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

WIJzer volwassenen:
• 96 huisbezoeken verhelderen 
 ondersteuningsvragen WMO

• 44 trajecten gestart bij maatschappelijk werk 

• Top 3 hulpvragen: 

WIJzer jeugd:
• 94 trajecten jeugdhulpverlening gestart

• 79 beschikkingen waarvan 33% PGB en 67% Zorg in Natura

• We signaleren: ontbreken sociaal netwerk, meer 
 vluchtelingengezinnen, toename gevolgen vechtscheiding

• Voornemens 2019: - start echtscheidingsspreekuur
  - minder indiceren, meer zelf uitvoeren 

Inzet Match Mentor voorkomt zwaardere zorg

• Vanaf oktober krijgen 5 jongeren
 wekelijks een steuntje in de rug
 van een vrijwillige mentor 

• 11 Mentoren zijn opgeleid 
 en beschikbaar

Vluchtelingenwerk zet in op integratie in de wijk

• 16 nieuwe statushouders gehuisvest
 en begeleid door 12 vrijwilligers

• 25 deelnemers aan cursussen Participatieverklarings-
 traject over cultuurverschillen, budgetteren en 
 gezondheidszorg

• Wekelijks Taalcafé
 met bibliotheek
 

• Beweegdag 65+ met 94 deelnemers

• Oprichting Sportloket voor 
 mensen met een beperking

• Stimuleren gezonde sportkantines 
 door buurtsportcoach en jongerenwerk

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

• 231 inwoners stellen 282 vragen bij team WIJzer over 
wonen, welzijn, zorg, financiën, vrijwilligerswerk en 
leefbaarheid

• Top 3 thema’s: 

• Jongerenwerk heeft contact met 
 6 hanggroepen bestaande uit 
 25 unieke jongeren

• 10 overlastmeldingen door
 jongerenwerk opgepakt

• 5 dorpsondersteuners starten per
 1 december in de kernen. Zij zijn verbindende schakel 

tussen hulpvraag en (informeel) aanbod in de buurt

ZORGEN VOOR ELKAAR NEEMT TOE
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen

• 9 vrijwilligers brengen informatief huisbezoek aan
 111 ouderen 75+

• ‘Workshop signaleren eenzaamheid’ voor
 vrijwilligersorganisaties van ‘Oirschot Zorgt’
 samen met GGZ  

• Deelname aan werkgroep
 ‘Oirschot Dementievriendelijke gemeente’ 

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

• Vanaf oktober met spreekuur ‘Emplooi’ 16 inwoners 
bereikt, waarvan 13 statushouders. 3 Mensen hebben 
betaald werk gevonden en zijn uit de uitkering

• Ondersteuning start zelfhulpnetwerken rondom 3 thema’s:
 - Armoede
 - Depressie
 - Integratie
  buitenlandse 
  vrouwen

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

LEV

Leefbaarheid Psychosociale
gezondheid

Mobiliteit

2e helft 2018 helpt sociaal
raadsman 21 inwoners met 
40 vragen

• 435 jongeren bereikt met voorlichting 
en preventie alcohol, drugs, pesten en 
weerbaarheid

Vrijwilligers zijn 154 
keer ingezet met de 
rolstoelbus

Top 3 vragen:
Belastingen, Schulden, 
Uitkeringen

• 3 vrijwilligers
 formulieren-
 spreekuur
 helpen
 11 inwoners

4 mensen met een lichte 
beperking zijn succesvol 
bemiddeld naar vrijwilligerswerk

Financiën Huisvesting Psychosociale
gezondheid

Top 3 hulpvragen: Psychosociale
problematiek, Autisme, ADD/ADHD

• 24 deelnemers aan diverse trainingen
 www.lerenmetlev.nl  ter versterking
 sociale vaardigheden 

WIJzer is onderdeel van:

www.levgroep.nl

ONS TEAM IN OIRSCHOT

• 18 beroepskrachten
• 79 vrijwilligers

Gezonde leefstijl en ontmoeten

• Alle basisschoolleerlingen doen 
mee aan KIDS

We kunnen ons werk goed doen mede dankzij de 
samenwerking met het lokaal verenigingsleven, scholen, 
huisartsen, POH, kinderdagverblijven, MEE, Zuidzorg, GGZ, 
GGD, Woninc, politie en gemeente


