VERSTERKEN SOCIALE SAMENHANG 
We verbinden mensen in buurten 
en wijken en voorkomen overlast

• Jongerenwerk bezoekt 
 22 plekken waar jongeren
 elkaar ontmoeten

We kunnen ons werk goed doen mede dankzij de samenwer-
king met lokale verenigingen, scholen, huisartsen, POH, MEE, 
Zuidzorg, GGZ, GGD, Thuis, Woonbedrijf, politie en gemeente

• Wekelijks voeren zij met gemiddeld 
 8 jongeren een individueel gesprek

• Jongerenwerkers pakken 
 26 overlastmeldingen op

• 8 jonge ouders ontmoeten elkaar
 wekelijks om ervaringen uit te wisselen 

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen

• 19 deelnemers aan
 huiskamerproject
 dagbesteding verzorgd 
 door 17 vrijwilligers

• 187 ouderen (75+) uitgenodigd voor 
 informatief huisbezoek

• Mede-organisator Woonbeurs WMO, met 450 bezoekers, 
over langer thuis wonen en ontlasten mantelzorgers

• 33 mensen gebruiken de
 vrijwillige hulpdienst
 voor contact, vervoer,
 boodschappen en klussen

Mantelzorg groeit

• 486 geregistreerde
 mantelzorgers 

• 417 mantelzorgwaarderingen
 uitgereikt

• 208 contacten met mantelzorgers
 en 15 ondersteunende trajecten 
 door onze mantelzorgconsulent 

• 30 jonge mantelzorgers 
 nemen regelmatig deel 
 aan maandelijkse activiteit 

• Elke maand gemiddeld 10 bezoekers aan mantelzorgcafé

• Mantelzorgwijzer huis aan huis
 verspreid

MANTELZORG
WIJZER

Waarvan 41 jonge 
mantelzorgers (+ 52%)

STIMULEREN TALENTONTWIKKELING, PARTICIPATIE EN 
INTEGRATIE
Versterken eigen kracht jongeren

• 8 jongeren beheren een
 digitaal plein met informatie
 voor en door jongeren (237 hits)

• Wekelijkse inloop voor 6 jongeren met een lichte beperking 
is groot succes

• Huiswerkgroep jongerenwerk met 37 jongeren, wekelijks 
gemiddeld 8 deelnemers

• Meidenwerk: 63 unieke deelnemers en 4 vrijwilligers (o.a. 
social media, sexting, pesten)

• 186 kinderen maken tijdens Roefeldag kennis met een 
beroep of bedrijf  
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