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

• Young Leaders ontwikkelingsprogramma
 tot positief rolmodel in de wijk voor 6 jongeren

• Door voetbal in ‘Braakhuizen United’ leren
 18 jongeren over respect, gezonde voeding
 en sociale vaardigheden

 • In de meidengroep bespreken
  10 meiden thema’s als
  sexting, loverboys en pesten

• Tijdens inlopen en activiteiten heeft
 jongerenwerk wekelijks contact met
 135 verschillende jongeren.

• Top 3 gespreksthema’s:
 - Identiteit
 - Relatie met thuis
 - Contact met leeftijdgenoten

• Sociaal uitzendbureau bemiddelt 40 kwetsbare mensen 
naar vrijwilligerswerk

 • 46 matches via website Voor Elkaar

• 23 vrijwilligersorganisaties
 vraaggericht geadviseerd over
 organisatievraagstukken

• 61 deelnames aan
 deskundigheidsbevordering
 voor vrijwilligers

• 4 Summa-studenten ondersteunen wekelijks ouderen bij 
hun dagelijkse levensbehoeften

VLUCHTELINGENWERK ZET IN OP INTEGRATIE IN DE 
BUURT

• 140 vrijwilligers zijn actief

• 40 nieuwe statushouders
 geplaatst en door vrijwilligers
 wegwijs gemaakt in de gemeente

 • 30 statushouders nemen deel 
  aan trainingen over cultuur-
  verschillen, budgetteren en 
  gezondheid

• 90 anderstaligen leren
 Nederlands van 
 61 taalcoaches

  • Taalcafés in Geldrop en
   Mierlo met wekelijks
   30 bezoekers 

• 175 deelnemers aan 2 Integratiediners 

 

ONS TEAM IN GELDROP-MIERLO

 12 personen (8 fte) 

 9 stagiairs 

 246 vrijwilligers (13,6 fte) WE BEGELEIDEN INWONERS, DIE TIJDELIJK EXTRA 
ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN
We voorkomen daarmee zwaardere zorg

• 19 jongeren vinden beter 
 aansluiting bij school en
 bij leeftijdgenoten met steun
 van een Matchmentor

• Jongerenwerk geeft wekelijks huiswerkbegeleiding en 
taalondersteuning aan 12 kinderen van statushouders 

Mensen leren in groepen van en met elkaar

• 147 inwoners nemen deel
 aan trainingen o.a.:

- Faalangst de baas

- FEM, zelfredzaamheid en participatie

- Kiezel en druppel

- Rots en water

- Leuk ouder worden

• Gemiddelde
 Klanttevredenheid 8.1

 

 www.lerenmetlev.nl

Welzijn voorkomt zorg
LEV Geldrop-Mierlo 2018 | Preventie loont www.levgroep.nl

VERSTERKEN SOCIALE COHESIE IN WIJKEN
We verbinden mensen in buurten en wijken 

• Jongerenwerk heeft wekelijks 
 contact met gemiddeld 12 jongeren
 op de vindplaatsen 

• 111 overlastmeldingen opgepakt door
 jongerenwerk

• 33 buurtbemiddelingen uitgevoerd door vrijwilligers

• Dienstencentra St. Josefplein en Kettingstraat belangrijk 
voor sociale cohesie in de wijk met  resp. 19.671 en 
6.699 bezoekers. Mogelijk gemaakt door 40 vrijwilligers 

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen

• ANWB-Automaatje Geldrop:
 vanaf 22 oktober 60 ritten voor
 mensen met beperkte mobiliteit 

• 110 vragen Boodschappen-
 begeleidingsdienst Mierlo
 opgepakt

 • Vrijwilligers 
  koken wekelijks
  voor 30 ouderen

• 3 huiskamergroepen voor
 54 kwetsbare ouderen als
 vorm van dagbesteding.
 Begeleid door vrijwilligers

• 150 ouderen (75+) bezocht door 7 vrijwilligers.
 16% heeft extra ondersteuning nodig

• 50 bezoekers dementheek 

• 412 deelnemers aan 8 themabijeenkomsten 
 o.a. over ‘Veilig bankieren en dementie’

“Ik ben niet abnormaal, 
want anderen hebben 
dit ook.”

Voor Elkaar

8.1

Vrijwilligerswerk

“Door het contact met de jongeren-
werkers ben ik bij veel activiteiten 
betrokken geweest. Hierdoor ga ik 
volgend jaar een sociale opleiding 
doen bij het Summa College.”

We kunnen ons werk goed doen door de samenwerking met 
scholen, het lokale verenigingsleven, politie, CMD, ouderen-
bonden, bibliotheek en gemeente 

• Elke week ontmoetingsgroep voor 
 13 moeders en 35 kinderen


