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We blikken terug op een jaar waarin corona helaas wederom een grote rol 
heeft gespeeld. Maar ook op een jaar waarin we eraan gewend zijn geraakt 
hiermee rekening te houden. Wat waren we blij toen we in juli, augustus en 
september bijna weer alles konden doen wat we ‘vroeger’, voor corona,  
ook deden. Des te ingewikkelder was het bij het terugdraaien van de 
versoepelingen, begin oktober.  Mooi om te zien dat we iedere keer weer bij 
de invoering van nieuwe maatregelen de grenzen opzochten. We zorgden 
ervoor dat wij er op een veilige manier konden zijn voor de inwoners van 
Leiden. De betrokkenheid van onze medewerkers was enorm groot! 

2021 was een jaar waarin we als Incluzio onze plek vonden in Leiden. Bewoners 

weten ons te vinden en de samenwerkingen met zorgorganisaties, scholen en 

vrijwilligersorganisaties werden uitgebreid en versterkt. Zo zijn we ontzettend 

blij met de mbo-studenten die ons elk kwartaal komen ondersteunen bij 

activiteiten, maar ook met de samenwerking met het Sociaal Wijkteam (SWT) 

waarbij mensen die hulp nodig hebben maar geen indicatie krijgen, naar ons 

worden verwezen. Wij pakken hulpvragen op en kijken met hen naar activiteiten 

die bij hen passen. Dichtbij en laagdrempelig. 

Verder hebben we samen met SOL en BuZz bijeenkomsten georganiseerd voor 

de vrijwilligersorganisaties die onder de Sterke Sociale Basis vallen. Zowel voor 

onze medewerkers om elkaar beter te leren kennen, als voor de vrijwillgers-

organisaties. Hier zijn vervolgens mooie nieuwe samenwerkingsvormen uit 

voort gekomen. Samen pakken we eenzaamheid aan. Een belangrijk 

aandachtspunt, zeker in deze coronatijd waarin contaten beperkt worden  

en we veel op onszelf en omgeving zijn aangewezen.

Intern zijn we erin geslaagd onze openstaande vacatures te vervullen.  

In februari 2022 mochten we een nieuwe sociaal beheerder, buurtcoach en 

mantelzorgcoach verwelkomen. Ik kijk in ieder geval met heel veel plezier en 

vertrouwen uit 2022. En iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 2021:  

veel dank!

Warme groet!

Jolanda Wolfs 
programmamanager  
Incluzio Leiden

VOORWOORD
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Op 15 november ben ik vol 

enthousiasme gestart als 

teamcoach voor de teams van 

Huizen van de Buurt 

Vogelvlucht, Morschwijck en 

Stevenshof. In de jaren hiervoor 

ben ik in verschillende functies 

werkzaam geweest binnen de 

gehandicapten zorg, het 

sociaal domein en de 

jeugdzorg. Werken met 

mensen is waar mijn hart ligt. 

Ik vind het mooi om te zien 

hoe de buurthuizen bruisen, 

ook in de huidige omstandig heden. De teams creëren een 

mooi aanbod met en voor de inwoners. Blij dat ik hier ook een 

bijdrage aan mag leveren!

NIEUW IN HET MANAGEMENTTEAM
PATRICIA KOOT
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Vorig jaar was een jaar met beperkingen door de pandemie. Maar ook een jaar met volop mogelijkheden om innovatieve projecten te starten 
 en vorm te geven. We gingen mooie samenwerkingen aan en ontwikkelden nieuwe projectplannen. Een van de vele hoogtepunten was  
de lancering van de Mantelfoon Leiden op 10 november.

DE MANTELFOON LEIDEN
We zijn trots dat sinds november alle Leidenaren met 

een mantelzorgvraag of -behoefte gratis kunnen 

bellen met de Mantelfoon Leiden. De Mantelfoon is 

365 dagen per jaar en 24 uur per dag bereikbaar. 

Mantelzorgers zijn een onmisbare groep die met veel 

liefde zorgt voor hun naasten. Een mooie, maar soms 

ook moeilijke taak. Wanneer een mantelzorger belt 

met de Mantelfoon, krijgt hij altijd iemand aan de lijn 

die ervaring heeft in de (mantel)zorg. Bij deze persoon 

kan de mantelzorger terecht om zijn verhaal kwijt te 

kunnen, maar ook met praktische vragen over 

regelingen en vergoedingen. Als meer ondersteuning 

nodig is, zoekt een van onze mantelzorgcoaches in 

de wijk op een laagdrempelige manier contact. 

Logo Mantelfoon Leiden invoegen, zie bijlage

SAMENWERKING MET STUDENTEN
Met mboRijnland en Leren met de Stad hebben we 

in 2021 met veel plezier en energie verschillende 

projecten opgezet. Zo hebben we vanuit de Sterke 

Sociale Basis met mboRijnland gekeken hoe 

studenten Sociaal Werk meer onderwijs vanuit de 

praktijk kunnen volgen. In de zeven Huizen van de 

Buurt voeren studenten nu vier keer per jaar klussen 

en opdrachten uit, in opdracht van Incluzio, SOL en 

BuZz. Studenten doen belangrijke praktijkervaring 

op, praten met bewoners en leren wat er nodig is. 

Binnen Incluzio kunnen we deze hulp goed 

gebruiken: om buurtinitiatieven op te starten of 

voort te zetten en om inwoners in de buurt te 

blijven betrekken. Ook dragen we bij aan een 

nieuwe lichting enthousiaste welzijnswerkers. Met 

mboRijnland hebben we ook een T0-meting onder 

buurtbewoners uitgezet. Met als doel te onder-

zoeken hoe zij de buurt en de Huizen van de Buurt 

ervaren. Een mooi eerste onderzoek waar we in 

2022 een vervolg aan geven. 

Ook werkten onze coaches actief samen met Leren 

met de Stad. Afstudeerders voeren wijkgericht 

onderzoek uit met Incluzio als (een van de) 

opdracht gevers en de coaches begeleiden hen daar 

waar nodig. Het is een uitstekende manier om de 

vraag en behoefte in een specifieke wijk op te halen 

en aan de hand hiervan initiatieven te starten.

AANDACHT VOOR DE GEVOLGEN VAN  
DE PANDEMIE
De pandemie heeft voor veel doelgroepen negatieve 

gevolgen gehad op sociaal en economisch vlak en op 

de gezondheid. Door extra financiële ondersteuning 

vanuit de gemeente hebben we meer kunnen 

INNOVATIES IN 2021
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inzetten op deze doelgroepen. We zijn actief in de 

wijken om zoveel mogelijk groepen die door corona 

getroffen zijn te signaleren, te informeren, door te 

verwijzen en te ondersteunen.

Studenten is een van de doelgroepen waarvoor we 

ons met deze financiële ondersteuning extra inzetten. 

Een doelgroep die eerst minder bij ons in beeld was, 

maar door de pandemie wel hard is getroffen. Veel 

studenten kampen met eenzaamheid en sociale 

isolatie. Samen met Stichting DUWO en lokale 

ondernemers organiseren we avonden voor 

studenten om hun netwerk te versterken en hen te 

informeren over wat Incluzio voor ze kan betekenen.

COMFORT THUIS MET DE COMFORTKOFFER
Voor veel inwoners blijkt het vaak nog een grote stap 

om naar een Comfortwoning toe te gaan. Eind 2021 

zijn daarom gestart met het uitwerken van de 

Comfortkoffer. Een koffer met domoticaproducten en 

e-healthtoepassingen die inwoners die in aanmerking 

komen voor deze middelen thuis samen met hun 

mantelzorgers kunnen bekijken. De Comfortkoffer 

biedt uitkomst door de producten naar hen toe te 

brengen en op een laagdrempelige manier kennis te 

laten maken met innovaties. Na een inventarisatie 

start een pilot in het Roodenburghdistrict. 
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ONZE DOELSTELLINGEN 

Faciliteren van ontmoeting Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Mantelzorgondersteuning

Eenzaamheid verminderen

Vrijwilligersondersteuning

Vitaliteit & bewegen stimuleren

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen
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Faciliteren van ontmoeting

JAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021 |  8



•  In het voorjaar van 2021 is deze enquête uitgevoerd. Daaruit kunnen 
wij niet duidelijk krijgen welk percentage van de Leidenaren vindt  
dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn. Dit geldt ook voor de 
waardering van de ontmoetingsactiviteiten. 

• Door deze onduidelijke cijfers hanteren wij de cijfers vanuit de 
nulmeting die wij in juni 2021 hebben uitgevoerd. Hierin vond 46,9% 
van de Leidenaren vindt dat er voldoende ontmoetingsplekken in  
de buurt zijn. De huizen worden met een 6,9 gewaardeerd.

• Dit jaar hebben we niet altijd aan de vraag kunnen voldoen vanwege  
de coronamaatregelen. Hierdoor waren bewoners niet altijd tevreden.

In de tweede helft van 2021 was er gelukkig weer meer ruimte voor 

ontmoeting. Door versoepelingen van de coronamaatregelen, konden we weer 

mooie initiatieven opzetten. De bewoners keken ernaar uit. En wij ook! Helaas 

kregen we begin november weer te maken met beperkingen. We pasten ons 

aan, pakten corona-activiteiten van eerder in het jaar op en organiseerden 

nieuwe activiteiten binnen de mogelijkheden. De coronaperiode heeft ons 

geleerd meer te kijken naar wat er wél kan in plaats van wat niet.

ACTIVITEITEN NAJAAR 2021:
• Diverse activiteiten op Burendag 2021 in elk Huis van de Buurt;

• Deelname aan Open Monumentendag met Huis van de Buurt Het Gebouw 

samen met onder andere Leren met de stad, mboRijnland, SOL en  

de bibliotheek;

• WK vrouwenvoetbal kijken in de Huizen van de Buurt;

• Bijeenkomsten voor bewoners, zoals themabijeenkomsten over erfrecht, 

levenstestamenten, niet-aangeboren hersenletsel en veilig vallen, en een 

voorleesmiddag met wethouder Ashley North.

• World Clean Up Day: schoonmaakacties in elke wijk;

• Opening horeca in Huis van de Buurt Matilo: De Romein. Deze naam is 

 bedacht door de bewoners uit de wijk;

• Rommelmarkt in Huizen van de Buurt De Kooi en Het Gebouw;

• Kaarsenactie in Huis van de Buurt Matilo;

• Natuurspeelplaats ‘Verloren Landje’ schoongemaakt;

• Fotospeurtocht in Leiden-Noord;

• We hebben geparticipeerd tijdens de El Cid week (wederkerigheid); 

• Engelse les in de Nieuwstraat en in de Merenwijk door vrijwilligers;

• Studenten van studentenvereniging Quintus hebben geholpen met tuinieren, 

wijkboekjes rondbrengen en verven in Huis van de Buurt Op Eigen Wieken;

• Nieuwe doelgroep aangeboord door het mozaïek project van de sofa.  

Deze is later feestelijk geplaatst in de Merenwijk;  

• Nostalgische muziekmiddag in Huis van de Buurt De Kooi;

• Huiswerkbegeleiding met de Powermoeders;

• Wekelijks op woensdagavond een gezellige avond voor oud GGZ-cliënten 

(doorgestart na stoppen Movens);

• Kerstkaarten gemaakt door schoolkinderen, kalenders en erwtensoep 

 uitgedeeld in de Stevenshof;

• Kerststukjes gemaakt op diverse locaties. Deze zijn later uitgedeeld. 

Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

Wij dragen bij aan voldoende ontmoetingsplekken in Leiden, waar Leidenaren 

kunnen deelnemen aan activiteiten, afgestemd op de behoefte. In 2021 vindt 45% 

van de Leidenaren dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn in de buurt. Hiervoor 

wordt in het voorjaar van 2021 een stads/wijkenquête uitgevoerd. We zorgen voor 

een toename van 5% van het gebruik van buurt locaties en deelname aan 

ontmoetingsactiviteiten met een waardering van tenminste een 7,5.

46,9%
van de Leidenaren 

vindt dat er voldoende 

ontmoetingsplekken  

in de buurt zijn.
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Toelichting: In de maanden juli en augustus waren we open, maar was het zomervakantie. In september mochten 

we volledig open, zonder beperking. Dit zien we duidelijk in de cijfers terug. Begin november zijn de maatregelen 

aangescherpt en hebben we niet meer alle activiteiten kunnen uitvoeren  Daardoor daalden de cijfers.

Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren
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ZINGEVING EN MINDFULLNESS BIJ  
HUIS VAN DE BUURT MATILO
Twee enthousiaste jongedames, hebben zelf contact opgenomen met 

Incluzio. Ze hadden leuke ideeën voor een bijeenkomst gericht op 

zingeving en mindfulness. Er zijn twee avonden georganiseerd in 2021. 

Ik hoop dat deze dames in 2022 nog een serie avonden willen 

organiseren. Ze maakten de zaal gezellig met bloemen en verlichting 

en werkten per bijeenkomst met een thema. Ze vonden het spannend 

de groep te beginnen maar ze deden het heel erg leuk.

Natascha, sociaal beheerder 

UIT DE PRAKTIJKTOENAME ONTMOETINGEN  
HUIS VAN DE BUURT VOGELVLUCHT 

In de periode dat de horeca gesloten was 

vanwege de coronamaatregelen, is Resto van 

Harte gestart in Huis van de Buurt Vogelvlucht 

met het verzorgen van afhaalmaaltijden. 

Voorheen kookte Resto van Harte bij Topaz 

Zuydtwijck, maar zij konden daar niet meer 

terecht. Alle bezoekers zijn probleemloos meeverhuisd naar Vogelvlucht. 

Zij deelden de ervaring dat het hier goed vertoeven is. Ook de vrijwilligers 

van Resto van Harte voelen zich erg thuis in Vogelvlucht.

De coaches van Incluzio bezoeken regelmatig de markt en de omliggende 

wooncomplexen. Daardoor komen er steeds meer nieuwe bewoners naar 

het buurtcentrum. Daar sluiten zij aan bij de beweeggroepen, begeleid 

door de buurtsportcoaches. Ook worden zij voorzien van een gezonde 

maaltijd, bereid door onze vrijwilligers.

De nieuwe ontmoetingsgroep op maandagochtend groeit, mede doordat 

de Incluzio-bus mensen ophaalt en terugbrengt. Ook voor het ‘meer 

bewegen voor ouderen’ is de bus beschikbaar. Helaas zijn door corona 

veel activiteiten in de laatste weken van 2021 stil komen te staan. 

We zijn echter vol goede moed begonnen aan 2022. We kijken positief 

naar wat wel kan en niet wat niet kan en gaan met de eigen kracht van 

bewoners aan de gang.

Trudy, sociaal beheerder
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GOEDE BUUR
Drie keer per week is er het spreekuur  

‘Een Goede Buur’ waarin bewoners met 

eenvoudige vragen bij ons terecht kunnen.  

Een medewerker van het SWT sluit aan om 

complexere casussen direct op te pakken. 

Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting
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Afstand tot de arbeidsmarkt 
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Eenzaamheid verminderen
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Vitaliteit & bewegen stimuleren Unieke  
cliënten460

Unieke korte 

contacten
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Mantelzorgondersteuning
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 is het aantal Leidenaren dat mantelzorg verleent toegenomen tot 18%. 

Het percentage (zeer) zwaar belaste mantelzorgers is afgenomen met 1%. De focuswijken voor het thema mantelzorg zijn Leiden-Noord, de 
binnenstad en het Boerhaavedistrict. In deze wijken willen we meer 
mantelzorgers in beeld krijgen; met name de werkende mantelzorger, 
de allochtone mantelzorger en de jonge mantelzorger. Volgens onze 
nulmeting, uitgevoerd in juni 2021, is het aantal Leidenaren die 
mantelzorg verleend op 30,5% Volgens de stad- en wijkenquête is 
komt dit percentage neer op 14% 

Wij vermoeden dat het verschil komt door de uitvraag. We merken dat 

veel mensen niet weten wat mantelzorg inhoudt en ook niet weten dat 

ze officieel ‘mantelzorger’ zijn. Het ligt voor de hand dat door de co-

ronacrisis meer mensen mantelzorgers zijn geworden en er vaker een 

beroep wordt gedaan op  de mensen die daarvoor al mantelzorger 

waren.

In totaal is het aantal mantelzorgers toegenomen. ’Nieuwe’ mantel-

zorgers ervaren hun taak eerder als zwaar, omdat zij dit niet gewend 

zijn. Ook is er meer druk komen te liggen op de ‘ervaren’ mantel-

zorgers. Dit is ook terug te zien in de cijfers vanuit de stads- wijk en-

quête. Het extra budget dat we hiervoor toegewezen hebben gekregen 

gaat naar bijeenkomsten die we voor hen organiseren.

Voor het ondersteunen van mantelzorgers (de jonge, werkende en 

allochtone) hebben we de volgende acties ondernomen:

• Het mantelzorgcafé is in september weer opgestart,  
met thema’s waaronder ‘Bordje vol’ en ‘Mantelzorg en werk’; 

• Het Alzheimercafé;
• Een cursus ‘Beschadigd brein’ in drie bijeenkomsten;
• Een ‘mantelwandel’ vanuit Huis van de Buurt Matilo;
• Doorverwijzingen van het SWT naar de mantelzorgcoaches;
• Uitbreiding van de activiteiten in het Odensehuis.  

Door toename van vragen; 
• Een high tea op de Dag van de Mantelzorg in Matilo;

• De lancering van de Mantelfoon Leiden. Op de dag van de lancering 
organiseerden we een gezellige avond met een hapje en muziek;

• Gedicht voor de bezoekers van het 
Odensehuis door een bewoonster  
van de Merenwijk 

• Er zijn 585 mantelzorgwaarderingen 
uitgegeven; 

• Dag van de Mantelzorg is regionaal 
georganiseerd op verzoek van  
de gemeente. 

• Muzikale lunch in Huis van  
de Buurt Stevenshof; 

• Een keer per maand mantelzorg-
koffietafel voor ontmoeting en 
lotgenotencontact; 

• Actief contact onderhouden met mantelzorgers door huis bezoeken of 
telefonisch contact;

• Bezoeken van onze mantel zorgcoaches aan nieuwe  mantelzorgers;
• Aanspreken van de bezoekers van Huizen van de Buurt voor  

een informeel praatje en het bieden van een luisterend oor. 
• Uitbreiding contacten met huisartsen. 
• Tien minuten check. Te gebruiken door docenten tijdens een gesprek  

met een leerling om erachter te komen of iemand mantelzorger is; 
• Er is voorlichting gegeven bij MboRijnland en Leren met de stad over  

de jonge mantelzorger.
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2021 is bijna klaar

Man, o Man, het was me weer een jaar

Al die corona-maatregelen zijn best gecompliceerd

Soms gaat het een keertje verkeerd

Bij binnenkomst in het Odensehuis je handen ontsmetten

En meteen je mondkapje opzetten

We zijn dan lang zo goed niet verstaanbaar

Zeker op die anderhalve meter van elkaar

Wat waren we blij

Toen we weer samen konden lunchen aan de grote tafel, zij aan zij

Die lunches zien er trouwens altijd lekker uit

Met verschillende soorten brood, heel veel kaas en vers fruit

Bewegen is heel gezond

Soms lopen we met elkaar in het park in het rond

Of zijn we volop aan het “jeu de boulen”

En wat te denken van de nieuwe rage: sjoelen

Stoelgymnastiek met als afsluiting een vrolijk verhaal

Heel sportief en gezellig allemaal

Ook de nieuwsbrief is er w
eer

De inhoud schetst onze gezellige 
sfeer

Onder bezielende leiding komen de mantelzorgers b
ij elkaar

Want de taak van mantelzorger is
 best wel zwaar

Enkele oudgedienden zijn naar elders verdwenen

Veel nieuwe gezichten zijn verschenen

Gelukkig hebben we het smoelenbord aan de wand,  

gemaakt door onze eigen fotograaf

En wat is die zelfgemaakte verjaardagskalender toch gaaf

In september vierden we ons driejarig bestaan

Het Odensehuis wil voor iedereen uit Leiden en omstreken  

open staan

Mede daarom is er sinds kort een Incluzio-busje  

dat zorgt voo
r vervoer v

an thuis 

Naar het Odensehuis

Het moment dat je de lieve mensen om je heen weer een knuffel  

mag geven, komt elke dag een stukje dichterbij

Hopelijk stemt die gedachte iedereen een beetje blij

Kennen jullie het verhaal van de olifant  

met de lange snuit?

Die blaast niet alleen  

verhaaltjes uit ☺

Groetjes en  

veel liefs

Sonja

Lieve Odensehuizers
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Het Mantelzorgakkoord is opnieuw ondertekend door ActiVite, Gemeente 

Leiden, Gemiva-SVG Groep, GGZ Rivierduinen, GGD Hollands midden, 

 Kwadraad, Libertas, het LLVN, Radius, Roomburgh, Sociaal wijkteam Leiden  

en Topaas. Fijn dat deze partijen bereid zijn zich weer in te zetten voor alle 

Leidse mantelzorgers.

MEER MANTELZORGERS IN BEELD
Voor het bereiken van nieuwe mantelzorgers zijn de mantelzorgwaardering  

en de mantelzorgverklaring goede tools. Hierdoor spreken we elk jaar weer 

mantel zorgers die anders misschien (langer) onder de radar waren gebleven. 

Tijdig contact geeft een goede kans om preventief te werken. Extra dit jaar was 

de lancering van de Mantelfoon Leiden met bijbehorende socialmediakanalen. 

Door dit extra initiatief te lanceren, bieden we laagdrempelige ondersteuning 

aan de mantelzorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week. 

Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren
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AFNAME OVERBELASTE MANTELZORGERS
Door individuele en/of groepsgerichte ondersteuning verminderen we over-

belasting bij mantelzorgers. Dit jaar hebben zestien Leidse mantelzorgers de 

cursus ‘Beschadigd brein’ gevolgd. Zij zorgen voor iemand met dementie of 

niet-aangeboren hersenletsel. De cursus geeft de deelnemers handvatten  

om beter met hun situatie om te gaan en gaat overbelasting tegen. 

Speciaal voor overbelaste mantelzorgers hebben we in oktober in een 

Mantelzorg café de workshop ‘Bordje vol’ gegeven. Aan de hand van de Bordje 

vol-methodiek hebben we gekeken wat je als mantelzorger allemaal doet voor 

je partner, ouder, kind of naaste. Wat kost energie, waar krijg je juist energie van 

en waar kom je helaas niet meer aan toe door de mantelzorgsituatie? Daarnaast 

helpt de workshop om in beeld te krijgen wie uit het netwerk eventueel kan 

helpen. Op deze manier kan de mantelzorger zelf aan de slag met de balans  

in zijn of haar situatie. De workshop geeft mantelzorgers inzicht in hun 

 persoonlijke draaglast/draagkracht-verhouding. Dit draagt bij aan een 

 gezondere verdeling van tijd. 

Om mantelzorgers te ontlasten zetten we op verzoek vrijwilligers in bij 

 verzorgenden. Het gaat dan met name om ontmoetingen zoals bezoekjes en 

wandelingen en kleine hulpvragen, zoals inspringen bij het boodschappen 

doen. Door de wijkgerichte aanpak is het aanbod van vrijwilligers uitgebreid.

In september was er een Mantelzorgcafé over erfrecht en het levenstestament. 

Het is belangrijk goed voorbereid te zijn op eventuele beperkingen in 

 bijvoorbeeld wilsbekwaamheid of de spreekvaardigheid. Met een levens-

testament kunnen mensen ervoor zorgen dat zaken goed geregeld zijn 

 wanneer er iets ingrijpends gebeurt. 
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Er zijn gastcolleges over mantelzorg gegeven op zowel de Hogeschool Leiden 

als op mboRijnland. De mantelzorgkoffietafel zorgde voor verbinding tussen 

mantelzorgers. De bijeenkomst had zowel een ontspannend als een informatief 

karakter. Zo werd er gewandeld en ook informatie gegeven door een mede-

werker van het Sociaal Wijkteam. Een belangrijk onderdeel dit jaar was het 

opnieuw ondertekenen van het Leids Mantelzorgakkoord en het vastleggen  

van de bijbehorende ‘agenda van de toekomst’. 

WEEK VAN DE MANTELZORG
Rondom de Dag van de Mantelzorg op 10 november hebben we regionaal de 

Week van de Mantelzorg georganiseerd. In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude zijn ontspannende activiteiten opgezet voor mantelzorgers.  

We organiseerden dit samen Kwadraad, Incluzio Leiderdorp, Incluzio Oegst-

geest en de LVVM. In totaal hebben 220 mantelzorgers gebruik gemaakt van  

de  activiteiten, van wie 134 in Leiden. De reacties waren lovend: mensen 

 hebben genoten en voelden zich écht gewaardeerd. 
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DE OVERBELASTE MANTELZORGER IN BEELD
“Dit najaar kregen we via de casemanager dementie van Libertas een 
mevrouw doorverwezen met een zware mantelzorgsituatie thuis.  
Haar man is dementerend en zat tegen opname buitenshuis aan. 

Mevrouw zocht steun en ook ontspanning en invulling op de dagen dat 

haar man naar de dagbesteding ging. Ik heb haar een aantal keren thuis 

bezocht en heb nu nog regelmatig contact met haar. Ook zie ik haar vaak 

op woensdagochtend. Ze komt die ochtend naar de dagbesteding in de 

Ontmoetingskring bij ons gehaald. Dat vindt ze erg leuk. 

Ondertussen heb ik ook contact met het SWT gehad. Zij kennen de 

situatie en zagen de nood. De indicatie voor dagopvang werd door hen 

tijdelijk uitgebreid om mevrouw te ontlasten. De casemanager zette 

spoed achter de opname in een verpleeghuis. De opname is inmiddels 

geregeld. Het is heel ingrijpend voor mevrouw, maar ze zag zelf wel in 

dat het niet anders meer kon.

Mevrouw kwam in november naar de Dag van de Mantelzorg en had een 

ontspannen middag. Nog steeds heeft ze het zwaar, maar ondertussen  

is alles in rustiger vaarwater. Vorige week belde ze met vragen over het 

invullen van papierwerk. Daarvoor is ze op woensdagmiddag langs 

geweest bij Een Goede Buur in het Huis van de Buurt. Zo kunnen we  

haar gezamenlijk ondersteunen en structuur bieden.

Een week nadat mevrouw voor het eerst op de bij de ontmoetingskring 

kwam had het SWT een vergelijkbare situatie. Weer een mevrouw die 

voor haar demente partner zorgt. Ook bij deze mevrouw zijn wij en  

het SWT nauw betrokken. De dagopvang voor haar man is via het SWT 

uitgebreid. Ook met haar heb ik een gesprek gehad. Zij zoekt geen 

verdere hulp. Met hulp van thuiszorg en dagopvang redt ze het nog 

prima. Ze zocht wel ontspanning. Zij komt nu op maandagmiddag naar 

onze Crea-club en op woensdagochtend naar de ontmoetingskring.  

Ze zit vaak naast de eerder genoemde mevrouw: er is contact tussen 

lotgenoten ontstaan. Samen waren ze bij de muzikale lunch op de Dag 

van de Mantelzorg. Ook deze mevrouw houden we zo goed in beeld.”

Sandra, mantelzorgcoach
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Op 10 november, de Dag van de Mantelzorger, is de Mantelfoon Leiden 
feestelijk gelanceerd. De lijn is officieel geopend door een Leidse 
mantelzorger. Vanaf dat moment kon elke mantelzorger 24 uur per dag, 
zeven dagen per week terecht met vragen over mantelzorg óf  
om gewoon even het hart te luchten.  

‘FIJN DAT IK LAAT OP DE AVOND NOG KON BELLEN’
Mevrouw Roos is mantelzorger voor haar partner. Ze wonen niet samen,  

maar ze is veel bij hem en ondersteunt hem bij het leven met de gevolgen  

van een herseninfarct. Het huishouden doen, koken, de administratie,  

vervoer en begeleiding… Mevrouw houdt weinig tijd over voor haar eigen 

woning en werkzaamheden.

Laat op de avond neemt mevrouw contact op met de Mantelfoon Leiden.  

Ze had erover gelezen in de krant. Ze belt na een ruzie met haar partner.  

Op haar verzoek neemt een mantelzorgcoach uit haar wijk later in de week  

ook nog contact met haar op. 

In het gesprek met de mantelzorgcoach geeft mevrouw aan hoe fijn het  

was dat ze zo laat nog iemand had kunnen bellen. Ze wist dat er zou  

worden opgenomen door iemand die bekend is met de ervaringen van 

 een mantel zorger. Haar verhaal kwijt kunnen, het even kunnen ‘spuien’  

had haar weer wat lucht gegeven. 

Ze was blij met de optie om met een mantelzorgcoach verder te praten, met 

name over de mogelijkheden voor respijtzorg en om met andere mantelzorgers 

in contact te komen. Mevrouw Roos staat nu bij ons ingeschreven. Ze wordt 

goed op de hoogte gehouden van onze activiteiten door middel van de 

Nieuwsflits. Ze is nu bekend met de Respijtwijzer en het aanbod van activiteiten 

voor haar partner in de wijk. In 2022 wil ze graag deelnemen aan de 

bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Ilonka, mantelzorgcoach

DE MANTELFOON IN DE PRAKTIJK door de intensieve

zorg voor mijn vader. 

Ik loop vast
op mijn werk, 

Wij nemen de tijd voor je,

je staat er niet alleen voor.

0800 - 28080 80
24/7 GRATIS  |   www.mantelfoonleiden.nl

met wie kan ik praten over de zorg van mijn partner?

Wij nemen de tijd voor je,je staat er niet alleen voor.

Ik moet even
uitblazen,

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS  |   www.mantelfoon.nl
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‘EEN URGENTIEVERKLARING, HOE WERKT ZOIETS?”
Een mantelzorger in Leiden is verantwoordelijk voor haar moeder in Brabant. 

Moeder gaat langzaam achteruit, wordt vergeetachtiger en hulpbehoevender. 

Ondertussen ziet ze haar netwerk steeds kleiner worden omdat er steeds meer 

mensen overlijden. De mantelzorger komt bij ons met een vraag over 

urgentieaanvraag: hoe werkt zoiets en wat heeft ze nodig?

Ik heb haar uitgelegd dat ze via woningbouwverenigingen een aanvraag kan 

doen en daarbij bepaalde stukken moet overleggen. Een van die stukken is een 

mantelzorgverklaring. Tegelijkertijd heb ik haar kunnen wijzen op de 

mantelzorgwaardering in de gemeente waar moeder woont. Ook heb ik haar 

geïnformeerd over informatie en bijeenkomsten over dementie, een 

levenstestament, de Dag van de Mantelzorg en veel meer. Er ging een wereld 

voor mevrouw open. Ik verwacht dat we haar nog wel vaker gaan zien op 

bijeenkomsten en/of spreekuren.

Samantha, mantelzorgcoach

Toelichting: In de cijfers zijn duidelijke pieken te zien, onder meer tijdens  

de Dag van de Mantelzorger en de Week van de Jonge Mantelzorger.

Unieke bewoners/ ondersteuning  mantelzorgers137Unieke trajecten

130
0% 50% 100%

Respijtzorg

Financiële hulpverlening

Gezondheid - geestelijk

Advies / informa e

Maatschappelijke par cipa e

Clientondersteuning

Huisves ng & Wonen

98,4%

53,5%

35,7%

34,1%

28,7%

24,0%

24,0%

Top 7 Hulpvragen mantelzorg

% Succesvol af esloten

0% 100%

100%

g

UIT DE PRAKTIJK
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Toelichting: In de cijfers zijn duidelijke pieken te zien,  

onder meer tijdens de Dag van de Mantelzorger en  

de Week van de Jonge Mantelzorger.

Aantal bijeenkomsten per locatie Aantal bezoekers (niet uniek) per locatie 2021

0 50

Huis van de Buurt Ma lo

Buurtontmoe ngsplek ’t Trefpunt (BOP)

Huis van de Buurt Stevenshof

Huis van de Buurt Vogelvlucht

Huis van de Buurt Het Gebouw

Huis van de Buurt De Kooi

Huis van de Buurt Morschwijck

Overig

43

34

25

19

11

1

1

1

0 200

Huis van de Buurt Ma lo

Huis van de Buurt Het Gebouw

Huis van de Buurt Stevenshof

Buurtontmoe ngsplek ’t Trefpunt (BOP)

Overig

Huis van de Buurt Vogelvlucht

Huis van de Buurt De Kooi

Huis van de Buurt Morschwijck

208

185

142

75

55

33

19

10

Aantal bezoekers  

(niet uniek)

727 Aantal  bijeenkomsen135
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Eenzaamheid verminderen
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Door corona heeft eenzaamheid een nieuwe lading gekregen. In 2021 hebben we  
alle activiteiten gericht op het ontmoeten van elkaar en het uit hun isolement halen 
van bewoners. Wijken die extra aandacht kregen waren Leiden-Noord, het Bos- en 
Gasthuisdistrict en de binnenstad. Onze activiteiten:

• Tijdens de Week tegen Eenzaamheid waren er activiteiten in de buurthuizen, onder 

andere jeu de boules. Kinderen hebben tekeningen gemaakt die zijn uitgedeeld op 

de markt. Een vlog over deze week is te vinden op ons YouTube-kanaal; 

• In de bibliotheek aan de Nieuwstraat was er een expositie van tekeningen gemaakt 

door een bewoner die hierdoor uit haar isolement is gekomen;

• Uitjes met ouderen in de Stevenshof en De Kooi;

• Een kaarsenactie in de Lammerschansdriehoek om zo in contact te komen  

met studenten;

• Er zijn 75+ en weduwen/weduwnaars- huisbezoeken uitgevoerd. 

• Ontbijtjes georganiseerd voor eenzame bewoners in de wijk Roodenburg. 

• Resto van Harte was actief in de Huizen van de Buurt Op Eigen Wieken, 

Vogelvlucht en Matilo; 

• Op afspraak koffie drinken in alle Huizen van de Buurt; 

• Deelname aan de werkgroep ‘Eén tegen eenzaamheid’

• Inloopmomenten voor jongeren in de Huizen van de Buurt: Morschwijk,  

Matilo en Stevenshof; 

• Verbinding leggen met stichting DUWO, studentenverenigingen, GGZ en  

de universiteit om eenzaamheid te bestrijden onder jongeren;

• Vrimibo (vrijdagmiddagborrel) georganiseerd voor studenten om te ontmoeten 

 en bekend te raken met het welzijnswerk;

• Een nauwe samenwerking opgezet met de vrijwilligersorganisaties die onder  

ons perceel vallen om gezamenlijk eenzaamheid te bestrijden. Bijvoorbeeld: 

Stichting Present die bezig is met het project ‘Student schuift aan’;

• Samen optrekken met wijkverenigingen door Huizen van de Buurt Matilo en  

Op Eigen Wieken om eenzame bewoners in beeld te krijgen; 

• Cursus ‘Veilig vallen’. Hierdoor bereiken we een doelgroep die anders niet  

wordt bereikt;

• Cursus ‘Optimisme voor beginners’. 

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 voelt 44% van de Leidenaren zich wel eens eenzaam.Samen M�doen Leiden
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HUISBEZOEK 75+: “LOPEN WORDT STEEDS MEER SLOFFEN”

Ze is 84 jaar. Samen met haar dochter zitten we 
aan de thee voor een welzijnsgesprek. Mevrouw is 
blij met haar huisje en dat ze zich zo goed kan 
redden met alles. Ze kan ook goed alleen zijn. Haar 
zoon woont aan de andere kant van het land, haar 
dochter in een dorp in de buurt. Ze is dankbaar 
voor haar (klein)kinderen en het contact met 
vrienden die ze nog heeft. Ze gaat elke dag 
wandelen. Het meest geniet ze als ze er samen 
met de kinderen op uit kan.

Dan volgt de andere kant van haar verhaal. Fysiek gaat het haar minder goed. Lopen, zegt ze, 

wordt steeds meer sloffen. Ze verliest snel haar evenwicht, waardoor ze laatst zo gevallen is 

dat de huisarts de wonden moest hechten. Sinds die tijd slaapt ze onrustiger. Ze voelt zich 

nerveuzer dan voor de val. Ze heeft zelf ooit twee partners verzorgd toen beiden ziek waren. 

En nu hoort ze van anderen uit haar omgeving dat ze steeds meer hulp nodig hebben.  

Dat maakt haar bezorgd. “Wie moet mij verzorgen, als ik het straks niet meer zelf kan?”

Haar dochter woont wel in de buurt, maar ‘die doet al zoveel en heeft ook haar gezin en 

haar werk’. En wat als ze het toegangstrapje naar de flat niet meer op kan? Daar een (trap)lift 

plaatsen blijkt onmogelijk. We spreken met elkaar over de mogelijkheden van zorg en 

wonen voor ouderen. Ik merk dat ze het er liever niet over heeft. Toch adviseer ik om erover 

na te denken en met elkaar te bespreken wat ze zou willen. En misschien zou een beetje 

hulp in de huishouding ook wel goed zou zijn. Een paar dagen later belt ze me op om nog 

iets te vragen. ‘We zijn toch zo blij dat we met u gesproken hebben!’ De medewerker van 

het Sociaal Wijkteam heeft al een afspraak gemaakt. En misschien komt ze nog wel een keer 

eten in het buurthuis, belooft mevrouw.

Erna, seniorencoach

HUISBEZOEK 75+: 
“EIGENLIJK MIS IK TOCH EEN MAATJE”

Mevrouw (88 jaar) heeft de antwoordkaart terug-
gestuurd: een verzoek voor een huisbezoek. Tijdens 
het bezoek vertelt zij dat ze erg gezond is op deze 
leeftijd, twee kinderen heeft en sinds twintig jaar 
weduwe is. Ze woont op een woonboot en vindt dat 
heel fijn, vooral in de zomer. Mevrouw heeft onder 
andere in Colombia gewoond. Haar kinderen en 
kleinkinderen wonen daar nog steeds en die ziet zij 
eigenlijk nooit. Ze is dat nu gewend en ze bellen via 
Skype. Ze doet zelf nog boodschappen en wandelt 
veel in haar eentje. 

Mevrouw is gelukkig nog vrij zelfstandig en wil geen 

hulp in het huishouden. Ze zoekt ook geen maatje 

met wie ze leuke dingen kan doen. Waarom niet, 

vraag ik haar. Ze zegt dat ze heeft geleerd om zichzelf 

te vermaken en van niemand afhankelijk wil zijn.  

Ik leg mevrouw uit dat dit niets met onafhankelijkheid 

te maken heeft. Het gaat toch om gezelligheid, om 

lekker te kunnen praten met iemand? ‘Nee’ is haar 

stellige antwoord. Het gesprek wordt afgerond en  

ik ga weg. Mevrouw bedankt mij en zegt dat zij het 

gezellig vond. De volgende dag belt zij op: of ik toch 

voor haar niet iemand weet die wekelijks langs kan 

komen om een bakkie te doen. ‘Eigenlijk mis ik dat 

toch wel.’

Nailah, seniorencoach
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0 1 2 3 4

1. Hoe is het met uw lichamelijke gezondheid?

2. Hoe is het met uw mentale gezondheid?

3. Zinvol leven (Wie of wat gee  uw zin?)

4. Hoe waardeert u de kwaliteit van uw leven?

5. Hoe doet u mee in de samenleving?

6. Hoe redt u zich in het dagelijks leven?

3,8

4,2

4,2

4,2

3,9

4,2

Gemiddelde score op vragen bij huisbeoek (score 1 - 5)

Instroom huisbezoek 75+ per maand 2021Hulpvragen huisbezoeken
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Aantal bewoners  

Huisbezoek 75+

215
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Aantal brieven over 2019  verstuurd 310

Kaartjes terug met ja 13

Aanvragen vanuit Incluzio of anders 2

Totaal aanvragen 15

Totaal aantal intake gesprekken 14

Gekoppeld aan vrijwilliger 10

Doorverwezen naar Incluzio 2 Naar Huis van de Buurt of activiteit

Gaf voorkeur aan iets anders 3 Deze mensen hadden een andere verwachting

Uiteindelijk geen intake 1 Na eerste telefoongesprek toch geen behoefte 
aan deze bezoeken

Nog lopende koppeling vanuit 2018 1

Coördinator (vrijwilliger) 1

Actieve bezoek vrijwilligers 8 Nu nog 6 actieve vrijwilligers per december 2021

Gestopt als vrijwilliger 2

Aantal bezoeken per weduwe/ 
weduwnaar

12 Gemiddeld, soms in het begin 2x per maand en 
later 1x per maand

Tijdsduur bezoek 2 uur Gemiddeld

Leiden 2021, verantwoording weduwe- en weduwnaarbezoeken. Betreft de 

brieven die in december 2020 werden verstuurd over het jaar 2019.

De bezoekdienst wordt gewaardeerd door weduwen en weduwnaars. Sommige 

mensen willen geen gebruik maken van de dienst, maar belden wel op om dit 

te vertellen. Vaak waren dit mensen die nog werken en actief bezig zijn en 

daardoor misschien ook meer afleiding hebben. Soms vinden mensen 

voldoende steun in hun netwerk.

Ook belden mensen om te zeggen dat ze het laat vinden om deze brief te 

krijgen, ruim een jaar na het verlies van de partner. We geven dan de toelichting 

dat deze dienst juist bedoeld is als steun in de rug, als mensen een jaar na het 

overlijden nog ondersteund willen worden door een lotgenoot. In het eerste 

jaar is de rouw groot, ook al is dit per persoon verschillend. Soms vinden 

mensen een manier om er mee om te gaan. De rouw is dan na een jaar iets 

minder geworden, al is de rouwverwerking zeker nog niet afgerond. Dat duurt 

veel langer, soms jaren.

De mensen die gebruik maken van een bezoekvrijwilliger zijn er heel tevreden 

over. Zij vinden steun en geven aan het prettig te vinden iemand te spreken die 

het zelf ervaren heeft.. Het maakt dat ze hun leven weer iets gemakkelijker 

kunnen oppakken.

Elke zes weken is er een nabestaandencafé in Leiden. Incluzio neemt deel aan 

een werkgroep met Humanitas, Issoria en GGZ Rivierduinen waarin de 

nabestaandencafés worden voorbereid en georganiseerd.

Per jaar worden de onderwerpen voor alle bijeenkomsten vastgesteld en 

bekeken welke sprekers worden uitgenodigd. Soms zijn het onderwerpen 

waarvoor we geen spreker uitnodigen, maar we zelf met de deelnemers over  

in gesprek gaan. Een voorbeeld is het onderwerp ‘wat doen we met de 

feestdagen’.
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SAMEN TEGEN EENZAAMHEID (FOCUS JONGEREN)
Er een netwerk actief om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden, met Incluzio Leiden 

als trekker van de werkgroep. Deelnemers zijn onder andere mboRijnland, Hogeschool 

Leiden, Universiteit Leiden, Cardea, Denktank Student en Stad, Leren met de Stad Leiden, 

SOL en gemeente Leiden. De werkgroep is onderdeel van het bredere netwerk ‘Samen 

tegen Eenzaamheid’.

Samen hebben we via een ‘cirkel van invloed’ in kaart gebracht:

• wie veel contact heeft met de doelgroep en jongeren het best kan benaderen;

• wie in de cirkel daaromheen al een aanbod heeft om eenzaamheid onder jongeren  

te bestrijden.

Er is een aanzet gemaakt tot een sociale kaart. Zo hebben onderwijsinstellingen korte 

lijnen met het welzijnswerk in Leiden als zij signalen van eenzaamheid oppikken.  

De activiteiten van SOL en Incluzio vormen de basis. Dit kan worden opgewaardeerd  

met projecten of acties als er op een specifieke plek meer vraag of inzet nodig is.  

EEN MOOI VOORBEELD: HET PROJECT VOOR STUDENTEN  
IN DE LAMMENSCHANSDRIEHOEK (LEIDSE SCHANS)
Het project is een samenwerking tussen Stichting DUWO Leiden, Incluzio Leiden en 

Stichting Present Leiden. Uit onderzoek in Leiden onder jongeren en studenten bleek  

dat er sprake is van eenzaamheid, in het bijzonder bij de locatie Leidse Schans.    

Incluzio Leiden en Stichting Present Leiden zijn bij de wooncomplexen van DUWO aan  

de Lammenschansdriehoek kaarsen gaan aanbieden. Op de begeleidende kaart de tekst:

Destyna, aandachtsfunctionaris

‘Een klein lichtpunt voor deze donkere 

dagen. Je bent van harte welkom voor  

een kopje koffie of thee of een praatje  

bij de Buurt Ontmoetingsplek (BOP) of 

het Huis van de Buurt. Vind je het leuk 

om eens samen met andere studenten  

te eten? Meld je aan voor Student 

Schuift Aan!, een initiatief van  

Stichting Present.’
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WERKEN AAN EENZAAMHEID ONDER JONGEREN

Eenzaamheid klinkt voor veel jongeren gek, omdat ze denken dat 
eenzaamheid alleen onder ‘ouderen’ voorkomt. Het beeld dat jongeren 
hebben is iemand alleen thuis op de bank, met niemand om zich heen  
zoals kinderen, vrienden en familie.

Onze buurtsportcoaches zijn bezig met een activiteit zoals zaalvoetbal en een 

jongereninloop en leren de jongeren steeds beter kennen. We voeren veel 

persoonlijke gesprekken over school, werk en/of de situatie thuis. We nemen 

daarvoor de tijd om een band op te bouwen. Uit dit soort gesprekken merk  

je regelmatig dat jongeren ook eenzaam zijn. Via ons zijn ze op zoek naar 

activiteiten, samen met andere jongeren. Ook krijgen wij als buurtsportcoaches 

tijdens de lockdown vaak de vraag om eerder te starten met activiteiten. 

Jongeren vervelen zich en hebben niets te doen. Vaak sluiten de jongeren niet 

alleen aan bij de activiteiten om te sporten, maar juist ook voor gezelschap.

Veel jongeren hebben een eenzaam gevoel gehad in de coronaperiode.  

Met de wisselende maatregelen blijft het een uitdaging om aanbod te creëren 

om eenzaamheid tegen te gaan, maar waar we konden boden we activiteiten 

aan die pasten binnen de maatregelen. 

Leon, buurtcoach 
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Toelichting: Daar waar de 

eenzaamheid het grootst is, 

werden de meeste activiteiten 

georganiseerd en was de 

deelname hoog. In de grafiek zie 

je terug dat de deelname afnam 

toen de maatregelen omtrent 

corona weer veranderden. 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze missie. De vrijwilligerscoaches zijn 
verantwoordelijk voor het werven en begeleiden van de Incluzio-vrijwilligers. 
Vrijwilligersteams bieden ondersteuning bij tal van activiteiten. Elk team heeft 
contact met maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, vrijwilligers-
korpsen, speeltuinen en dergelijke. Daarnaast ondersteunen de vrijwilligers-
coaches de overkoepelende organisaties bij het zoeken en binden van vrijwilligers.

• De doelstelling voor 2021: 41% van de Leidenaren voert vrijwilligerswerk uit. 

• Volgens onze nulmeting, uitgevoerd in juni 2021,  blijkt dat 37,1% van de 

Leidenaren wel eens vrijwilligerswerk verricht. En zij doen dit gemiddeld  

2 dagen per week. En van de bewoners die bekend zijn met het Huis van de 

buurt voert 41,6% vrijwilligerswerk uit. Dus wij vroegen inwoners of zij wel eens 

als vrijwilliger werken of vrijwilligerswerk doen. Wij kunnen ons voorstellen dat 

buurtbewoners die wel eens wat voor een ander doen, dit niet gelijk als 

vrijwilligerswerk zien. Hierdoor zou het gemiddelde wat lager kunnen liggen. 

Het gemiddelde van 2 dagen vrijwilligerswerk in de week is redelijk hoog.  

Wat aan kan geven dat bewoners pas vinden dat zij vrijwilliger werk doen 

wanneer zij dit meerdere keren per week doen. Dit zou dan ook het lagere 

percentage vanuit de stads- en wijkenquete kunnen verklaren. Volgens de 

stad- en wijkenquête voert in 2021 33% van de Leidenaren vrijwilligerswerk uit. 

• Ervaring heeft geleerd dat corona een grote impact heeft op het uitvoeren 

van vrijwilligerswerk. Veel vrijwilligers hebben zich teruggetrokken uit angst 

voor corona. 

Onze huidige en toekomstige activiteiten zijn erop gericht om oude vrijwilligers 

terug te krijgen en nieuwe vrijwilligers binnen te halen. Het is mooi om te zien 

dat er een kanteling plaats heeft gevonden bij vrijwilligers die bij de start van 

Incluzio niet met ons wilden samenwerken. Inmiddels zijn de deze vrijwilligers 

bijna allemaal aan de slag voor Incluzio Leiden. In de binnenstad en in Leiden- 

Noord en Leiden-Zuid is de betrokkenheid van vrijwilligers lager dan in de 

 andere gebieden. Hier hebben we extra op ingezet met een groot aantal acties:

• We zijn enthousiast gaan vloggen. Op ons YouTube-kanaal staat de serie: 

Vrijwilligers in beeld;

• Locatie Nieuwstraat is een vrijwilligerspunt geworden op dinsdagmiddag;

• We hebben de Leidse Vrijwilligersprijs in het leven geroepen;

• Op de Dag van de Vrijwilliger is een bedankkaart gestuurd en hadden alle 

buurthuizen taart. Ook ontvingen vrijwilligers een kerstpakket;

• Als dank voor de vrijwilligers is er in de Stevenshof een barbecue gehouden; 

• Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligersorganisaties  

die onder Incluzio/Sterke Sociale Basis vallen; 

• Er zijn vrijwilligerscafés opgestart;

• Uit de statistieken van de website www.leidenvrijwilligerswerk.nl blijkt  

dat de site goed wordt bezocht en gebruikt;

• We versturen verjaardagskaarten namens de teams;

• Studenten participeren bij de inzet van De Goede Buur;

• Elk kwartaal zet een mbo-klas zich vrijwillig in voor een wijk;

• Vrijwilligers verzorgden hutspot op 3 oktober; (Artikel Leids Nieuwsblad  

op Facebook gepost op 5 oktober 2021 erbij voegen)
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In Leiden is de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers groot. In 2021 verricht 

41% van de Leidenaren vrijwilligerswerk.
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BUURTBARBECUE BIJ DE STEVENSHOF 

Maandag 20 september hebben we een barbecueparty gehouden 

voor alle vrijwilligers die actief zijn in en rondom het Huis van de 

Buurt. Het was een bedankje voor hun hulp, enthousiasme en 

gezelligheid. Het was een gezellige bijeenkomst en de opkomst  

was hoog. Er zijn ongeveer vijftig vrijwilligers geweest. Voor 

herhaling vatbaar!

Carola, vrijwilligerscoach

DE BUURTBUS RIJDT!

Sinds september 2021 rijdt de Incluzio-bus voor deelnemers aan activiteiten in 

onze zeven buurt huizen. De bus rijdt op werkdagen door de stad om mensen te 

vervoeren, die niet zelfstandig naar het buurthuis kunnen komen. We hebben 

steeds meer vaste ‘passagiers’ voor de bus. We zijn blij met de nieuwe vrijwilligers 

die op de bus rijden: chauffeurs en bijrijders die in duo’s opereren. 

De vrijwilligers kwamen uit allerlei hoeken bij ons terecht. Een mooi project dat 

nog in de opstartfase verkeert, maar nu al lijkt uit te groeien tot een succes.

Tom, sociaal beheerder
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LEIDSE VRIJWILLIGERS IN THE SPOTLIGHTS

Op 11 december 2021 werden Leidse vrijwilligers in het zonnetje gezet bij de uitreiking  
van de Leidse Vrijwilligersprijs. Enkele vrijwilligers en organisaties waren genomineerd. Er bleven drie 

 winnaars over, maar hun prijs stond model voor de waardering die elke vrijwilliger in de stad verdient.

Ik was als vrijwilligerscoach vanuit Incluzio Leiden voor dit jaar betrokken bij de Leidse Vrijwilligersprijs en het 

ondersteunen van de jury. Ik heb onder andere geholpen bij het uitnodigen van organisaties om zich aan te melden, 

promotie, contact met de genomineerden en het organiseren van de uitreiking. Een heel fijne samenwerking en 

mooi om met Incluzio Leiden zo bij te dragen aan het uitlichten van de Leidse vrijwilligers. De samenwerking  

met de juryleden, Bert Verweij, John van Haasteren, Robbert Beurse, Bernadette Drenth, Harry van Bovene, 

Thijs Hemmes, Rens Heruer en Henk de Jonge was bijzonder prettig. Een prachtige, betrokken groep 

Leidenaren die zich (vrijwillig!) inzetten om de Leidse vrijwilligers te prijzen. Petje af voor al hun harde 

werken dit jaar! En op naar volgend jaar. 

De uitreiking was gelukkig mogelijk op locatie in Grand Café De Burcht, zij het met een beperkte 

groep genodigden. Alle genomineerden ontvingen een oorkonde, cadeaubon en boeket 

bloemen. De winnaars waren Wieske van den Nieuwendijk (Leidse Vrijwilligersprijs),  

de Voedselbank Leiden en omstreken (Organisatieprijs) en Vera Staal (de Toekomstprijs). 

Deze winnaars kregen naast de  cadeaus voor de nominatie het bijbehorende beeldje  

van hun prijs mee naar huis. 

Lotte, vrijwilligerscoach
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VRIJWILLIGERSCAFÉ BRENGT VRIJWILLIGERS BIJEEN 

In 2021 zijn de vrijwilligerscoaches een nieuwe traditie gestart: het 

vrijwilligerscafé. Deze activiteit is bedoeld om ontmoeting tussen vrijwilligers en 

medewerkers van Incluzio te stimuleren. Tegelijkertijd biedt het café een extra 

mogelijkheid om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Er zijn al een aantal 

bijeenkomsten gehouden in de laatste maanden (tussen alle coronamaat-

regelen door). In De Kooi werd door deelnemers van Movens een diner bereid 

voor circa dertig vrijwilligers. In Matilo is een lunch georganiseerd, in de 

Stevenshof een zomerbarbecue en in Morschwijck een ontmoetings moment 

met koffie en wat lekkers. Huis van de Buurt Op Eigen Wieken was niet alleen 

kartrekker van het initiatief, maar ook gastheer voor meerdere succesvolle 

bijeenkomsten: een diner gekookt door de Powervaders en een kennismakings-

spel georganiseerd door collega’s van Incluzio. 

Tijdens elk vrijwilligerscafé was er de mogelijkheid voor vrijwilligers om 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zo blijkt voor velen van hen het buurthuis 

echt een tweede thuis te zijn, een huiskamer waar ze graag komen om elkaar te 

zien en om klaar te staan voor buurtbewoners. In 2022 hebben we als doel om 

deze cafés veel vaker te organiseren en nog meer mooie momenten te creëren 

voor vrijwilligers. 

Marije, vrijwilligerscoach

MIDDELEN DIE ZIJN INGEZET TER ONDERSTEUNING:
• Een online vacaturebank;

• Het doorplaatsen van vacatures op social media en vlogs van vrijwilligers;

•  Netwerkbijeenkomsten: een netwerkbijeenkomst van maatjesorganisaties  

en een event met alle maatschappelijke organisaties die onder de percelen 

van de Sterke Sociale Basis vallen;

• De nieuwsbrief;

•  Trainingen: een training Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in 

een Huis van de Buurt waar vijftien organisaties kosteloos aan meededen. 

Deze werd gegeven door vrijwilligers van de Sesam Academie.

•  Telefonisch of contact per email met alle accounthouders van Leiden 

Vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerswebsite is sinds maart online. 

Inmiddels hebben ruim 130 organisaties een 

account, 75 organisaties hebben vacatures 

geplaatst. Er staan gemiddeld 120 vacatures 

online, in totaal hebben er 150 vacatures op 

gestaan. Vaak zoeken organisaties meerdere 

personen voor een vacature. Circa 200 

mensen hebben een vrijwilligersprofiel 

aangemaakt. Het is ook zonder account 

mogelijk om op de website naar de 

vacatures te kijken en direct contact te 

zoeken met organisaties. Ook maakt het 

systeem matches mogelijk. Onze ervaring is 

dat veel potentiële vrijwilligers het eerste 

contact telefonisch maken. 

In november en december hebben de vrijwilligerscoaches gebeld met alle 

organisaties die een account hebben. Dit leverde goede gesprekken en input 

voor de plannen van 2022 op. Sommige organisaties gaven aan momenteel 

geen vrijwilligers te zoeken vanwege corona, waardoor activiteiten stil liggen. 

Andere organisaties hadden wel een account gemaakt bij de overgang van 

I-doe, maar waren dit vergeten en waren blij met de herinnering. 

De actieve gebruikers gaven aan dat de website gebruiksvriendelijk is en dat 

onze responstijd bij vragen altijd erg kort is. Onze persoonlijke benadering 

wordt als prettig ervaren. De meeste organisaties hebben geen behoefte aan 

trainingen voor hun vrijwilligers: zij willen dit zelf doen in verband met 

specifieke kennis die voor een vrijwilliger vereist is. Een training over fondsen-

werving is wel vaker genoemd. Met een aantal organisaties zoals Topaz 

verpleeghuizen, Exodus en Leiden Marathon hebben we vervolgafspraken 

gemaakt om de samenwerking bij toekomstige projecten te verstevigen. 
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LAAGDREMPELIGE DAGBESTEDING

In 2021 hebben 34 mensen zonder Wmo-indicatie dagbesteding gevolgd  
in onze Huizen van de Buurt. Met namen in Vogelvlucht, Stevenhof,  
De Kooi en Morschwijk is de dagbesteding al goed ingericht. Daarnaast 
hebben we ook nog BOP Herenstraat, hier is iedere dag een vaste groep  
van 20 tot 25 mensen te vinden  waarvan een aantal mensen bekend zijn  
met GGZ-problematiek. 

Om te voorzien in de behoefte aan dagbesteding zijn het afgelopen jaar  

de volgende activiteiten opgezet:

• De Kooi: De wijkkamer (dementie, licht verstandelijke beperking);

• De Kooi: De migrantendagopvang (migranten-senioren);

•  De Kooi: Opvang GGZ-populatie (bewoners met een GGZ-achtergrond);

•  De Kooi: Diamond painting (dementie, licht verstandelijke beperking);

• Vogelvlucht: Ontmoetingsgroep (GGZ, dementie, senioren);

• BOP Herenstraat (GGZ, licht verstandelijke beperking);

• ’t Trefpunt (licht verstandelijke beperking, senioren);

• Rosmolen: Odensehuis (beginnende dementie);

Er is vervoer geregeld voor bewoners die minder mobiel zijn. Vrijwilligers halen 

met de Incluzio-bus bewoners op en brengen hen ook weer thuis.
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 hebben ten minste twintig bewoners met een Wmo-indicatie door de 

inzet van sociale basis geen geïndiceerde dagbesteding/begeleiding meer nodig.
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DAGOPVANG VOOR MIGRANTEN

In oktober 2021 is Huis van de Buurt De Kooi gestart met 

dagopvang voor mensen met een migratie achtergrond. 

De eerste zes deelnemers waren vrouwen van een al 

bestaande groep, die elkaar al meer dan tien jaar kennen. 

Deze vrouwen, van Turkse komaf en één vrouw uit 

Marokko, waren op zoek naar een locatie waar zij weer 

bij elkaar konden komen. Door de aanbesteding waren 

zij hun ontmoetingsplek en hun daginvulling 

kwijtgeraakt. Groot was de vreugde toen zij elkaar na 

lange tijd weer konden spreken. Het was alsof ze verder 

gingen waar ze gebleven waren, met een voor hen 

bekend gezicht als vrijwilliger die de groep wilde 

begeleiden. Er wordt weer gezellig gekletst, gebreid, 

gehaakt en koffie gedronken. 

Jolanda, buurtcoach

DAGOPVANG IN DE KOOI 
De dagopvang in de Kooi groeit gestaag. In februari 

2021 zijn we gestart met twee dames. Eind van  

het jaar hadden we acht deelnemers en enkele 

aanvragen voor deelname in 2022 liggen klaar. 

Zonder al te veel reclame te maken gaat het praatje 

in het rond: De Wijkkamer, zoals we de dag opvang 

in de Kooi hebben genoemd, is gezellig, er worden 

leuke dingen gedaan en er wordt met elkaar 

gegeten. Maar wat vooral mooi is: er wordt niet 

geoordeeld. Een van de dames vertelde mij dat ze 

vaak in andere groepen werd buiten gesloten en 

dat er over haar werd gepraat in negatieve zin.  

Nu ze bij de dagopvang komt, voelt zij zich steeds 

beter. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd in haar 

en ze voelt voor het eerst in lange tijd dat ze er bij 

hoort. De dame naast wie ze altijd plaats neemt,  

is een grote lolbroek en maakt grapjes met haar. 

Daar moest ze erg aan wennen maar nu doet ze 

het terug en hebben de twee elkaar echt 

gevonden. Ze gaan zelfs een keertje afspreken 

buiten de groep en koffie drinken met elkaar.  

De sfeer die in de groep hangt, nodigt uit om je 

zelf te zijn. En als je uiteindelijk, op z’n Leids, over 

tafel schreeuwt dat je geen gezonde lunch wilt 

maar gewoon een lekkere vette kroket dan ben je 

binnen! Dan hebben we dus veel gewonnen.  

Over jezelf zijn gesproken.

Jolanda, buurtcoach
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BIRDS PROJECT

2021 was het jaar van de BIRDs-opleiding. Het BIRDs-project is een samen-
werking tussen BuZz, Incluzio Leiden, mboRijnland en DZB. Het is gericht op 
volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opleiding is voor hen 
een nieuwe mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen; voor veel deelnemers 
een langgekoesterde wens.

De eerste groep van veertien leerlingen is begin 2021 gestart met de mbo-2 

opleiding tot servicemedewerker. In september is een groep van zeventien 

leerlingen gestart met de mbo-1 opleiding tot assistent dienstverlening en zorg. 

Alle deelnemers volgen wekelijks les aan het mboRijnland. Ook krijgen ze één 

ochtend per week bijles van een Incluzio-vrijwilliger en waar nodig kunnen ze 

een buddy krijgen van BuZz. 

Alle deelnemers lopen minstens een dagdeel per week stage bij Incluzio,  

de overige uren bij andere organisaties zoals speeltuinen, scholen, 

 verpleeg huizen of buurthuizen. Aan het BIRDs- project doet een breed  

scala aan  inwoners mee. Incluzio geeft hen de handvatten om zichzelf  

verder te  ontwikkelen. Alle  partijen moesten even aan elkaar wennen.  

Inmiddels is er een sterke band met de samenwerkings partners.
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 zijn vijftig Leidenaren met een bijstandsuitkering geactiveerd naar 

werk, opleiding of andere nuttige dagbesteding.

Unieke bewoners 

 activering  

55
0 20

Huis van de Buurt Het Gebouw

Overig

28

27

DEELNEMERS PER LOCATIE
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EEN WEEK IN HET LEVEN VAN EEN DEELNEMER  
AAN HET BIRDS-PROJECT

Fatima (fictieve naam) is een van de deelnemers aan het BIRDs-project.  

Hoe ziet haar dagindeling er eigenlijk uit?

•  ‘s Maandags loopt Fatima stage in een zorgcentrum. Ze kookt daar de warme 

maaltijd voor de bewoners op een afdeling en helpt hen met het eten. Daar-

naast loopt ze mee als helpende in de zorg en leert ze alle kneepjes van het vak. 

•  Op dinsdag heeft ze les op mboRijnland: Nederlands, rekenen, digitale vaardig-

heid, maatschappijleer en ook nog een praktijkles over de zorg. 

•   Elke woensdag gaat ze weer naar het zorgcentrum. Ze helpt een bewoner uit 

bed, wandelt een stukje met een andere bewoner, helpt iemand naar het toilet en 

is gastvrouw bij de koffie-en-thee-momenten. En blij dat ze daar met haar zijn!

•  Op donderdag loopt Fatima stage bij Incluzio, in Huis van de Buurt De Kooi. 

Samen met een andere vrijwilliger ondersteunt zij bij het dagprogramma. Zij 

ontvangt de bezoekers met koffie en thee, maakt praatjes met hen, helpt bij de 

bereiding van de lunch en assisteert bij de creatieve en sportieve activiteiten.

•  En dan vrijdag: dan komt Fatima regelmatig naar Het Gebouw voor bijles.  

Daar krijgt ze hulp met Nederlands, rekenen of maatschappijleer.  

Ze is er dan nog niet: Fatima heeft ook nog een echtgenoot, kinderen,  

een huishouden en uiteraard huiswerk. Het laat zien hoe groot haar motivatie  

is om deel te nemen!

Marije, vrijwilligerscoach

WIJKLEREN: STEEDS MEER BELANGSTELLING

In 2021 was er binnen het Wijkleerteam regelmatig reden tot een feestje:  

er werden steeds weer nieuwe kandidaten aangenomen voor het 

Wijkleren-project. Wijkleren is een samenwerking tussen de gemeente 

Leiden, DZB, BuZz, mboRijnland en Incluzio. Het doel is om 25 inwoners 

van Leiden in een jaar te laten uitstromen naar een vrijwilligerscontract,  

een opleiding en/of werk. Mensen langer dan twee jaar in de bijstand,  

met een grote afstand tot de arbeids markt, komen in aanmerking voor  

dit traject. Het project laat hen ervaren dat zij ertoe doen en biedt 

handvatten voor groei in alle aspecten van het leven: financieel, sociaal, 

lichamelijk en zingeving.

Ook binnen Incluzio lopen een aantal kandidaten rond, zoals Olga (fictieve 

naam). Zij is al een aantal jaar vrijwilliger in Vogelvlucht en gebruikt 

Wijkleren als opstapje om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze heeft al een 

assertiviteitstraining gevolgd. De volgende stap is om haar Nederlands nog 

wat meer te verbeteren. Daarna wil ze een praktijk verklaring gaan halen 

voor de taken die ze in het buurthuis uitvoert. Met die verklaring op zak kan 

ze in 2022 zelfverzekerder starten aan een opleiding in de zorg. Mogelijk 

kan ze zelf de mbo-1 opleiding overslaan en meteen beginnen aan mbo-2.

Als samenwerkingspartner werft Incluzio deelnemers voor dit project en 

begeleidt hen op meerdere leefgebieden. De kandidaten worden onder-

steund in hun eigen omgeving: vandaar de naam Wijkleren. In principe is 

het voor elke deelnemer maatwerk. De ene deelnemer kan rekenen op 

ondersteuning op het gebied van vrijwilligerswerk (om rustig te wennen 

aan een werkritme), de ander doet mee aan activiteiten om een netwerk  

te ontwikkelen en weer een ander wordt ondersteund bij problemen in  

de privésfeer. 

Marije, vrijwilligerscoach
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RUILWINKEL IN DE MORS

In 2021 is in Huis van de Buurt Morschwijk de ruilwinkel vernieuwd. Sociaal 
beheerder Valentijn Cannoo heeft samen met medewerkers van BuZz in korte 
tijd een prachtig nieuw project opgestart. Voor veel buurtbewoners is de 
ruilwinkel een uitkomst als het financieel even wat moeilijker is. De winkel  
is ook een plek om anderen te ontmoeten of om zelf actief te worden als 
 vrijwilliger. De ruilwinkel biedt leerwerktrajecten en stageplekken aan 
 studenten en vrijwilligers van mboRijnland, BuZz en Incluzio. 

Ook worden in samenwerking met Dress For Success trainingen en workshops 

aangeboden voor de vrijwilligers. Zo kunnen zij klanten nog beter helpen en 

adviseren met kleding uitzoeken en combineren van kleuren. Er is zelfs een 

mooie paskamer die onlangs is gebouwd door vrijwilligers.

Argentina is een van de vrijwilligers die meehielp in de ruilwinkel. Zij is deelnemer 

aan de BIRDs-opleiding. Zij loopt er meerdere dagen per week stage. Argentina 

assisteert bij diverse activiteiten en houdt de Ruilwinkel netjes. Ze maakt makkelijk 

contact met bezoekers en weet mensen keer op keer over de drempel te krijgen.  

Ze helpt buurtbewoners een kledingstuk te kiezen en voelt haarscherp aan wanneer 

iemand behoefte heeft aan een praatje of een bakje koffie. Ook heeft Argentina al 

meerdere mensen zover gekregen mee te doen aan activiteiten van het buurthuis.

Marije, vrijwilligerscoach

GEEN VLIEGENDE START VOOR BIRDS

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de BIRDs-stagiairs die 

werkzaam zijn in de horeca in Het Gebouw. Telkens veranderende 

maatregelen en aanpassingen in het beleid vragen veel van de stagiairs. 

Hierdoor voelde de stage soms als een valse start, ook omdat stagiairs 

vanwege een taalbarrière niet allemaal even snel hun plek konden vinden 

op een voor hen onbekende locatie. We zijn trots dat binnen een jaar alle 

BIRDs-stagiairs in Het Gebouw hun draai hebben gevonden. Dagelijks 

schuiven ze aan bij het koffie drinken met buurtbewoners. Inmiddels 

runnen zij zelfstandig de horeca in samenwerking met enkele vrijwilligers. 

Marije, vrijwilligerscoach
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BIRDS-STAGIARE NADIA: ‘IK VOEL ME  
HEEL GOED THUIS IN DE GROEP’

Vanuit het BIRDs-project is Nadia in maart vorig jaar 

gestart in Huis van de Buurt Vogelvlucht, voor haar   

mbo-2 opleiding. Na een gesprek over wat zij zou willen 

leren bij ons ging het al gauw over Een Goede Buur.  

Bij de Formulierenbrigade in Katwijk had Nadia al enige 

ervaring opgedaan, wat goed van pas komt bij een  

Een Goede Buur. Zij is gekoppeld aan een vaste 

vrijwilliger en heeft al veel tevreden klanten geholpen 

met hun papieren, vragen en telefoontjes.

Nadia voelt zich zo goed thuis in de vrijwilligersgroep  

dat zij zich ook heeft aangemeld als nieuwe vrijwilliger.  

In 2022 is het plan dat Nadia alle ins en outs van het  

werk van sociaal beheerder gaat leren. Haar doel is 

uiteindelijk in het sociale domein aan het werk te gaan,  

iets waarvoor zij alle aspecten van het werk in het Huis 

van de Buurt kan leren kennen.

Marije, vrijwilligerscoach
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 voldoet 66% van de Leidenaren aan de norm voor gezond bewegen.

Volgens onze enquête die wij juni 2021 hebben uitgevoerd voldoet  

60% van de Leidenaren aan deze norm. 

• De doelstelling voor 2021: 66% procent van de Leidenaren  

voldoet aan de norm voor bewegen.

De bereidheid om te sporten is afgenomen tijdens corona. Een aantal bewoners 

is bij ons blijven sporten, maar verenigingen en sportscholen zijn gesloten 

geweest. Dit heeft als gevolg gehad dat het bewegen is afgenomen. Dit is ook 

terug te zien in het percentage vanuit de stads- en wijkenquête in 2021. Hieruit 

bleek dat 58% van de Leidenaren aan de norm voor bewegen voldoen. 

In de buurthuizen hebben we ingezet op beweging op een verantwoorde 

 manier. Onder ander met:

• Wandelclubs;

• Incluzio sport- en spelgroepen in de Merenwijk;

• Eenitaliteitsmarkt Stevenshof;

• Balkongym in alle wijken;

• Summergames;

• De Leidse Sporttuin;

• Rolstoelrugby;

• Meidenvoetbal;

• Buitengymdag bij Huis van de Buurt Vogelvlucht; 

• Fietslessen bij Huis van de Buurt De Mors;

• Voorlichting over uitproberen van e-bikes;

• Recreatieve triathlon;

• Online bewegen;

• Opening van Sportplaza’s;

• Opstart projectgroep ‘Beweeglint’;

• Clubkadercoaching.

JAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021 |  47



Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren

BIJEENKOMSTEN PER LOCATIE BEZOEKERS PER LOCATIE

0 500

Huis van de Buurt Morschwijck
Huis van de Buurt Stevenshof

Huis van de Buurt Vogelvlucht
Overig

Huis van de Buurt Op Eigen Wi…
Huis van de Buurt Ma lo

Huis van de Buurt Het Gebouw
Rosmolen

Huis van de Buurt De Kooi
Buurtontmoe ngsplek ’t Trefp…

499
445

344
342

199
181

120
78

51
6

0K 5K 10K

Huis van de Buurt Morschwijck
Overig

Huis van de Buurt Stevenshof
Huis van de Buurt Vogelvlucht

Huis van de Buurt Ma lo
Huis van de Buurt Op Eigen Wie…

Huis van de Buurt Het Gebouw
Huis van de Buurt De Kooi

Rosmolen
Buurtontmoe ngsplek ’t Trefpu…

9647
8006

5435
4621

2899
2360

1254
1224

724
29

0K

2K

4K

Januari
2021

Februari
2021

Maart
2021

April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Augustus
2021

Septemb…
2021

Oktober
2021

November
2021

December
2021

1219

3161

4893

887

4325

2833
3460

1037

1816

1738

1677
1995

AANTAL BEZOEKERS ACTIVITEITEN PER MAAND

Unieke 
activiteiten 158

Aantal  bijeenkomsten 

1952
Aantal  bezoekers  (niet uniek) 29.013

JAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021 |  48



Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren

HOE VERBINDING BIJDRAAGT AAN KWALITEIT: 
SPORTPLAZA’S LEIDEN

De gemeenteraad van Leiden besloot begin 2021 twee sportuitleenpunten 

(Sportplaza’s) neer te zetten in de wijken Noord en Zuid-West. Daarmee wil 

Leiden het tekort aan bewegen in alle leeftijdsgroepen ondervangen door 

de drempel van een materiaaltekort weg te nemen. De uitvoering werd 

gecoördineerd door de buurtsportcoaches van Incluzio. De daadwerkelijke 

bezetting van de Sportplaza’s komt voor rekening van vrijwilligers. 

Christiaan, buurtsportcoach

SPORT & BEWEGEN OP MBORIJNLAND

De Sport & Bewegen-opleiding van het mboRijnland introduceerde in  
het schooljaar 2021/2022 een nieuwe vorm van lesgeven: hybride leren, 
naast de gebruikelijke stageperiode. Het idee erachter: leerlingen laten 
meelopen, meewerken en meedoen op een plek in het werkveld waarbij 
leren leidend moest zijn. Mensen uit het werkveld, samen met docenten 
van de opleiding, nemen de begeleiding van het op zich.

Doordat meerdere leerlingen al stage liepen bij Incluzio was een afspraak 

snel gemaakt. Zo hebben de Sportplaza’s als hybridelerentraject 

gefunctioneerd. Omdat het Sportplaza-concept van de grond moest worden 

opgetuigd, gaf het leerlingen inzicht in de werkzaamheden die nodig zijn om 

dergelijk project neer te zetten. Anders dan bij hun stages het geval was, 

gaven leerlingen aan hier echt iets te kunnen betekenen voor de 

samenleving. Met hun eigen creativiteit en enthousiasme konden ze juist van 

dit soort opdrachten een succes maken.

Leerlingen hadden het gevoel ‘het stuur zelf in handen te hebben’ Daardoor 

gaf het project hen de energie om er vol voor te gaan en kwam het veel 

minder als verplichting over. Zo voegde het project zowel kwaliteit toe aan 

het onderwijs als aan de uitvoering van het welzijnswerk: een goed 

voorbeeld van verbinding door de buurtsportcoaches van Incluzio.

De Sportplaza’s zijn door de coronamaatregelen nog maar sporadisch open 

geweest. Wel staat er  een succesvol fundament waar al veel Leidenaren 

enthousiast op reageerden. 

Christiaan, buurtsportcoach
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STEVENSHOF VITAAL EN HET BEWEEGLINT 

Stevenshof Vitaal is een grootschalige samenwerking tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden  
en Zorg en Zekerheid. Het doel is om in de Stevenshof een beweging in gang te zetten  richting een meer sociale, vitale en gezonde wijk;  
een wijk waar iedereen (van jong tot oud) prettig kan leven.

Gedurende vier jaar (juli 2018 – mei 2022) richten de samenwerkingspartners 

zich op aspecten als gezonde(re) voeding, goede beweging en een centrale 

ontmoetingsplaats. Ook gaat het over mogelijkheden om in de wijk te 

ontspannen, mee te doen en voor elkaar te zorgen. Stevenshof Vitaal is nu 

onderverdeeld in verschillende projectgroepen waaronder de projectgroep 

‘Beweeglint’. De groep heeft een plan gemaakt om beweeg- en 

fitness toestellen op uitnodigende locaties in de wijk te plaatsen. Het doel van 

het lint is een sportieve en laagdrempelige sociale ontmoetingsplek creëren 

die de leefbaarheid in de wijk verbetert. Bewoners worden gestimuleerd om 

naar buiten te gaan en al wandelend of hardlopend langs de beweeg-

toestellen te gaan. Zien bewegen nodigt immers uit tot meedoen. 

Het afgelopen jaar zijn subsidievertrekkers aangeschreven om de financiering 

voor het beweeglint rond te krijgen. Fonds1818, het Sportstimuleringsfonds, 

stichting De Carolusgulden en Stichting Zorg & Zekerheid hebben de 

subsidie aanvraag al gehonoreerd. Met deze subsidies hebben wij een 

begroting en een plan bij de gemeente Leiden neergelegd. Inmiddels is  

fase 1 (toestellen op vier plekken in de wijk) in december 2021gerealiseerd.  

In de tweede fase komen op acht plekken in de wijk toestellen te staan. 

De buurtsportcoaches van de Stevenshof gaan nu aan de slag met de 

toestellen die in de wijk zijn geplaatst. Ze organiseren er activiteiten waar  

alle buurtbewoners kunnen aansluiten om de toestellen langs te gaan.  

Juist een tijd als deze heeft het belang van beweging duidelijk gemaakt.

Drie toestellen die in het Stevenspark staan en deel uit maken van het 

beweeglint. 

Stevenshof Vitaal wil vereenzaming en sociale isolatie van wijkbewoners 

voorkomen en mensen helpen sociale contacten op te bouwen. Het initiatief 

bevordert het ontstaan van vriendschappen en laagdrempelige buur-

contacten binnen de wijk. Een buurtonderzoek heeft laten zien wat er speelt 

in de wijk, hoe de sociale contacten zijn, of er veel eenzaamheid speelt en 

wat mensen nodig hebben. 

Joey, buurtsportcoach
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ONLINE BEWEGEN ONVERWACHT SUCCES

Online bewegen was een van onze alternatieve activiteiten vanwege corona.  

Zo gingen we bijvoorbeeld live op Facebook om volwassenen en ouderen te 

stimuleren in beweging te blijven. Tijdens de eerste weken kwamen nog niet 

veel kijkers in beweging, maar uiteindelijk groeide het aantal langzaam aan met 

vijftien deelnemers per keer. De filmpjes zijn inmiddels ongeveer 500 keer 

 bekeken; een onverwacht groot succes.

EEN PAAR LIVE REACTIES OP FACEBOOK:
‘Fijn dat jullie er weer zijn.’ ‘Door Facebook begin ik mijn dag lekker.’  

’Gezellig dat ik jullie weer kan zien.’ Dit zijn reacties waar de buurtsportcoaches 

het uiteindelijk voor doen: sporten is belangrijk, maar eenzaamheid tegengaan 

is net zo belangrijk. Met het Facebook-initiatief hebben we deelnemers kunnen 

doorsturen naar het dichtstbijzijnde buurthuis, om daar mee te doen met 

 beweegmomenten. 

Alle buurtsportcoaches
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DE LEIDSE SPORTTUIN

Een groot deel van de kinderen beweegt te weinig en is geen lid van een 

sportvereniging. Via de Leidse Sporttuin helpen we kinderen meer te bewegen 

en sporten te proberen. Daardoor is doorstromen naar een vereniging 

makkelijker. Elke vier weken maken kinderen op een laagdrempelige manier 

kennis met twee nieuwe sporten. 

We zijn nu een jaar onderweg en hebben meer dan honderd kinderen 

ontvangen. Zij hebben deelgenomen aan buitensporten zoals voetballen, 

frisbeeën en tennissen en zaalsporten zoals basketballen, volleyballen en 

badmintonnen. Elke week zijn meer dan dertig kinderen aanwezig om 

verschillende sporten te leren kennen.

Ook hebben we de verbinding gezocht met SOL (Samen Ondernemend Leren). 

SOL organiseert in Leiden-Noord en de Merenwijk huiswerkklassen (project 

‘Leren in de wijk’). De kinderen van de huiswerkklassen nemen eerst deel aan  

de Leidse Sporttuin en gaan daarna door naar de huiswerkklas. Zo combineren 

we sport en bewegen met leren.

Dankzij de steun van oud-leden van 

Minerva ondersteunen we de huiswerk-

klassen met laptops, schriften en 

beamers. Hier kunnen kinderen gebruik 

van maken om werkstukken te schrijven, 

huiswerk te maken en informatie op te 

zoeken. Met dank aan Minerva is ook 

sportkleding voor de deelnemende 

kinderen aangeschaft en hebben we 

kunnen investeren in extra 

sportmateriaal.

Kevin, buurtsportcoach

JAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021 |  51



PRAKTIJKVOORBEELD CLUBKADERCOACHING

Half november stond ik langs de lijn een voetbaltraining te 

bekijken, de boys waren een jaar of 10 en de trainers gingen 

bekendmaken wie de aanvoerder ging worden voor komend 

seizoen. Eén van de trainers heeft als doel om minder streng  

te worden en beter contact te maken met de jonge voetballers.  

De spanning was voelbaar vanaf de zijkant maar de bekend making 

eindigde in luid gejuich en schouderklopjes. “Lekker begin van  

de training” dacht ik nog.

Na het warmlopen kwam één van de spelers bij de trainer,  

hij mocht bij dit team meespelen maar zat eigenlijk in een ander 

team. Dat vond hij logischerwijs super spannend en hij zei tegen 

de trainer: “Trainer ik heb geen zin.” De trainer stond tegen een 

hek geleund en leek niet echt geïnteresseerd;  

“Maar voetbal is toch leuk, lekker voetballen joh.”. Het jongetje van 

10 zegt nog 1 keer; “Maar trainer, ik ben moet en mijn voet doet 

pijn.” De trainer merkt dat het toch niet helemaal goed is, hij gaat 

op zijn hurken zitten en komt op hetzelfde niveau als het jongetje 

en hij sprak de magische woorden. “Volgens mij vind jij voetbal 

heel leuk, we gaan lekker voetballen en dan komt dat vast goed 

met je voet”. Het jongetje was gerustgesteld en sprintte naar de 

dichtstbijzijnde bal.

Dit vond ik een geweldig moment om te zien. Een coach die het 

moeilijk vindt om goed contact te maken met zijn jongens, die 

zich herinnert wat zijn doelen zijn en extra zijn best doet om in  

de wereld van het kind te gaan door zichzelf letterlijk te verlagen.  

De trainer heeft niets aan zijn boodschap veranderd, maar het 

verschil in effect is voor die kleine jongen de hele wereld.

Wessel, clubkadercoach
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Hoe hebben wij met elkaar als nieuwe organisaties de gezamenlijk opdracht van de Sterke Sociale Basis in Leiden ingevuld?

SOL, BuZz en Incluzio hebben intensief en energiek samengewerkt om welzijn 

in Leiden samen vorm te geven. Zo is het pand aan de Nieuwstraat gerealiseerd 

en is er een programma opgesteld waarin alle disciplines een rol hebben 

gekregen. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor Een Goede Buur op maandag-

morgen en donderdagmiddag, een mantelzorgspreekuur op woensdagmiddag 

en een vrijwilligerscontactpunt op vrijdagmiddag. 

Op basis van onze KPI’s, die elkaar soms overlappen, bleven we in gesprek om 

onze verdere samenwerking vorm te geven. Voorbeelden zijn het project 

Wijkleren, waarin we vanuit onze eigen discipline samenwerkten met 

mboRijnland en re-integratiebedrijf DZB. Een ander voorbeeld: de Leidse 

Sporttuin, waar de beweegcoaches van Incluzio wekelijks naschoolse 

activiteiten aanbieden. Vanaf het nieuwe schooljaar konden leerlingen starten 

met huiswerk ondersteuning door SOL.

 

In het kader van corona hebben we in 2021 onze programma’s op elkaar 

afgestemd. Het thema eenzaamheid stond daarbij hoog op de agenda. 

Hiervoor hebben we een gezamenlijk plan gepresenteerd om eenzaamheid  

na coronatijd stevig aan te pakken. 

Om de samenwerking tussen collega’s onderling nog beter te laten verlopen 

hebben we dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Het thema was ‘hoe 

goed kennen we elkaar’. Daarnaast hebben we in een gezamenlijke bijeenkomst 

alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd die onder de Sterke Sociale Basis 

vallen. Hier kon iedereen kennis met elkaar maken en onderzoeken waarin zij 

elkaar kunnen aanvullen. Een onderdeel van dit programma werd uitgevoerd 

door leerlingen van mboRijnland. Deze bijeenkomst was een groot succes. 

Verder hebben we met regelmaat overleg met het SWT en het JGT. Ook hier 

was het doel om elkaar nog beter te leren kennen, zodat we elkaar weten te 

vinden wanneer dat nodig is.

Met Leren met de Stad is een samenwerking opgezet. Studenten werken mee 

aan onze opdrachten en denken bijvoorbeeld mee hoe we de situatie in de 

Zeeheldenbuurt kunnen oplossen. 

In diverse uitingen traden we gezamenlijk naar buiten, bijvoorbeeld in de pers of 

de Zorgkrant en tijdens de bijeenkomst voor de gemeente. We presenteerden 

ons gezamenlijk, vertelden wat we tot nu toe hebben gedaan en konden vragen 

van de gemeente beantwoorden. 

De komende tijd gaan we nog meer mooie trajecten samen door ontwikkelen 

en oppakken. Een team van medewerkers gaat onze gezamenlijke activiteiten 

coördineren. Na de zomervakantie van 2022 brengen we een gezamenlijke 

programmering uit.

STERKE SOCIALE BASIS SOL, BUZZ EN INCLUZIO.
SAMEN IN LEIDEN
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SAMENWERKINGSPARTNERS

STICHTING IDB
MELDINGSCIJFERS 2021
In het kalenderjaar 2021 heeft Stichting iDb 50 meldingen van discriminatie 

geregistreerd waarbij de melder Leiden als woonplaats heeft vermeld. 

SAMENWERKINGEN: THEMABIJEENKOMSTEN
PROJECT BUITENSPEL – DE BAKKERIJ
In samenwerking met diaconaal centrum De Bakkerij en theatermakers Sylvia 

Bos en Maaike Jongepier is een start gemaakt met het project Buitenspel. 

Onder meer door covid-19 is het project nog niet tot uitvoering gekomen. 

COC LEIDEN
In samenwerking met COC Leiden zijn plannen ontwikkeld voor digitale 

themabijeenkomsten. Doelgroep: de coördinatoren van de werkgroepen en 

de vrijwilligers/leden van COC Leiden. De eerste themabijeenkomst zal voor 

de coördinatoren van de werkgroepen zijn al achter de rug. Een volgende 

bijeenkomst is in voorbereiding.

VILLA ABEL
Er zijn plannen gemaakt voor een themabijeenkomst in co-creatie met Villa 

Abel, een voorziening voor studenten met autisme. De uitvoering staat voor 

het voorjaar van 2022 op stapel. 

PROJECT ‘LATER’
‘LATER’ is een sociaal-maatschappelijk mediaproject rond lhbti-ouderen.  

Het project is een initiatief van Stichting JURA, opgezet door Sebastiaan Kes 

en Wouter Snip. Er zijn plannen met onder andere COC Leiden en Stichting 

iDb om dit project ook Leiden te halen

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 
LEIDS STEUNLOKET VOOR MIGRANTEN (LSM)
Het Leids Steunloket voor Migranten (LSM) heeft een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op 22 oktober 2021. Onderwerp van 

de bijeenkomst was het bestaan en de werking van de antidiscriminatie-

voorziening: wat het nut van melden en wat je zelf kan doen bij gesignaleerde 

en/of ervaren discriminatie? Bezoekers kregen de ruimte om met elkaar in 

gesprek te gaan over hun eigen ervaringen.

COC LEIDEN
Met COC Leiden zijn plannen ontwikkeld voor voorlichting op Leidse scholen, 

over onderwerpen als de acceptatie van lhbtiq+ en discriminatie. de covid-

19-maatregelen zijn deze voorlichtingen nog niet uitgevoerd.
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SAMENWERKINGSPARTNERS

PARTNER LEREN MET DE STAD | OP LOCATIE
Leren met de Stad | Op Locatie is een initiatief van Hogeschool Leiden, 

Universiteit Leiden en gemeente Leiden en onderdeel van Leiden Kennisstad. 

Vanuit onze locatie in Het Gebouw in Leiden-Noord werken studenten aan 

maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen zij met hun kennis iets bijdragen 

aan de stad en tegelijkertijd met en van bewoners leren, op een manier die 

binnen hun kennisinstelling niet altijd mogelijk is. Zo brengen we een   

kennis cyclus op gang waarbij inwoners profiteren van de kennisinstellingen  

in hun stad. 

Vanaf het begin werken we prettig en intensief samen met Incluzio.  

Zij hebben ons met open armen ontvangen, ook doordat we bijna gelijktijdig 

in Leiden zijn begonnen. Veel van onze studenten draaien mee met 

activiteiten van Incluzio als basis voor hun opdracht, stage of onderzoek.  

Op die manier komen studenten gemakkelijk in contact met bewoners en 

kunnen ze ook concreet iets voor hen betekenen. Het gaat bijvoorbeeld  

vom wekelijkse activiteiten als dagbesteding tegen eenzaamheid, 

buurtwandelingen, lunches en koffiemomenten. We hebben nauw contact 

met de meeste medewerkers van Incluzio in Leiden-Noord, de Merenwijk en 

de binnenstad. De lijnen zijn kort: ze voelen soms bijna als directe collega’s. 

We zijn daarom zeer te spreken over deze samenwerking. 

Binnen het project ‘Een Goede Buur’ werken we het meest intensief samen. 

Tijdens de spreekuren worden alle tweedejaars studenten van de opleiding 

Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Leiden) ingezet, naast de 

vaste vrijwilligers van Incluzio. Het gaat om 63 studenten die in totaal 420 uur 

meedraaien bij Een Goede Buur. Dit gebeurt op zes locaties door heel Leiden. 

Twee stagiairs van dezelfde opleiding begeleiden de tweedejaars. Zij staan 

weer in nauw contact met de buurtcoaches van Incluzio die verantwoordelijk 

zijn voor de spreekuren van Een Goede Buur. Voor de studenten is dit een 

waardevolle leerervaring. Ze brengen hun juridische en sociale kennis in de 

praktijk en werken aan hun gespreksvaardigheden. Tegelijkertijd hebben 

inwoners van Leiden direct profijt van de aanwezigheid van deze studenten. 
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FRANCIS, MANAGER ACTIVITE: 
“ In 2021 heeft ActiVite (voor thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden)  

de samenwerking met het voorveld opgezocht door twee bijeenkomsten 

met Incluzio te organiseren. Het doel daarbij was kennis maken met 

elkaar en elkaars diensten, heel laagdrempelig. Het was zo leuk dat er al 

snel initiatieven ontstonden zoals het delen van de activiteitenkalander 

van Incluzio en het uitwisselen van telefoonnummers. Samen zorgen we 

er zo voor dat we inwoners van Leiden niet uit het oog verliezen. In 2022 

zetten we de samenwerking zeker voort.”
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ONDERAANNEMER SPORTIEF BESTEED GROEP
1. HOOGTEPUNTEN

• Het opzetten van jeu-de-boulesgroepen en -activiteiten voor ouderen in 

meerdere wijken. Deelnemers komen iedere week terug. Daarnaast trekken 

de deelnemers ook buiten de activiteiten met elkaar op en is een hechte 

groep ontstaan.

De fysieke en mentale gezondheid (zoals het tegengaan van eenzaamheid) 

van ouderen is bevorderd.

• Het plaatsen van fitness- en beweegtoestellen op vier locaties in de 

Stevenshof (fase 1 van het ‘beweeglint’).

Wijkbewoners uitgenodigd om op een laagdrempelige manier te gaan 

sporten.

• Voor kinderen en jongeren in het Bos- en Gasthuisdistrict is een kickboks-

activiteit opgestart. Het grote aantal deelnemers maakte het tot een 

 succes. De activiteit is mogelijk gemaakt door de financiering van de Winter 

Games.

Kinderen en jongeren zijn in beweging gehouden tijdens de coronapandemie.

• 

• In meerdere wijken zijn zaalvoetbalactiviteiten voor jongeren opgezet.  

Met zaalvoetba bereiken we veel deelnemers. Er komen zowel jongeren 

voor het voetballen als voor het sociale contact.

De fysieke en mentale gezondheid (onderhouden van sociale contacten)  

van jongeren is bevorderd.

• Voor meiden in de Merenwijk zijn ook zaalvoetbalactiviteiten 

 georganiseerd, met hulp van twee vrouwelijke stagiaires. Het aantal 

 deelnemers is gegroeid van vijf naar twintig. 

Er is een vertrouwde omgeving om te sporten gecreëerd voor meiden.

• In buurthuizen in Roodenburg en De Mors zijn elke week inloopavonden 

voor jongeren gehouden. Zij konden meedoen aan uiteenlopende 

 activiteiten. De inloopavonden bereikten veel jongeren, met name op  

de momenten dat sportverenigingen en scholen dicht waren. 

Jongeren in beweging gehouden en eenzaamheid bij hen tegengegaan en 

bestreden.

Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren

SAMENWERKINGSPARTNERS

JAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2021 |  56



• Het project ‘The Real Social’ is uitgerold in Leiden. Het project heeft tot  

nu toe ongeveer driehonderd deelnemers (jongeren en jongvolwassenen) 

bereikt. De aanvraag om nog drie jaar door te gaan is inmiddels 

goedgekeurd.

Jongeren en jongvolwassenen hebben hun talenten ontdekt en zijn 

 betekenisvol geweest voor hun omgeving.

• ‘Sport in de wijk’ is nu wekelijks plaats in Huis van de Buurt Matilo. 

Voorheen waren er geen tot weinig jongeren, nu zijn er wekelijks minimaal 

veertig deelnemers.

Het structureel in beweging krijgen van jongeren.

• Wandelclub Het Gebouw is gestart, een goed voorbeeld van een activiteit 

die is georganiseerd door het integrale team: buurtsportcoach, buurtcoach 

en vrijwilligerscoach. Momenteel is de wandelclub uitgegroeid naar twintig 

vaste deelnemers. Ook zijn deelnemers doorgestroomd naar 

vrijwilligerswerk binnen Het Gebouw. 

Deelnemers zijn actief gestimuleerd richting burgerparticipatie.

• Met de Schoolsportcommissie Leiden en mboRijnland is samengewerkt 

tijdens het het eerste sporttoernooi voor scholen sinds de lockdown.  

Er waren ongeveer 355 leerlingen van meerder scholen aanwezig. 

Door zijn coördinerende rol was de buurtsportcoach zichtbaar voor alle 

betrokken partijen.

• In De Mors, een wijk met veel jongeren met een islamitische achtergrond, 

is een sportieve ramadanmaand op touw gezet. Het activiteitenrooster is 

toegespitst op jongeren. Elke avond waren er vijftien tot twintig 

deelnemers.

Het in beweging krijgen of houden van islamitische jongeren tijdens  

de ramadan. 

• Het jaarlijkse sportcongres voor bestuurders van Leidse sportverenigingen 

werd goed bezocht. De bestuurders waren enthousiast. Daarnaast zijn er 

nieuwe plannen in gang gezet.  

Sportverenigingen toekomstbestendig maken en houden.
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• De coaching van het clubkader heeft de meerwaarde van het (structureel) 

begeleiden van trainers en coaches aangetoond. De clubkadercoach 

ervaart dat trainers die worstelen met de pedagogische-didactische kant 

van het trainerschap hun gedrag richting kinderen positief veranderen.

Het verkrijgen van meer toekomstbestendige sportverenigingen met een 

positief sportcultuur (sportplezier van kinderen). 

3. DIEPTEPUNTEN

• Door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten en werkzaamheden niet 

doorgegaan. Activiteiten van de buurtsportcoaches kwamen stil te liggen, 

waardoor de continuïteit niet kon worden gewaarborgd. Voornamelijk 

ouderen en jongeren werden minder bereikt. Ook de samenwerking met 

partners stond op een lager pitje. Zo was zorgcentrum Roomburgh 

voorzichtig om een activiteit op te zetten. Binnenkort gaat een buurtsport-

coach weer op gesprek om alsnog een activiteit op te zetten. 

Doelgroepen hebben niet de waarde van sport (als middel) kunnen ervaren.

• Ook de werkzaamheden van de clubkadercoach gingen niet door.  

De eerste bijeenkomsten met de trainers bij LV Roodenburg moest worden 

afgezegd. Hierdoor ontstond een vertraging in het begeleiden van trainers.

Vertraging om trainers pedagogische en didactisch bij te scholen, essentieel 

voor het creëren van een positieve cultuur op de sportvereniging.

• De subsidieaanvraag bij het Oranjefonds (Stichting Life Goals) voor een 

project met sport als instrument voor zingeving is afgewezen. Hier wordt 

een vervolg aan gegeven door een nieuwe aanvraag in te dienen in 

 aangepaste vorm. 

Het niet kunnen bereiken van mensen die om welke reden dan ook zijn 

vastgelopen in het leven door sport (als middel) in te zetten.

• De Burendag Morschwijck had niet het verwachte resultaat. Dit had te 

maken met meerdere factoren: zoals weinig energie in het integrale team 

en de lage opkomst van deelnemers.

Het niet optimaal kunnen bereiken dat de buurt leuker, socialer en veiliger  

is geworden. 
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SAMENWERKING SWT

Afgelopen jaar heeft de samenwerking met het SWT meer vorm gekregen. 

We zijn met name blij over het aantreden van de nieuwe directeur Ingrid 

Linnemans, met wie we 2021 zijn begonnen aan een nieuw werk-

document. Dit document krijgt in 2022 verder gestalte. De grafieken 

hieronder laten het aantal door verwijzingen over 2021 zien. In de meeste 

Huizen van de Buurt verloopt de samenwerking prima, in andere Huizen 

liggen er kansen voor verbetering. Hier spelen we aan de hand van het 

verbeter plan effectief op in. Zo nemen we onder andere het initiatief voor 

vaste overlegmomenten en vaste contactpersonen.
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LOCATIE CASUSSEN DOORVERWEZEN NAAR SWT / GJT
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Kwaliteit
Het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen Incluzio 
Leiden is van start gegaan in 2021. Door middel van meekijken in de 
uitvoering en interviews worden alle processen in kaart gebracht en bepaald 
waar kwaliteitsmetingen van meerwaarde kunnen zijn voor Incluzio Leiden 
om elke dag een beetje beter te worden. Het KMS zal worden ingericht 
conform de eisen van de ISO9001 en bestaan uit een kwaliteitshandboek, 
procesbeschrijvingen, aanvullende instructies, formulieren en registraties. 

Het jaar 2022 zal in het teken staan van digitalisering van het KSM waarbij  

de focus ligt op het laagdrempelig kunnen melden van onveilige situaties,  

het documentbeheerssysteem, de auditcyclus en risicomanagement. 

HET TOEPASSINGSGEBIED VOOR INCLUZIO LEIDEN IS:
Het organiseren van ondersteuningsaanbod bestaande uit preventieve 

activiteiten van algemene voorzieningen voor het sociale domein, gericht op 

het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en samenredzaamheid. 

De planning voor het certificeringstraject is in Q1 en Q2 het opzetten, 

implementeren en borgen van het KMS, begin Q3 zal de initiële audit ingepland 

worden zodat eind Q3 Incluzio Leiden gecertificeerd is. 

Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem is een veiligheids- Arbo en milieu-

systeem ingericht en de manager kwaliteit van Incluzio is lid van de Kenniskring 

Kwaliteit & Veiligheid en van de SDG-Leads van Facilicom zodat er verbinding is 

met de ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, 

duurzaamheid, milieu en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
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SROI
Incluzio Leiden heeft zich in 2021 wederom ingezet voor  
Social Return door middel van het bieden van een baan aan  
twee personen vanuit de WW. Tevens hebben we acht personen 
als stagiairs een plek kunnen geven in of verbonden aan onze 
Huizen van de Buurt in Leiden.

Incluzio Leiden heeft daarnaast ook aan sociale inkopen gedaan 

waardoor de doelgroep social return opdrachten kon vervullen,  

te weten:

• Inzet van werkgestraften op Huizen van de Buurt;

• Diverse opdrachten drukwerk voor de Mobi Printshop;

• Opdracht drukwerk bij DZB Leiden;

• Aankopen bij de Kringloopwinkels;

• Aankoop kerstpakketten bij Gemiva / Hof van Sijthoff;

• Opdracht bij Stichting Sijn;

• Opdracht bij GGZ Rivierduinen;

• Diverse order bij de Duurzame Bloemist.

Op dit moment is er een bedrag van € 191.319 gerealiseerd.

Daar komt nog de SROI-waarde voor 63 student vrijwilligers bij  

en 20 BIRDS stagiairs, daar is op het moment van schrijven nog 

geen SROI-waarde van bekend.

Vanuit de gemeente is alle vertrouwen uitgesproken dat we  

de te behalen SROI-waarde gaan halen.
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