
SOCIALE SAMENHANG IN KERNEN EN WIJKEN
Samen werken vanuit een brede voordeur                                 
                                                                                                                                                 
• We zijn onderdeel
 van Sociaal Team
 Asten 

• Inwoners stellen hier 2012 vragen over welzijn,
 wonen zorg, inkomen en arbeid 

• 172 inwoners stellen 288 vragen rechtstreeks 
 aan LEV Asten

• We nemen deel aan kernteam en
 casuïstiekbespreking

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

• We werken  intensief samen met Onis, ORO,  MEE,  
 BJ, Zorgboog, GGZ, politie, woningcorporatie en 
 Senzer

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

• 17 inwoners nemen deel aan een training

• 7 volwassenen vergroten
 hun probleemoplossend
 vermogen

• Voor 6 kinderen maken we de overgang van basis-
 school naar middelbare school gemakkelijker

• 2 kinderen worden weerbaarder door deelname aan 
 cursus ‘Kiezel en Druppel’

• 2 ouderen blijven mobiel 
 door deelname aan 
 mobiliteitscursus 

 • 11 vrijwilligers zijn door een 
  training voorbereid op hun taak

  www.lerenmetlev.nl

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

• 84 maatschappelijk werk trajecten gestart

• Top 3 vragen:

• 78% van de trajecten is afgerond met
 volgens cliënten 100% gewenst resultaat 

• Slechts 1 klant
 doorverwezen naar 2e lijn
 voor zwaardere hulp

• 4 bezoekers aan
 echtscheidingsspreekuur
 ter voorkoming
 vechtscheidingen

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

• 52 mensen stellen 176
 vragen aan raadsliedenwerk 

• 95% bezoekers komt op
 eigen initiatief

• Er is een goede
 samenwerking met
 vrijwilligers formulieren-
 brigade Onis

• We signaleren laaggeletterdheid
 en een toename in vragen van
 statushouders

“Door jullie inzet heb ik
weer overzicht in mijn
financiële situatie!”

FACTU
UR

ONS TEAM IN ASTEN

2 maatschappelijk 
 werkers
1 sociaal raadsvrouw
3 gezins- en jongeren-
 coaches

Top 3 vragen:
Uitkering, Financiën, 
Arbeidsrecht/ 
Vreemdelingenrecht

“De informatie sluit 
goed aan bij de 
praktijk.”

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

Psychosociale
gezondheid

Maatschappelijke
organisaties

Financiën


