
Cliënten
Producten en diensten in de regio

Financiën
Onze inkomsten in 2017 besteden wij aan de 
volgende zaken:

Strategie
WijZijn gelooft in de alledaagse kracht van mensen 
en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt 
en dorpskern. Die krachten in sociale samenhang 
verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er 
voor alle burgers, omdat iedereen er toe doet.

Bij WijZijn Traverse Groep gebruiken we de slogan 
Samen krijgen we meer voor elkaar. Door al onze 
kwaliteiten te bundelen, kunnen we met elkaar de
krachten versterken.
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● Personeel 77%
● Huisvesting 13%
● Algemeen 6%
● Afschrijvingen 1%
● Activiteiten 3%

● Subsidiegelden van 
gemeenten 77%

● Overige inkomsten /
projectsubsidies 23%

Klant tevredenheid
Cijfer klanttevredenheid individuele 
hulpverlening WijZijn breed. 2016

7,3

Individuele trajecten en 
hulpvragen

Uitgaven Inkomsten

● Maatschappelijk werk 32%
● Preventieve projecten jeugd 

en jongeren 2%
● Buurtbemiddeling 2%
● Ouderenadvies 9%
● Mantelzorg 4%
● Sociaal raadsliedenwerk 38%
● Eropaf 2%
● Voorelkaar teams 7%
● Maatschappelijke opvang 4%

Collectieve activiteiten/
diensten

● Welzijnsdiensten 31%
● Vrijwilligerstrainingen VIP’s 2%
● Voorlichting en groepswerk 1%
● Activiteiten in wijk en kern 66%

Verdieping maatschappelijk werk: 
verdeling problematieken

● Financiën 55%
● Werk en maatschappelijke 

participatie 3%
● Huisvesting 4%
● Relaties 8%
● Huiselijk geweld 13%
● Verwerking en emotionele 

problemen 6%
● Gezondheid 5%
● Opvoeding 1%
● Verslaving 1%
● Overig 4%

8,2

2017

+27%

Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Zij staan 
dagelijks in contact met onze klanten, de inwoners van 
de gemeenten in ons werkgebied.

Voor een uitgebreid overzicht van onze diensten en activiteiten per gemeente 
verwijzen wij u graag naar onze website: www.wijzijntraversegroep.nl


