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Een half jaar Samen Meedoen in Leiden



Een half jaar ‘Samen Meedoen in Leiden’.  
De Halfjaarrapportage van Incluzio Leiden.

We stonden te popelen om in februari 2020 aan de slag te gaan met onze 

opdracht “Samen Meedoen in Leiden”. We maakten nader kennis met onze 

samenwerkingspartners BuZz en Sol, met wie wij de komende jaren de Sterke 

Sociale Basis vorm gaan geven. Maar alles liep anders dan gepland. In maart 

2020 werden we geconfronteerd met Corona en de daarbij behorende 

 maat regelen. Kennismaken met de gemeente, de inwoners van Leiden en de 

nieuwe medewerkers moest ineens via een beeldscherm in plaats van  

 tegenover elkaar aan tafel. Dat maakte echter wel dat de kennismaking op 1 juli 

2020 tijdens de kick-of nog net iets specialer was. De Coronamaatregelen 

lieten toe dat de kick-of gezamenlijk kon zijn en we elkaar de elleboog konden 

drukken in de  anderhalve meter samenleving.

MET ELKAAR AAN DE SLAG
Op 2 juli 2020 gingen de teams aan de slag. Met als uitgangspunt ‘Van elke 

buurt een betere buurt maken’ werden onze zeven buurthuizen ingericht. 

 Activiteitenruimten werden heringericht, gezellig gemaakt en kregen een 

 vernieuwde uitstraling. In elk Huis van de Buurt stond een team van 

 professionals klaar in de rol van sociaal beheerder, vrijwilligerscoach, 

 seniore ncoach, buurtcoach, buurtsportcoach en mantelzorgcoach. Met elkaar 

stonden zij voor de uitdaging integraal te gaan samenwerken met een 

 gevarieerd opgezet activiteitenprogramma voor de inwoners van Leiden.

Dit alles vanuit onze leidende principes:

• Wij werken integraal. 

• Wij zijn open-minded en gaan erop af. 

• Wij sluiten aan bij de ambities en verlangens van inwoners.

•  Wij geloven in de kracht van inwoners; onze rol is stimulerend,  

coachend en regisserend. 

• Wij werken toekomstgericht, zijn ambitieus en staan open voor vernieuwing.

Het was mooi om te zien dat de buurtbewoners de eerste stappen naar onze 

Huizen van de Buurt gingen zetten om ons te leren kennen. Nieuwsgierig wat 

wij hen te bieden hadden. Bij het ene Huis van de Buurt ging dat iets  makkelijker 

dan bij het andere. Ieder in zijn eigen tempo.

Wij gingen de wijken in, de behoeften van de inwoners werden gepeild en  

mee teruggenomen. Het activiteitenprogramma werd gemaakt en we gingen 

 vervolgens samen met de inwoners en ruim 200 vrijwilligers aan de slag. 

ACTIVITEITEN
In het afgelopen halfjaar hebben we, vanwege Corona, een aantal keer ons 

activiteitenprogramma moeten aanpassen. We hebben zelfs de huizen 

 gedeeltelijk moeten sluiten. Met veel creativiteit hebben we toen een Corona-

proof activiteitenprogramma opgezet waarbij we nog meer de nadruk hebben 

gelegd om naar buiten en de bewoners toe te gaan om met de inwoners van 

Leiden in gesprek te blijven in deze moeilijke tijd.

DANKWOORD 
Hierbij wil ik graag mijn trots en dank uitspreken aan mijn bevlogen mede-

werkers en vrijwilligers die zich het afgelopen halfjaar voor meer dan 100% 

hebben ingezet én aan de gemeente voor het in ons gestelde vertrouwen.

Groet,

Jolanda Wolfs 
Programmamanager

VOORWOORD
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Hoe geef je met elkaar als nieuwe organisaties invulling aan de  
gezamenlijke opdracht van de Sterke Sociale Basis in Leiden? 

Maak met elkaar een plan en ga pragmatisch daarmee een de slag. Laat alle 

medewerkers die bij onze 3 organisaties werken met elkaar in gesprek gaan, elkaar 

ontmoeten tijdens kennismakingslunches in de wijk en met elkaar nadenken over 

de gezamenlijke activiteiten. Of ga met elkaar op zoek naar een gezamenlijke 

(werk)locatie in hartje Leiden. Huur een pand in de Nieuwstraat en richt deze met 

elkaar in. Naast het bouwen aan de eigen organisaties hebben SOL, BuZz en 

Incluzio door intensief en energiek samen te werken op alle niveaus van de 

organisaties de basis gelegd om welzijn SAMEN in Leiden vorm te geven. 

 

Zowel in overleg met gemeentelijke diensten als ook met verschillende partners 

in de stad trekken wij gezamenlijk op. De Sterke Sociale Basis moet immers 

voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van organisaties die naast elkaar 

werken. BuZz, Incluzio en SOL stemmen hun opdracht en bijbehorende 

werkzaamheden zowel stedelijk als in de wijk met elkaar af. Ook met reguliere 

samenwerkingspartners als het JGT, SWT en CJG maken wij afspraken, zowel 

op stedelijk als op wijkniveau. Daarnaast brengen wij samenhang en zorgen we 

voor afstemming tussen verschillende vrijwilligersorganisaties in de stad. 

Kortom de Sterke Sociale Basis wordt in Leiden het welzijnsfundament waarop 

wij samen met inwoners, formele en informele organisatie kunnen bouwen.

 

Een op elkaar afgestemde wijkactiviteiten programmering, samenwerking in de 

buurthuizen en een gezamenlijk pand in het centrum van de stad zijn hier de 

eerste resultaten van. Verder zijn we in gesprek om op basis van onze kpi’s,  

die elkaar soms overlappen, onze verdere samenwerking vorm te geven.

Inmiddels hebben wij ook een gemeenschappelijk logo wat staat voor onze 

gedeelde aanpak in de wijk en stad. 

De Sterke Sociale Basis is in 2020 nog maar net begonnen en zal haar 

maatschappelijke vruchten de komende jaren gaan afgeven.

Fred Verhoogt, SOL      Kirsten Zitman, BuZz      Jolanda Wolfs, Incluzio

DE STERKE SOCIALE BASIS SOL, BUZZ EN INCLUZIO SAMEN IN LEIDEN
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Op 1 juli 2020 was het zover, de kick off van Incluzio Leiden: Samen meedoen. Gelukkig was het die dag 
mogelijk om met een groter gezelschap samen te komen. Uiteraard alles volgens de toen geldende  
RIVM Coronamaatregelen.

Wat een geweldige inspirerende dag was dat!  

We hebben met elkaar kennisgemaakt én met de 

organisatie. Op een interactieve manier zijn wij 

 meegenomen in de missie en visie van Incluzio.

Op 2 juli 2020 gingen we van start. Met genoeg 

 bagage in onze rugzak gingen we vol frisse moed aan 

de slag met onze 7 integrale wijkteams. Teams die 

bestaan uit een mantelzorgcoach, buurtsportcoach, 

buurtcoach, seniorencoach, sociaal beheerder en 

vrijwilligerscoach. Het samenwerken in een integraal 

team was voor veel van onze collega’s nieuw. Toch 

kreeg deze manier van werken al snel meerwaarde 

niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de 

inwoners We startten in een bijzondere tijd. Een tijd 

waarin Corona centraal stond. Eind 2020 bevinden 

we ons nog steeds in een pandemie. Als cruciaal 

beroep bleven wij zichtbaar in de wijken om 

 (kwetsbare) inwoners te ondersteunen waar nodig. 

Vanaf 1 juli 2020 tot het eind van dit jaar werden  

wij een aantal keer geconfronteerd met steeds 

 veranderende RIVM maatregelen en werd er een 

beroep gedaan op onze flexibiliteit en creativiteit. 

Gedurende deze maanden waren onze collega’s  

al druk bezig met het bereiken van bewoners op 

nieuwe manieren. Dit hebben we samen gebundeld 

in een mooi  Coronaproof programma. 

We blijven zichtbaar aanwezig in de wijken en 

 nodigen de inwoners en organisaties hartelijk uit om 

met ons mee te denken over het nog beter maken 

van de wijk. Na een half jaar kunnen we zeggen dat 

we stevig met onze voeten in de klei staan en vol 

goede moed aan de slag blijven in 2021

Met hartelijke groet,

Margriet Duivenvoorde en  
Mayela van Walsum
Teamcoaches

VAN DE TEAMCOACHES 
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Faciliteren van ontmoeting Laagdrempelige vormen
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Vitaliteit & bewegen stimuleren

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen
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Faciliteren van ontmoeting
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ACTIES
• Door onze ‘er-op-af’-aanpak zijn er contacten gelegd met bewoners 

die moeilijk bereikbaar zijn en extra aandacht nodig hebben.

• De activiteiten en voorzieningen zijn gebundeld in één wijkoverzicht 

dat digitaal en fysiek verspreid is

• Bewoners hebben grotendeels zelf activiteiten in de buurtlocaties 

 geprogrammeerd.

• Bewoners worden bezocht op basis van de signalen die we van SWT, 

 huisartsen, wijkagenten en anderen hebben ontvangen en nemen ze 

mee naar de buurtlocaties. Huisbezoeken 75+ vallen hier ook onder. 

GEREALISEERD
• Organiseren van het zomerterras en het winterterras door vrijwilligers 

van het Huis van de Buurt “Op Eigen Wieken”

• Er is een bakfiets aangeschaft in de Mors. De buurtcoaches gaan 

hiermee de wijk in om met de bewoners in gesprek te gaan en  

te signaleren.

• Burenhulp en boodschappendienst; matchen van hulpvraag en 

hulpaanbod in de wijk.

• In de Merenwijk is een buurtbus aangeschaft, die wordt ook ingezet 

voor het uitdelen van soep en koffie, voor een praatje of een 

luisterend oor.

• “Soep in de wijk”. Om in contact en in gesprek te blijven met  

de buurt bewoners wordt er soep aan de deur gebracht.

• Iedere maandag kan er gewandeld worden onder leiding van  

de buurtcoach en de buurtsportcoach

• Kerststukjes zijn gemaakt en uitgedeeld aan buurtbewoners

• Samenwerking is aangegaan met Resto van Harte. Zij bereiden 

maaltijden 1x per week zodat mensen uit de buurt tegen een  

kleine bedrag kunnen komen eten. 

• Vanuit signalen van het SWT, huisartsen en de samenwerkings-

partners Sol en BuZz zijn er contacten gelegd met buurtbewoners  

en huisbezoeken gedaan.

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/wijkenquete 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.
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• In samenwerking met Sol en BuZz is het pand aan de Nieuwstaat in gebruik 

genomen onder de naam Sterke Sociale Basis. Bundeling van krachten heeft 

ervoor gezorgd dat buurtbewoners uit de binnenstad hier welkom zijn om 

vragen te stellen aan en ideeën te delen met elkaar en onze medewerkers. 

• Overname “Een Goede Buur”.

EEN GOEDE BUUR
Met ingang van 1 juli 2020 hebben wij Een Goede Buur overgenomen.  

Er  worden 3 x per week spreekuren gehouden waar de professionals van 

 Incluzio samen met ervaren vrijwilligers inwoners te woord staan en  

helpen bij allerlei vraagstukken. Daarnaast geven wij 4 x per jaar het 

activiteitenboekje per wijk uit waarin de activiteiten uit de buurt en 

 buurthuis staan.

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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AANTAL BEZOEKERS
Hoewel gestart in Coronatijd juli 2020 zien we de aantallen deelnemers fors 

 toenemen in de maanden erna. Ondanks de aanscherpende maatregelen vanaf 

oktober tot aan de lockdown in december zijn de aantallen redelijk stabiel 

 gebleven. In deze periode zijn de activiteiten in de buurthuizen grotendeels stop-

gezet en kunnen inwoners alleen nog maar op afspraak in het buurthuis komen en 

is er een Coronaprogramma ontwikkeld met activiteiten die buiten plaatsvinden.
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CORONAPROGRAMMA

WALK EN TALK
Bent u toe aan een gesprek of wilt u  

er even uit? Dat kan, onze coaches 

 vergezellen u graag.

BURENHULP
Kom je er even niet uit en heeft u een 

(hulp)vraag? Wij helpen u op weg!

BOODSCHAPPENDIENST
Kunt u geen boodschappen (meer)  

doen en heeft u  niemand in uw netwerk 

 beschikbaar? Wij springen bij voor een 

kleine boodschap.

ONTMOETING OP STRAAT
De buurtcoaches zijn op straat aanwezig 

voor al uw vragen of een praatje. Ze zijn 

herkenbaar aan hun oranje Incluzio jas 

beschikbaar? Wij springen bij voor een 

kleine boodschap.

SPORT KOMT NAAR JE TOE
Toch in beweging blijven nu u  binnen 

blijft? Wij komen langs met muziek en 

zorgen dat u in  beweging komt op uw 

 balkon.

Sport in de wijk Morschwijck
Krajicek playground
Maansteenpad

Activiteit Tijden
Sport in de wijk

Sport in de wijk

Roodenburg
van Vollenhovekade

Locatie
14:00 - 16:00

15:00 - 16:30

Info
Leeftijd: t/m 17 jaar

Leeftijd: t/m 17 Jaar
Stevenshof
Stevenshofpark

Tijden
14:00 - 16:00

Activiteit Locatie Tijden
Sport in de wijk

Sport in de wijk

Leiden Noord
Kooipark

Morschwijck
Krajicek playground
Maansteenpad

14:00 - 16:00

15:30 - 17:00

Info
Leeftijd: t/m 17 jaar

Leeftijd: t/m 17 Jaar

Maandag 21- 12Maandag 21- 12Maandag 21- 12
Activiteit Locatie Info

Dinsdag 22 - 12Dinsdag 22 - 12Dinsdag 22 - 12

GAMESGAMESGAMESWINTER
LEIDENLEIDEN

Woensdag 23 - 12Woensdag 23 - 12Woensdag 23 - 12

Leeftijd: t/m 17 jaar STICHTING INCLUSIE EN 
DISCRIMINATIEBESTRIJDING
Ons doel is dat alle Leidenaren kunnen 

meedoen, in de wijken mensen naar elkaar 

omkijken en dat de samenleving inclusief is.

Deze inclusiviteit versterken we met de 

stichting Inclusie en Discriminatie bestrijding. 

In het afgelopen half jaar registreerde de 

stichting 21 incidenten en deze zijn conform 

de wettelijke eisen opgevangen en 

afgewikkeld door de stichting.

• Bij ruim een derde van de geregistreerde 

incidenten ging het om  discriminatie op 

grond van afkomst/ras.

• Discriminatie op grond van handicap/

chronische ziekte deed zich bij  

5 van de 21 meldingen voor.

• Evenals in voorgaande jaren was 

discriminatie op de arbeidsmarkt het 

 maatschappelijk terrein waarop inwoners 

van Leiden het vaakst met  discriminatie 

werden geconfronteerd, bij 25% van de 

geregistreerde  incidenten en voorvallen.

Op grond van deze meldingen en andere 

vooroordelen organiseren we in 2021 wijk-

gerichte voorlichting s projecten om dit tegen 

te gaan. De eerste  bijeenkomst staat voor 

maart 2021 op de planning.
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UIT DE PRAKTIJK
Mevrouw Van der Steen (niet haar echte naam) woont 

alleen en heeft geen familie meer. Ze is 84 jaar en nog 

mobiel, maar ze vindt het erg lastig goed voor zichzelf 

te zorgen of om überhaupt de deur uit te gaan.  

De Coronamaatregelen maken het niet makkelijker. 

De sportclub waar ze nog eens in de week naar 

toeging, is gestopt en in haar buurtje, waar ze echt 

wel veel mensen kent, is iedereen ook veel op zichzelf 

en binnen. Ze vindt het moeilijk om initiatief te 

nemen. Onze buurtcoach Jaimy uit de Mors werd 

door het Sociaal Wijkteam in contact gebracht met 

mevrouw Van der Steen. De komende maanden krijgt 

ze hulp van Jaimy om weer wat vaker de deur uit te 

gaan. Mevrouw Van der Steen houdt van wandelen en 

heeft wel wat contacten in de straat (ze woont er al 

heel lang). Stap voor stap wordt bekeken welke 

contacten ze weer kan  oppakken. Zodra er weer 

groeps activiteiten opstarten, gaat mevrouw 

 meewandelen en betrekken we haar bij ontwikkelen 

van ‘Pluk de dag’. Dit is een inloop voor dagbesteding 

zonder indicatie in Huis van de buurt  Morschwijck.  

Tot die tijd neemt Jaimy haar mee in een één op  

één wandeling.

Jaimy Hartevelt
Buurtcoach Morschwijck
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Vitaliteit & bewegen stimuleren
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UIT DE PRAKTIJK
Het is rond de Kerstdagen. Een schuchtere en toch vastberaden jongedame 

meldt zich bij Het huis van de Buurt. Ze wil graag wat informatie over de 

 activiteiten. Deze dagen en het feit dat iedereen te maken heeft met het 

 Coronavirus maakt dat de eenzaamheid groot is. Een van de activiteiten die 

haar heel blij maakt, is toch wel de koffie inloop. Het feit dat je kan binnenlopen 

en aan deze activiteit kan deelnemen, een praatje kan maken met de andere 

bezoekers of vrijwilligers. Of gewoon met je laptop aan het werk voor je studie. 

Zomaar tussen alle andere bezoekers en niemand die daar van opkijkt. 

Dit is faciliteren van ontmoeting. Wij bieden een ontmoetingsplek aan voor jong 

en oud. Warm en gezellig om in gesprek te gaan over alles wat je bezighoudt of 

zomaar een praatje. Iedereen is welkom.

Ondanks de Coronamaatregelen konden we de afgelopen maanden de 

 inwoners van Leiden genoeg activiteiten bieden.

Jolanda Swart
Buurtcoach De Kooi
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Mantelzorgondersteuning
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ACTIES
• We zetten extra capaciteit in voor de binnenstad, Leiden-Noord en het 

 Boerhaavedistrict waar het huidige percentage mantelzorgers met circa  

10% fors lager is dan het Leids gemiddelde.

• We geven uitvoering aan het Mantelzorgakkoord. We organiseren activiteiten 

en evenementen zoals kennismakingsbijeenkomsten, de landelijke dag van 

de mantelzorger, mantelzorgwaardering en themabijeenkomsten over 

‘ zorgen voor een ander en jezelf wegcijferen’. 

• Voor overbelaste mantelzorgers zetten we getrainde (ervaringsdeskundige) 

maatjes in. 

• We zetten een digitaal en telefonisch steunpunt mantelzorg op waar 

 bewoners 24/7 vragen over mantelzorg kunnen stellen. Waar nodig wordt 

persoons- en situatiegerichte ondersteuning ingezet. 

• We werken samen met huisartsen, SWT-s, Rivierduinen en andere GGZ 

 instanties, scholen en sportverenigingen

• We hebben specifieke aandacht voor jonge en werkende mantelzorgers,

• Mantelzorgers van allochtone afkomst die vaker overbelast zijn,  

bereiken we via zelforganisaties.

Samen M�doen Leiden
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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%. 
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GEREALISEERD
• Tot 1 november 2020 werkten wij samen met onderaannemer EVA.  

Met ingang van 1 november 2020 zijn de mantelzorgcoaches in dienst 

 gekomen van Incluzio Leiden.

• Vanaf 1 november 2020 wordt er door Incluzio uitvoering gegeven aan het 

mantelzorgakkoord, waarin projectgroepen aan het werk met het vinden van 

de jonge mantelzorger, werkende en allochtone mantelzorgers.

• Op de dag van de Mantelzorger (10 november 2020) is er niet alleen landelijk 

maar ook lokaal aandacht besteed aan de Mantelzorgers. Helaas kon er  

door Corona geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden. Toch hebben we de 

 mantel zorgers deze dag verrast met een leuke goodiebag.

• Door het uitgeven van de mantelzorgerverklaringen krijgen we de 

 mantelzorgers in beeld. 

• De mantelzorgers hebben als waardering een vvv-bon gekregen.

• De afgelopen maanden kon er geen fysieke ontmoetingen plaatsvinden maar 

zijn er wel telefonische contacten geweest. Hulpvragen zijn opgepakt.

• 10-minutencheck is ontwikkeld om zo de mantelzorger in beeld te krijgen. 

Dit wordt in 2021 als tool gebruikt door alle mantelzorgcoaches en partners 

binnen het Mantelzorgakkoord.

• Gesprekskaart ontwikkeld om zo met jonge mantelzorgers in contact te 

komen. Zij zijn zich er zelf vaak niet van bewust dat zij mantelzorger zijn.  

Wij bereiken deze doelgroep dan ook via SWT/CJGT/Schooluitvaldienst/ 

sportverenigingen 

• We zetten extra capaciteit in voor de binnenstad, Leiden-Noord en het 

 Boerhaavedistrict waar het huidige percentage mantelzorgers met circa 10% 

fors lager is dan het Leids gemiddelde en breiden we dit in 2021 verder uit,

• Voor mensen met beginnende dementie en geheugenproblemen hebben  

we het Odensehuis overgenomen en is twee dagen per week geopend.  

Ook mantelzorgers kunnen hier terecht voor respijtzorg.
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RESPIJTZORG 
 
UIT DE PRAKTIJK 

Het verhaal van Rinus en Annelies ‘India bracht ons samen’.

Dinsdag 10 november 2020 is het de jaarlijkse dag van de mantelzorger.  
Dit jaar anders dan andere jaren. Geen samenzijn met lotgenoten om 
 verhalen met elkaar te delen en even te ontspannen. En ook geen expositie 
van Annelies de Krom, de kunstzinnige kunstenares die het omgaan met haar 
ziekte wist om te buigen en kunstwerken ging maken om haar verhaal te 
vertellen. Zoals ze zelf zegt: “Ik heb een handicap, maar ik ben het niet!!”.

Zodra je de woning van Annelies en Rinus binnenkomt wordt je enerzijds 

 gegrepen door het prachtige uitzicht en anderzijds door de kracht die deze 

twee mensen uitstralen.

Annelies lijdt aan aandoening Segmentale Myoclone Dystonie wat inhoudt, dat 

er sprake is van ongecontroleerde bewegingen van spieren in vooral handen, 

armen, romp, nek en hals. Rinus is de 24-uur mantelzorger van Annelies. 

 Inmiddels zijn zij al 21 jaar bij elkaar en is de weg die zij afgelegd hebben, zowel 

alleen als samen, zeker niet altijd over rozen gegaan. Zij hebben elkaar leren 

kennen in India en zoals Rinus zegt: “zonder toen ook maar een woord met 

elkaar te hebben gewisseld”. Pas in Nederland, door wede rzijdse interesses, 

werd de band versterkt en besloten zij met elkaar verder te gaan.

BEKEND KUNSTENARES IN LEIDEN
Inmiddels is Annelies een bekend kunstenares in Leiden en heeft zij al elf 

 exposities en ruim 500 kunstwerken op haar naam staan. 110 kunstwerken 

heeft Annelies uitgekozen en hier gedichten bij gemaakt. En zoals Annelies zelf 

zegt: “Alles ging voor mij beter kloppen en dat gaf vaste grond onder de voeten, 

er kwam steeds meer licht in de verwarring”. In 2018 heeft Annelies in opdracht 

van EVA het kunstwerk ‘Briljante handen’ gemaakt. Een eerbetoon voor Rinus. 

Dit kunstwerk werd ook het symbool voor alle mantelzorgers in Leiden. 

VEEL AAN RINUS TE DANKEN
Annelies geeft aan dat Rinus een heel zorgzame man is. Met veel interesse in 

andere mantelzorgers. Rinus is sinds 2008 een trouwe bezoeker van de 

 mantelzorgbijeenkomsten. “Hier ontmoet je dan lotgenoten en je bent er even 

uit. En omdat wij deze weg al heel lang bewandelen heb ik veel zaken kunnen 

delen. Annelies heeft heel veel gedaan om zaken voor elkaar te krijgen, 

 eenvoudigweg om te kunnen leven”.

“ Huisbezoeken geven mantelzorger andere inzichten. Hulp is vaker 

dichterbij dan je denkt. Soms maar een deur verder, de buurvrouw die er 

gezellig met de mantelzorger op uit trekt en af en toe een oogje in het 

zeil houdt.”
Samantha van der Werf
Mantelzorgcoach Matilo

Rinus en Annelies
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Respijtzorg is eigenlijk ook de rode draad in het leven van Annelies en Rinus.  

Als twee zelfstandige mensen te kunnen blijven leven in een huis en het voor 

Annelies leefbaar te laten zijn. Met als doel proberen te voorkomen dat  

Annelies in een verpleeghuis terecht komt

Daarom is het voor Annelies en Rinus heel belangrijk om, zoals ze zelf zeggen, 

“even los van elkaar te zijn”. Annelies gaat een aantal weken per jaar naar een 

zorghotel. Een plek in de mooie natuur, waar zij zo naar buiten kan, contact 

heeft met anderen, verwend wordt en waar zij creatief bezig kan zijn. Voor 

Rinus betekent dit rust en even alleen te kunnen zijn: “dit geeft ons de 

 gelegenheid om weer even zelfstandig te zijn. Juist die  zelfstandigheid en 

 alleen zijn, hebben we zo nodig”. Helaas is het bezoek aan het zorghotel 

 vanwege Corona de komende periode uitgesteld. “Een grote domper even”.

EEN BOODSCHAP VOOR ALLE MANTELZORGERS
Annelies en Rinus hebben de volgende boodschap voor alle mantelzorgers: 

“Blijf vooral jezelf en doe met liefde je werk. Geef aandacht aan elkaar en  

zorg ook voor je eigen welzijn, geef emoties de ruimte en vraag daarbij hulp  

als je er even samen niet meer uitkomt”. 

AANVRAGEN MANTELZORGERKLARING
Voor 1 november 2020 konden de mantelzorgers voor het aanvragen  

van een mantelzorgverklaring terecht op de website van Eva.

Met ingang van 1 november 2020 is ditzelfde formulier beschikbaar 

 gekomen via de website van Incluzio. 

Ook is de samenwerking opgepakt met de huisartsen en SWT-s.  

Hieruit is inmiddels een goede band ontstaan.

EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN  
ALLOCHTONE MANTELZORGER
Mantelzorger mevrouw A. vraagt om een afspraak, zij woont dichtbij 

wijkcentrum de Kooi. Zij zorgt heel veel voor haar moeder, die sinds een 

paar maanden weer op zichzelf woont. Het wordt haar eigenlijk teveel. 

Haar moeder woonde voorheen in een verpleeghuis met haar 

dementerende vader. Nu deze is overleden woont zij weer op zichzelf. 

Het is een zoektocht naar welke hulp mogelijk is en dat beiden de 

Nederlandse taal niet zo goed spreken is, maakt het nog lastiger.  

De cultuur waar zij uit komen zorgt ervoor dat de dochter alles doet,  

van verzorging moeder tot koken van Halal maaltijden. 

Ik bespreek met haar de mogelijkheden om extra hulp in te schakelen,  

bijvoorbeeld het bestellen van maaltijden. Ik bespreek ook het aangeven 

van grenzen. Daarnaast heb ik contact met haar contactpersoon van het 

Sociaal Wijkteam, zij gaat kijken of de zorgindicatie kan worden aangepast, 

zodat er extra zorg kan worden ingezet. Ik ga op zoek naar een vrijwilliger 

die één keer per week met mevrouw naar buiten kan gaan. Met deze 

ondersteuning wordt de mantelzorgtaak van mevr. A wat verlicht.

Anke Ida
Mantelzorgcoach Boerhaave
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UIT DE PRAKTIJK 
DAG VAN DE MANTELZORG
Helaas.... geen feestelijke, creatieve, 

muzikale en culinaire ontmoetingen dit 

jaar rond 10 november, De Dag van de 

Mantelzorg. 

Mensen die zich hadden opgegeven voor 

de activiteiten in de huizen van de buurt 

hebben een presentje thuis ontvangen van 

onze “ambassadeur” mantelzorger Rinus 

Caljouw. Hij meldde zich spontaan aan 

om de pakketjes rond te brengen en zo 

toch nog een beetje een warme 

ontmoeting en waardering aan de 

voordeur te bieden. De reacties waren 

warm en dankbaar. 

In de goodiebag vonden mensen onder 

andere het spel ‘bordje vol’ voor mantel-

zorgers. Dit spel geeft mensen spelender-

wijs inzicht in hun leven. Wat zijn 

energievreters en energiegevers, welke 

veranderingen zijn wenselijk en wat helpt 

daarbij?. Daarnaast bevatte het tasje 

tegoedbon voor lekkers in de stad, een 

me-time momentje voor de mantelzorger. 

Voor 2021 zetten we in op een fysieke 

bijeenkomst tijdens de dag van de mantel-

zorg. Een dag vol mooie ontmoetingen

Marian Krol
Mantelzorgcoach  
Het Gebouw Leiden Noord/centrum
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Eenzaamheid verminderen
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ACTIES
• Met getrainde vrijwilligers leggen we huisbezoeken af bij 

bewoners van 75 jaar en ouder. Met onze methode ‘het goede 

gesprek’ maken we eenzaamheid bespreekbaar. 

• We zijn aangesloten op het landelijk akkoord tegen eenzaam heid 

en hebben op de drie landelijke thema’s zingeving, val preventie 

en eHealth concrete acties en aanpakken ontwikkeld. 

• In de binnenstad, Leiden-Noord en het Bos- en Gasthuisdistrict 

is eenzaamheid met 49% het hoogst; hier zetten we extra op in. 

• We geven extra aandacht aan jong volwassenen omdat die meer 

dan gemiddeld eenzaam zijn. 

GEREALISEERD
• In 2020 is de start gemaakt met het aanschrijven van 

weduwnaars en weduwen. Hier gaan we in 2021 mee verder

• Welzijnsbezoeken 75+ jarigen zijn opgestart.

• Wekelijks worden er speciale 55+ bingo’s georganiseerd.

• Tijdens de nationale week van de eenzaamheid (1 tot 8 oktober 

2020) is er ook in Leiden door middel van een vlog aandacht 

besteed aan eenzaamheid. De link naar deze vlog vindt u hier. 

• Bewegen onder leiding van beweegcoach Eveliene en 

buurtsportcoach Jip. Een tweewekelijks beweegprogramma  

in het Odensehuis.

• Op maandagmorgen starten er in diverse huizen van de buurt 

wandelclubs.

• Vanuit diverse huizen van de buurt zijn er iedere week een op 

een wandelingen gestart.

• Huisbezoeken zijn opgestart. Doorverwijzingen gebeuren via  

Een Goede Buur, SWT en de huisarts. Ook nemen wij deel aan de 

signaleringsoverleggen waardoor samenwerking groeiende is.

• Contacten zijn gelegd met studentenorganisaties Augustinus en 

Quintus om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 voelt 44% van de Leidenaren zich wel eens eenzaam.

Top 10 Geteld aantal deelnemers per ac viteit Eenzaamheid
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Top 10 Aantal bijeenkomsten per ac viteit Eenzaamheid
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L oc atie
Huis  van de B uurt De K ooi
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Huis  van de B uurt Vogelvlucht

https://www.youtube.com/watch?v=urlf-gRKlSo&feature=youtu.be
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WELZIJNSBEZOEKEN 75+
Een belangrijk onderdeel van het seniorenwerk van Incluzio Leiden is de 

opdracht voor het coördineren en uitvoeren van WELZIJNSBEZOEKEN 75+. 

Met als doel om in gesprek te gaan met ouderen in de vierde levensfase over 

verschillende aspecten van hun persoonlijk welzijn, hen informatie te 

verschaffen en vragen op te halen. Belangrijk is dat ouderen in deze fase goed 

geïnformeerd zijn over voorzieningen en diensten waarmee zij zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen wonen. Vrijwilligers en seniorencoaches die met de ouderen 

in gesprek gaan, hebben als taak eenzaamheid te signaleren. Zij doen dat door 

in het gesprek ‘het hele plaatje’ te bespreken, waarbij de nadruk ligt op vitaliteit, 

zelfredzaamheid, zingeving, kwaliteit van leven, het gevoel er bij te horen en 

van betekenis te zijn voor een ander.

In december 2020 ontvingen bijna achthonderd 75 -jarigen in de gehele stad 

een uitnodiging met toelichting en antwoordkaart. Vanwege de beperkingen 

ten gevolge van Corona was er naast de mogelijkheid van een welzijns bezoek 

ook gelegenheid om te kiezen voor een telefoongesprek. Of het per post 

ontvangen van informatie. 

Voorafgaand aan die eerste mailing, van september tot december, is een 

nieuwe werkwijze ontwikkeld op basis van de zes kernvragen van Mijn Positieve 

Gezondheid ( bron: Institute for Positive Health iph.nl). Uitgangspunt is om 

werkelijk in gesprek te gaan over het welzijn van de ouderen aan de hand van 

een paar essentiële vragen en hem of haar zelf ‘tools’ in handen te geven. 

Meermalen namen respondenten de moeite om hun antwoord toe te lichten,  

in de trant van:” Nee, voor mij is het nog niet nodig, maar ik vind het heel 

belangrijk dat jullie dit doen”. De ervaring leert inmiddels dat de antwoord-

kaarten nog binnenkomen, lang na het verstrijken van de antwoordtermijn. 

In de eerste helft van februari 2021 worden de enveloppen met informatie 

verstuurd en een start gemaakt met de telefoongesprekken. Met inachtneming 

van de richtlijnen van het RIVM, de urgentie van het bezoek, maar ook de 

risico’s voor de individuele oudere, de bezoekvrijwilliger en hun omgeving,  

zal ook zo spoedig mogelijk gestart worden de huisbezoeken.
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Totaal aantal aangeschreven 75 plussers 
(bestand Gemeente Leiden d.d. 6-10-2020)

Respons: percentage

794

aantal

huisbezoek 8,44% 67

telefonisch gesprek 1,26% 10

graag info 6,55% 52

geen interesse 24,56% 195

totaal reacties 40,81% 324

waarvan positief 16,25% 129
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ODENSEHUIS 

Twee dagen per week is het Odensehuis geopend voor mensen met 
beginnende dementie en/of geheugenproblemen. Ook mantelzorgers zijn 
welkom hier. De bezoekers worden participanten genoemd. Een participant 
zegt dat het zo bijzonder is om in het Odensehuis te komen elke week.  
De ontmoetingen en de gesprekken zijn heel belangrijk voor hem,  
als vitaminen voor de geest.

Hij stelt zichzelf de vraag vind ik het leuk, en geeft daarop als antwoord:  

“Als ik niet uit mijn huis kom, word ik gek. Ik moet in beweging komen en mijn 

huis uit” Hij beseft heel goed wat er met hem aan de hand is en dat er veel is 

wat hij nu niet meer kan in vergelijking met vroeger.

De gesprekken met de mensen gaan over allerhande onderwerpen:  

over vroeger wat iemand in zijn werk gedaan heeft en waarin vaak belangrijke 

kwaliteiten en talenten naar voren komen.

Soms kunnen die talenten nog ingezet worden, waardoor er een beroep 

gedaan wordt op iemands kwaliteiten. Soms ook gaan de gesprekken over  

de politiek, over de actualiteit van nu, zoals Corona, en wat er daardoor niet 

meer kan in het Odensehuis. Samen aan 1 grote tafel lunchen. Nu gaat dit  

op 1,5 meter afstand.

Verder zijn er activiteiten die de participanten op prijs stellen, zoals wandelen  

in het park, jeu de boules, sjoelen, bewegen op de stoel, een verhaal voorlezen 

waardoor er bij de participanten weer allerlei herinneringen boven komen.

Sinds oktober 2020 komt er ook een buurtsportcoach die de bewegingen iets 

intensiever geeft, waardoor mensen alles van hoofd tot voeten gebruiken qua 

spieren.

De ontmoetingen tussen de mensen onderling en met de vrijwilligers die  

actief zijn, is iets wat zeer gewaardeerd wordt en waardoor elke dag weer een 

andere invulling geeft.

Voor de mantelzorgers is het vaak ook gezellig om andere mantelzorgers en 

andere participanten te ontmoeten en het gesprek aan te gaan.

Voor enkele mantelzorgers is dit een gezellig uitje dat ze samen met hun 

partner kunnen doen, voor anderen is het een moment om even iets voor 

zichzelf te doen, omdat de partner zich vermaakt in het Odensehuis. 

Wilhelmien Giessen
Seniorencoach Morschwijk
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UIT DE PRAKTIJK 
MODERNE MEDIA VERVANGT NIET HET SAMENZIJN

92 jaar is ze. Corona heeft al haar activiteiten buiten de deur stopgezet. Vreselijk 

vindt ze dat. Ze krijgt er hoofdpijn van en een hoge bloeddruk door. Niet dat er 

geen contact is met de buitenwereld. Alle moderne media liggen om haar heen: 

een smartphone, een ipad en een e-reader. Dat laatste hebben de kinderen 

onlangs voor haar gekocht. Ze is er erg blij mee. Ze beeldbelt regelmatig met de 

(klein)kinderen en speelt online wordfeud. Maar... dit vervangt niet het samenzijn 

met mensen! Even de deur uit. Samen een bakkie doen, met elkaar aan een tafel 

zitten, wat handwerken of een spelletje spelen. Een paar dagen later zien we 

haar voor het eerst in het Huis van de Buurt. Een paar weken later is ze er al een 

vertrouwd gezicht en wordt ze gemist als ze er een keer niet is.

Erna ten Broeke
Seniorencoach Bos en Gasthuis

CREA BEA BAKKIE (CBB) OP MAANDAG MIDDAG 

Crea Bea Bakkie een van de activiteiten uit het Huis van de Buurt Vogelvlucht. 
En niet zomaar een activiteit. Een activiteit opgezet als creatieve groep met 
als hoofddoel: ontmoeten en verbinden. 

Deze activiteit wordt druk bezocht en heeft heel veel trouwe en bijzondere 

bezoekers. Per keer tussen de 25 en 28 deelnemers met allemaal hun eigen 

mooie verhalen.

En greep uit deze bijzondere verhalen: Zo komt er trouw een dame die een 

lichamelijke aandoening heeft, waardoor zij als het ware niet onder de mensen 

durfde te komen. Omdat er altijd op een vervelende manier op haar gereageerd 

werd. Wat begon met alleen een bezoek aan CBB is zij ook andere activiteiten 

gaan bezoeken zoals de fotogroep en  

de Buurttafel.

Mevrouw Jos, die altijd een winkel heeft 

gehad, haar man heeft verloren aan 

Alzheimer en door het harde werken 

vrijwel nooit sociale contacten heeft 

kunnen opbouwen.

Mevrouw Annie, die al vroeg weduwe is geworden en geen kinderen heeft, 

heeft hier ook veel contacten opgedaan. Zij heeft zelfs het initiatief genomen  

een wandelgroep te starten vanuit Vogelvlucht en heeft hierdoor veel 

vriendinnen gemaakt.

Mevrouw Wil , die na haar scheiding alleen kwam te staan, heeft hier een fijne 

vriendschap op kunnen bouwen. Zij maakt samen met deze vriendin uitstapjes, 

eten samen en komen ook samen naar de Buurttafel.

Mevrouw Saar haar man heeft beginnende dementie en zelf lijdt zij aan 

paniekaanvallen. Ook zij kwam in deze groep in een warm bad.

Fijn is ook de samenwerking met de Sociale wijkteams en van groot belang om 

hulpvragen te signaleren.

En dat is als sociaal beheerder ook een van mijn belangrijkste taken. Signaleren 

en samen met het team hulp te bieden daar waar nodig is. Regelmatig 

organiseren wij ook een lunch, brunch of High Tea. En daar gaan we in het 

nieuwe jaar ook zeker mee door. Voor elkaar met elkaar daar staan we voor.

Trudy Polane
Sociaal beheerder Vogelvlucht Bos en Gasthuis
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Crea Bea Bakkie
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EEN UITNODIGENDE STOEL!

Een vrijwilliger vindt hij (alleenstaande man, 

76 jaar, klein netwerk, gezondheids-

problemen) niet nodig, maar ik mag best 

eens langskomen. 3 hoog woont hij, steile 

trapjes om bij zijn voordeur te komen. Binnen 

is sinds hij er eind jaren 80 is gaan wonen 

niks meer veranderd, de vloerbedekking is tot 

op de rug afgesleten, de gordijnen zijn door-

zichtig geworden, overal boeken, kranten, 

spullen,... Hij voelt er zich over duidelijk 

senang. Hij heeft een stoel voor mij 

vrijgemaakt en afgestoft. De trappen zijn 

inderdaad een probleem. Hij moet elke keer 

halverwege gaan zitten voor hij verder kan. 

Hij ziet wel dat hij eigenlijk moet verhuizen, 

maar eerst maar eens zijn huis opruimen. Ik 

mag best nog eens terugkomen. Drie 

bezoekjes verder mag ik een vrijwilliger voor 

hem zoeken voor ziekenhuisbezoeken en 

een wandelingetje. We hebben zijn 

inschrijving bij woningnet toegankelijk 

gemaakt en geactualiseerd. De volgende keer 

gaan we oefenen hoe hij kan reageren op 

woningen. Aan opruimen is hij nog niet 

toegekomen, maar ‘mijn’ stoel blijft 

uitnodigend leeg. 

Erna ten Broeke 
Seniorencoach Bos en Gasthuis
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Vrijwilligersondersteuning
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ACTIES
• We zetten de werkzame bestanddelen van IDOE (online matchingsplatform 

en zoekfunctie) voort en voegen hier persoonlijk maatwerk aan toe. In elk 

wijknetwerk heeft de vrijwilligerscoach contact met de vwo’s. Hij/zij is de 

vraagbaak voor bewoners en organisaties. De andere professionals uit het 

wijknetwerk zien het matchen van vrijwilligers als onderdeel van hun 

dagelijkse werkzaamheden.

• We faciliteren de vwo’s en verenigingen (sport, vrijwilligers, speeltuin etc.) 

zodat zij zich verder kunnen professionaliseren. Samen met hen zorgen  

we voor meer vrijwillige inzet en meer bereik. 

• We zetten extra in op de wijken binnenstad-zuid en -noord omdat daar  

de betrokkenheid het laagst is. In de Merenwijk en Roodenburg is de 

betrokkenheid het hoogst en richten we ons op het uitbreiden van  

bestaande successen. 

• De buurtlocaties zijn werkleeromgeving geworden voor bewoners met  

een uitkering en kunnen door vrijwilligerswerk werk te doen hun 

werknemers vaardigheden ontwikkelen.
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 verricht 41% van de Leidenaren vrijwilligerswerk.In Leiden is de inzet 

en betrokkenheid van vrijwillgers groot.



HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JULI TOT EN MET 31 DECEMBER 2020 |  27

GEREALISEERD
• In 2020 is de start gemaakt met het ontwikkelen van de website. 

Leidenvrijwilligerswerk.nl. In 2021 wordt deze ook actief ingezet.

• Hiermee kunnen we de vrijwilligers nog beter mixen en matchen.

• Na een moeizame start met de wijvereniging uit het district Roodenburg  

is er in november een mooie samenwerking ontstaan bij het oppakken  

van een aantal gezamenlijke activiteiten. Een mooi voorbeeld hiervan  

is het samen optrekken om de buurt op te leuken met mooi Kerstbomen  

en een bewonersactie.

• Door vrijwilligers is in het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken een zomer  

en winterterras georganiseerd.

• Vrijwilligers hebben de buurtbus opgefrist.

• Er zijn in Leiden Noord en Roodenburg horeacpunten ontwikkeld.

• Er is een toetsingskader opgesteld en een toetsingscommissie gevormd  

in samenwerking met BuZz en Sol om subsidieaanvragen van vrijwilliger s-

organisaties te beoordelen. Om zo een zo breed mogelijk aanbod dat  

op elkaar is afgestemd te creëren. 

• Vrijwilligersbijeenkomsten in november en december zijn door elk huis  

van de buurt op eigen manier ingevuld, coronaproof, dus niet in een  

grote bijeenkomst.

• Nauwe samenwerking opgestart met de Leidse Bond van Speeltuin-

verenigingen. Vanuit Incluzio is de buurtcoach vanuit het Bos-en 

Gasthuisdistrict hiervoor verantwoordelijk. Speeltuinen helpen bij het 

integreren en  onder deel te laten zijn van de sociale kaart( als speel en 

ontmoetingsplek in de wijk). Ook helpen wij de de speeltuinen bij hun 

vrijwilligersbeleid( van werven van vrijwilligers tot “goed bestuur”).  

In 2021 in het voorjaar als de speeltuinen weer open kunnen gaan wij 

 samen met de speeltuinverenigingen de “Incluzio Speeltuindagen” 

organiseren, een reeks van leuke sport-en spelmiddagen in alle  

speeltuinen georganiseerd door speeltuinvrijwilligers ondersteund door  

de buurtsportcoaches en buurtcoaches
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• Door middel van het voeren van het “Goede Gesprek” zijn de professionals 

bezig om nog meer vrijwilligers te werven. Zodra het weer kan worden er per 

wijk thema bijeenkomsten georganiseerd, door clubkadercoaching werven 

wij vrijwilligers onder de leden.

• In september hebben wij 6 studenten die volgens de piezomethodiek een 

opleiding volgen tot servicemedewerker overgenomen en een stageplaats 

geboden in onze huizen van de buurt. Allen hebben nu hun diploma gehaald 

en gaan met 14 andere studenten een vervolgopleiding doen MBO2 

servicemedewerker. Wij bieden hen een stageplek aan binnen onze huizen.
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• Op dit moment hebben wij 22 stagiaires vanuit diverse opleidingen, MBO 

zorg en Welzijn, Sport en Welzijn en vanuit de praktijkschool Waterland 

school voor kinderen met gedragsproblematiek.
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UIT DE PRAKTIJK
DAG VAN DE VRIJWILLIGER EN KERST - 
VRIJWILLIGERSWAARDERING

Vrijwilligers vonden het super om te zien dat er aan ze wordt gedacht,  

maar vooral ook de 1-op-1 benadering, dat men thuis wordt opgezocht vond 

men echt  geweldig. Je merkt dat dit door iedere vrijwilliger wordt gewaardeerd. 

“Dit geeft me nu zo’n goed gevoel dat je hier persoonlijk bij mij langs komt”, 

was een uitspraak die in diverse bewoordingen zijn geuit door vrijwilligers.  

Ook werd ik een paar keer binnen gevraagd voor een kopje koffie en een 

 praatje. Ook hier volop waardering dat je daar dan de tijd voor hebt en neemt. 

Dan gaat het eigenlijk over twee dingen – ook met de praatjes aan de deur – 

namelijk Corona, wat dit met hen doet en het vrijwilligerswerk, dat ze het 

 missen, dat ze de contacten missen, de gezelligheid, het er even uit zijn,  

lekker bezig zijn etcetera. 

“Ik mis het contact en de mensen”; “Hopelijk is alles straks weer snel normaal”.

En deze wensen, behoeften staan op sterk gespannen voet met de voor-

schriften rondom corona. Men is huiverig en mijdt zoveel mogelijk contacten. 

Dit geldt dan met name voor de wat oudere vrijwilligers.

Bij een van de vrijwilligers bezorgde ik drie kerststollen, omdat ik van een  andere 

vrijwilliger wist dat ze samen met een andere vrijwilliger bij deze  vrijwilliger een 

bepaalde dag en tijd op bezoek waren. Toen ik zei dat de andere twee voor de 

twee andere vrijwilligers zijn, was er alom hilariteit; “Hoe weet jij nu weer dat  

zij nu bij mij zijn?!” Deze vrijwilligers doen in het buurthuis niets direct samen  

in de organisatie. Maar men heeft elkaar door het vrijwilligerswerk leren kennen 

en is bevriend geraakt en komt zo nu en dan bij elkaar thuis op bezoek. 

Dit is juist een voorbeeld wat vrijwilligerswerk kan doen in je privé-leven.  

Het vrijwilligerswerk verrijkt je leven.

“We gingen net een kop thee zetten, dus die stol komt goed uit!” Het is en lijkt 

iets eenvoudigs, maar dit soort belevingen over en weer, die je met elkaar deelt, 

zorgen voor een sterkeren band onderling; ook die tussen de professional en 

vrijwilliger. De reacties en ook om in de eigen omgeving van de vrijwilliger 

elkaar te ontmoeten met een praatje biedt deze vorm van wederkerigheid. 

Volgend jaar zeker ook op deze wijze blijven doen!

Daar waar met de letters tijdens Dag van de Vrijwilliger je het in de bus kon 

stoppen als men niet thuis was, maakte ik hier de Kerst met iedereen een 

 afspraak om langs te komen. Bij de meeste was dit met een praatje aan de deur 

op afstand (men is voorzichtig en laat je dan liever niet binnen) en bij enkelen 

wordt je binnengevraagd. De meeste vrijwilligers die met de chocoladeletter 

niet thuis waren en het in de brievenbus vonden, belden op om te bedanken en 

dat ze het zo fijn vinden dat er aan hen wordt gedacht. Ook dan gaat het over 

het gemis van de contacten, de gezelligheid en Corona. 

John Witteman
Vrijwilligerscoach Roodenburg
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POWERVADERS

Het POWER-PLATFORM is een relatief breed netwerk van vrijwilligers dat,  

in en vanuit het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken haar bijdrage levert aan  

het wijkwerk. Wat het POWER-TEAM uniek maakt, is het inclusieve karakter.  

Zo kent de samenstelling van de groep diverse culturen zoals de Marokkaanse, 

Somalische en Eritrese, mensen met een beperking of leden met een hoge 

leeftijd. Zij hebben een sterk onderlinge band met de elkaar. Hierdoor kunnen 

zij op elkaar terugvallen als het nodig is, maar nog belangrijker is dat zij de 

krachten gemakkelijker kunnen bundelen om de wijk te kunnen bedienen  

op tal van terreinen/domeinen.

WAT DOEN ZIJ?
Het POWER-PLATFORM functioneert afhankelijk van de vraag individueel en 

collectief. Zo is er een keukenteam gevormd door de POWER-VADERS die in 

deze tijden van corona medeverantwoordelijk is voor de soepmiddagen in de 

wijk, maar er zijn ook ICT’ers die de problemen oplossen die zich voordoen op 

het gebied van computer, telefonie en televisie. 

Verder houden zij de tuinen bij, verzorgen de planten in het Huis van de Buurt, 

bemensen de ruilwinkel en helpen bewoners met klusjes. 

OVERGANG NAAR INCLUZIO LEIDEN
In het begin was men enigszins voorzichtig en afwachtend, maar wel aanwezig, 

soms actiever/ vooruitstrevender dan de organisatie die eerst bezig was met 

creëren van een gezonde basis voor het nieuwe team en de continuïteit van 

een aantal werksoorten. 

Na een bepaalde periode van gewenning is het POWER-PLATFORM aan de slag 

gegaan een bijdrage te leveren aan de vragen die in de wijk leven, te denken 

valt aan de soepmiddag in de Seniorenflats in het kader van Eenzaamheid of 

een bijdrage leveren in het kader van de Burenhulp.

WAT ZE LEUK VINDEN AAN HUN WERK BIJ INCLUZIO
Wat het POWER-PLATFORM leuk vindt bij Incluzio, is de vrijheid van de eigen 

inbreng, toegankelijkheid en gebruikmaken van diverse faciliteiten. Zo is er in 

overleg een ruimte voor de vrijwilligers ingericht en voorzien van PC ‘s, laptops 

en printer om zoveel mogelijk de zelfstandigheid van het POWER-PLATFORM  

te ondersteunen. De genoemde voorzieningen vindt men een teken van 

waardering door Incluzio.

Wat men nog meer leuk vindt aan het werk is de afwisseling, de saamhorigheid 

en onderlinge steun dankzij de aanwezigheid van het Huis van de Buurt in de 

wijk, zeker in Coronatijd.

Tot slot, het POWER-PLATFORM haalt haar energie uit acties en activiteiten  

die (in)direct ten goede komen aan de wijkbewoners als is iets heel kleins, 

bijvoorbeeld een cliënt de weg wijzen naar het kantoor van SWT. 

Said Amghar
Buurtcoach Op Eigen Wieken
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ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS ORGANISATIES

Alle buurtcoaches hebben met de speeltuinbesturen een startgesprek gehad  

en besproken hoe samen met BuZz, SOL en Incluzio een mooi activiteiten-

programma te kunnen creëren. Gericht op als de speeltuinen weer open 

mogen. Alle speeltuinen hebben of kunnen een plek krijgen binnen het 

wijkprogramma van hun wijk (Goede buur boekje)! In de zomer hebben  

de buurtsportcoaches spel activiteiten georganiseerd middels het 

zomerprogramma!

De speeltuinverengingen hebben kennisgemaakt met de buurt(sport)coaches. 

Daaruit zijn al mooie initiatieven ontstaan gericht op ontmoeten. Er zijn 

meerdere keren koffie inloopochtenden georganiseerd, in Westerkwartier is  

een wereldkeuken opgezet samen met BuZz en het migrantensteunpunt.  

Met Zuiderkwartier zijn er gesprekken gevoerd over laagdrempelige activiteiten 

voor bewoners zoals knutselclub en ouderen activiteiten.

Leon Kloos
Buurtcoach Bos en Gasthuis 
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Laagdrempelige vormen
van dagbesteding
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ACTIES
• In het Bos- en Gasthuisdistrict zetten we extra in. Hier neemt het aantal 

65-plussers verder toe, net als het aantal mensen met een zorg- en 

 ondersteuningsvraag. 

• In 2021 starten we met SWT en Gemiva SVG een laagdrempelige activiteit 

voor Leidenaren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de buurt-

locaties (normalisering/inclusiviteit). Jaarlijks worden succesvolle projecten 

uitgerold en nieuwe projecten opgezet. 

• Samen met BuZz ontwikkelen we op maat gesneden leerwerktrajecten voor 

diverse doelgroepen (VSV, LVB, GGZ). 

Samenwerken: We werken samen met huisartsen, Gemiva SVG, Topaz, ActiVite, 

Rivierduinen en alle andere GGZ- en Wmo-aanbieders, Sol en BuZz, SWT en 

JGT, met lokale sport- en speeltuinverenigingen en met organisaties als het 

wijkvoorzittersoverleg Noord.

GEREALISEERD 
In de aanloop naar 2021 is er in 2020 al een start gemaakt met het aanbieden 

van deze laagdrempelige activiteiten aan 4 clienten

• Programma 1: koffiedrinken lunchen en sjoelen

• Programma 2 koffiedrinken, praten over de alledaagse actualiteiten of  

wat je bezighoudt en ondersteuning bieden bij kleine klusjes.
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Type hier uw datum...

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 hebben ten minste 20 bewoners met een Wmo-indicatie door inzet 

van sociale basis geen geïndiceerde dagbesteding/begeleiding meer nodig.
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Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen
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ACTIES
• We richten ons op bewoners met een bijstands-

uitkering en werkzoekenden jonger dan 56 jaar.

• Met de uitvoerder van perceel 3 ontwikkelen we 

uitdagende leerwerk trajecten passend bij de  

huidige arbeidsmarkt voor functies zoals gastvrouw, 

 schoonmaak, HACCP, catering, assistent   

 sociaal-beheerder en telefoniste. 

• Met lokale ondernemers introduceren we ‘Aan de slag’ 

waarin bewoners bij een werkgever stage lopen om te 

wennen aan een werkritme en het ‘echt’ werken bij 

een baas. De aanpak is er voor bewoners die de stap 

naar werk of opleiding willen en kunnen maken. 

Samenwerken: We werken samen met BuZz, lokale 

ondernemers (SPARK), DZB, de sociale dienst Leiden, 

afdeling Werk en Inkomen, Gemiva SVG, Rivierduinen en 

andere GGZ- en Wmo-aanbieders.

GEREALISEERD 
• Dit eerste halfjaar zijn er nog geen mensen in de 

bijstand naar ons zijn toegeleid via W&I. Wel is het 

gelukt om via onze eigen professionals en Buzz 

mensen in de bijstand in beeld te krijgen en hen te 

helpen stappen te zetten op de participatieladder. 

• Participeren in het project Wijkleren waarin wij samen 

met DZB, MBORIjnland en BuZz. 25 mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkttrede 1 of 2 en die 

langer dan 2 jaar in de bijstand zotten weer terug  

gaan brengen naar de arbeidsmarkt. In 2020 is dit 

voorbereid en in 1e Q 2021 gaan we van start.
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 zijn 50 Leidenaren met een bijstandsuitkering geactiveerd naar werk, 

opleiding of andere nuttige dagbesteding 
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Vanuit het Libertas Piezo traject zijn mensen 

meegenomen of overgenomen door BUZZ 

omdat ze nog in trede 1 of 2 zaten van de 

participatieladder. We hebben 2 dames vanuit 

het MBO 1 –Piezo traject geplaatst als stagiaire 

in de buurtcentra. Zij hebben een mooie kans 

gekregen om te werken aan het verbeteren 

van de taal en daarnaast ook opdrachten voor 

hun stage uit te voeren. Er is een sprake van 

een win-win situatie want buurtbewoners 

komen zo ook in contact met voormalige 

statushouders.

“Manal, Syrische vrouw van 48 jaar, een 

alleenstaande moeder, werkt als stagiaire bij 

Huizen van de Buurt De Kooi, Twee maal per 

week verzorgt ze het ontbijt voor een groep 

buurtbewoners. Op woensdag staat ze achter 

de bar tijdens de Bingo activiteit. In oktober 

nam ze zelf het initiatief om een Syrisch ontbijt 

te bereiden. In februari start ze met een MBO 

2. Manal vindt het werk in het buurthuis leuk, 

ze ontmoet nieuwe mensen. Het Leidse dialect 

is soms wel lastig te verstaan en niet iedereen 

doet aardig tegen haar, maar daar leert ze 

alleen maar van en maakt haar sterker.”

Naast bestaande kandidaten weten 

consulenten van SWT en klantmanagers van 

DZB (Re-integratie Leiden) en JAS ons al te 

vinden via de spreekuren van Goede Buur. 

Door de vrijwilligerscoaches zijn er gesprekken 

gevoerd met mensen die in de bijstand zitten. 

Middels een kennis makings gesprek is er 

gekeken of activering middels een activiteit of 

direct een koppeling naar vrijwilligerswerk kon 

worden gemaakt. Door de Corona crisis zijn er 

minder vacatures voor vrijwilligers beschikbaar 

waardoor niet altijd de gewenste match kon 

worden gemaakt. Sommige kandidaten zijn 

gelukkig flexibel inzetbaar en hebben daardoor 

ander soort werk gedaan waardoor ze wel 

geactiveerd blijven. Anderen zijn gaan 

deelnemen aan activiteiten in een buurthuis 

waardoor ze hebben gewerkt aan sociale 

activering. Wij verwachten hen op termijn 

verder te kunnen bemiddelen. 

In het komende half jaar gaanwij een 

structurele pilot opzetten met de DZB om 

klanten samen te gaan oppakken en een 

maattraject af te spreken waar een combinatie 

van activering en vrijwilligers werk zal worden 

afgesproken.

Jacqueline Vernooij
Vrijwilligerscoach De Kooi

BEWONERS MET EEN BIJSTANDS UITKERING DIE DOOR ONS BEGELEID WORDEN NAAR WERK
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Vitaliteit & bewegen stimuleren



HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO LEIDEN 1 JULI TOT EN MET 31 DECEMBER 2020 |  38

ACTIES
• De gezondheidsproblemen in Leiden-Noord, het Bos- en  

Gasthuisdistrict, de Mors, de Merenwijk en het Stevenshof zijn het 

grootst. In het Bos- en Gasthuisdistrict wonen veel ouderen en  

het aantal 65-plussers neemt verder toe. Zo ook in de Merenwijk, 

het  Stevenshof en het  Roodenburg district. In deze wijken zetten  

we extra capaciteit in.

• De buurtsportcoaches maken een integraal sport- en bewee g-

aanbod per wijk dat voor alle Leidenaren toegankelijk is. Dit aanbod 

is nadrukkelijk ook toegankelijk voor Leidenaren met een fysieke/

psychische beperking of die door armoede lastig kunnen meedoen. 

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland zorgen we dat 

alle Leidse kinderen kunnen meedoen. 

• Samen met huisartsen zetten we ‘bewegen op recept’ op waarbij 

doorverwezen wordt naar activiteiten in de wijk. Hiervoor 

 ontwikkelen we een stadsbreed beweegaanbod voor ouderen  

of inwoners met een chronische ziekte of een beperking.  

Dit aanbod is gericht op mobiliteit, spierkracht en balans. 

• Stimuleren van bewegen.

• De buurtsportcoaches ondersteunen de sportverenigingen bij het 

professionaliseren en brengen de sportactiviteiten naar wijken waar 

deelname aan sport laag is. Ook maken zij het aanbod toegankelijk 

voor Leidenaren met een fysieke/psychische beperking of die door 

armoede lastig kunnen meedoen.

Samenwerken: Samenwerking met fysiotherapeuten, diëtisten en 

lokale verenigingen
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GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 

In 2021 voldoet 66% van de Leidenaren aan de norm gezond bewegen.
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GEREALISEERD 
• In samenwerking met de gemeente, GGD, Zorg en Zekerheid en een aantal 

fysiotherapeuten is het programma Lekker in je Lijf verder vormgegeven. 

Door de Coronaperiode zijn aanmelding achtergebleven en wordt dit in 2021 

door de sluiting van de fysiotherapeuten voortgezet. Dit geeft inwoners van 

Leiden met een kleine beurs en overgewicht de kans deel te nemen aan een 

gezond leven.

• Maaltijd bezorgd bij de ouderen in de Stevenshof door de Reals Socials. 

Vanuit The Real Social krijgen jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen, 

om impact te maken en om andere te helpen. Jongeren doen tijdens het 

traject kennis en vaardigheden op.

• Sporten op scholen en naschoolse opvang sporten is in diverse wijken 

opgezet.

• Er zijn beweegactiviteiten georganiseerd. Zoals balkon bewegen voor 

mensen uit de zorgcentra in diverse wijken.

• Wintergames gestart in samenwerking met de Krajicek Foundation

• Opstart kleinschalige buurtgym in het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken  

in samenwerking met BuZz en Sol.

• Op dit moment bieden wij aan 18 mensen van verschillende leeftijden en  

met verschillende vormen van beperking (denkend aan autisme, ADHD, 

lichamelijk beperkt) sportactiviteiten aan. (Ouderen in beweging, wandel club, 

Leidse sporttuin). In deze groepen zitten niet alleen mensen met een 

beperking, het is een gemixte groep waarbij professionals vanuit Incluzio 

aansluiten om deze te begeleiden.
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UIT DE PRAKTIJK
MAALTIJDEN BEZORGD
In de week van 9 november nam Buurtsportcoach Joey contact met mij op 

met de volgende vraag: ‘’Soeredj is er mogelijkheid dat een aantal jongeren  

van The Real Social maaltijden kunnen rondbrengen bij ouderen op woensdag 

18 november 2020 in de Stevenshof’’? Dat is zeker mogelijk Joey! Ik zal het aan 

ze vragen. Als snel kreeg ik reactie van Farouk, Mohamed, Patrick en Rachid! 

Farouk, Mohamed, Patrick en Rachid kregen ieder 5 tot 10 maaltijden die 

moesten worden rondgebracht op de fiets. Vanuit de ouderen uit de wijk 

kregen de jongeren veel positieve reacties en dat deed iets met de jongens. 

Farouk: ‘’we leven in een situatie waarin wij elkaar moeten helpen’’.  

Rachid: “ik kreeg van de bewoners echt een gevoel van waardering, dat doet 

mij heel goed’’. Mohamed: ‘’het is leuk om te zien als ik andere mensen blij kan 

maken’’! Patrick gaf het volgende aan: ‘’ ik vond dit hartstikke leuk om te doen’’. 

Jongeren zijn heel blij dat ze worden gezien en dat ze zichzelf kunnen 

ontwikkelen.

Binnen The Real Social willen wij zoveel mogelijk jongeren in Leiden tussen  

de 14/28 jaar bereiken om deel te nemen aan The Real Social. 

NAAR DE MENSEN TOE!
In samenwerking met het zorgcentrum aan de overkant van Buurthuis Matilo 

hebben we een beweegactiviteit opgezet. Mensen geven aan dat ze het 

ontzettend waarderen dat we naar ze toe komen maar spreken ook hun  

angst uit dat het niet voor altijd is. We konden hen vertellen dat we juist veel 

meer aanbod willen creëren met onder andere wandelgroepen en een jeu  

de boules-activiteit. De directeur van het zorgcentrum kwam persoonlijk 

vertellen dat het heel waardevol is dat wij er zijn in de wijk en dat onze  

aanpak naar de mensen toe is. 

Soeredj Angoelal 
Buurtsportcoach Matilo
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UIT DE PRAKTIJK
VRIJWILLIGE INZET
Nadat een vader had gezien wat voor werk we deden op het veldje voor zijn 

voordeur kwam hij zichzelf voorstellen. Hij vond het zeer waardevol wat wij 

voor de wijk doen en gaf aan dat er veel behoefte is aan persoonlijke aandacht. 

Hij heeft in navolging van ons gesprek aangeboden om als vrijwilliger ingezet  

te worden. 

STRUCTUUR
Elke woensdag organiseren we een zaalvoetbalactiviteit, ondanks dat deze 

direct vrij goed liep zijn we de straat op gegaan om meer jongeren te werven. 

Een aantal jongens die we tegen kwamen zaten buiten in een groepje en 

hadden nergens zin in, we kregen ze toch mee om eens te komen kijken.  

Het duurde niet lang voordat ze toch zelf ook wel een balletje wilden trappen 

en uiteindelijk hebben we hen nu elke week over de vloer. In navolging daarvan 

hebben een groepsgesprek geïnitieerd via Whatsapp met die jongens waarop 

we hen ook heel makkelijk kunnen bereiken voor andere activiteiten.

SAMENWERKEN
De hockeyvereniging neemt een prominente plek in binnen onze wijk. Uiteraard 

zijn we in gesprek gegaan met voorzitter. Hij gaf aan dat hij graag samen op 

wilde trekken en bood aan dat we onze materialen altijd op mogen slaan in hun 

clubhuis. Ik kon hem overtuigen om mee te nemen in de bestuursvergadering 

of zij niet als open sportpark wilden gaan fungeren in de toekomst. Daar heeft 

het volledige bestuur zeer positief tegenover gestaan en aan die oproep gaan 

ze gehoor geven. Op deze manier hebben we ook aan de andere kant van de 

wijk een uitvalsbasis.

AANPASSEN AAN DE BEHOEFTE
In eerste instantie was de opstart met de scholen niet gemakkelijk, niet elke 

school heeft een gymzaal en docenten gaven aan dat kinderen in deze wijk al 

op zeker twee sporten zaten dus dat het niet per se zin heeft om extra sport 

aan te bieden. We hebben in samenwerking met Sol nu ingezet op gezonde 

leefstijl en gebruiken sport daarin als middel. De aantallen kinderen groeien elke 

week, ouders zijn zeer positief en we kregen ook complimenten van een aantal 

docenten die we eerder spraken, ze waren erg positief over de invalshoek die 

we nu gebruikten. 

Ilias Daoudi
Buurtsportcoach Matilo/Roodenburg
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WEBINAR CLUBKADERCOACHING
Op 19 november hield ik in samenwerking met de Gemeente Leiden een online 

Webinar CKC. In deze Copronatijd zijn veel clubs en verenigingen gesloten of 

druk met organisatie en online echt de verbinding gezocht en daar kwamen 

concrete hulpvragen: 

1)  Leidse reddingsbrigade: inventarisatie wat betreft wie ze willen zijn en voor 

welke doelgroep(en) ze willen zijn. Ik ben twee keer aangesloten bij een 

digitale meeting en heb daar een enquête ten uitvoering gebracht. 

2)  vv Roodenburg: bij hen start ik met trainingsbegeleiding na een leuk gesprek 

over Clubkadercoaching-proeftuin. 

3)  Saturnus handbal: langs geweest bij 2 bestuursleden met uitleg over Ckc.  

Zij twijfelden nog erg over waar ze als vereniging wilden staan in de 

samenleving. Ik heb met ze beholpen door vragen te stellen over wat ze 

leuk vinden, waar ze energie van krijgen en wat ze willen uitstralen. In 

februari gaan we daar mee verder, want ze zijn nu zelf de onderwerpen 

intern aan het bespreken.

4)  UVS voetbal: willen meer buurthuis van de wijk worden in de wijk 

Boerhaave. Ze willen met de kantine een veel groter effect hebben dan 

alleen maar bier schenken voor voetballers. Ze denken zelf aan darten,  

jeu de boules, vergaderen, koffie schenken voor ouderen, etc. 

KERST-ACTIE(F) OP HET BALKON
Veel mensen zijn eenzaam en al helemaal met Corona. Om deze mensen een 

hart onder de riem te steken zijn we op pad gegaan met een grote geluidsbox 

waar sfeer verhogende muziek uit knalde, de straat op geweest. We posteerden 

onszelf onder een flat of middenin een straat waardoor iedereen die dat wilde 

van zijn/haar balkon toch deel kon nemen aan een beweegles in de lockdown. 

Dat ons team uitgedost was met zilveren kerstmutsen en onze opvallende 

oranje jassen hielp enorm voor de sfeer en dat we aangevuld werden door drie 

kleine kerstelfjes (kinderen uit de straat) versterkte dat alleen maar. We kregen 

erg veel leuke reacties, van mensen die mee deden, mensen die voorbij kwamen 

lopen en van het zorgpersoneel van verschillende verzorgingstehuizen. 

Rogier van Meggelen
Clubkadercoach Leiden breed
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NAAST VITALIEIT EN BEWEGEN ONDERSTEUNEN WE OOK VERENIGINGEN
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MET MARIT OP DE FIETS
Praten met vriendinnen op de tandem, dat was Marit’s grootste wens. Een 

telefoontje naar Lrtv Swift mocht ze langskomen om te kijken of de tandem 

paste. En dat ging. Samen met trainer Niek ging ze op weg. De sportvereniging 

is weer een lid rijker. Mooi om als beweegcoach de verbinding te leggen tussen 

een sporter en een verenging.

ENERGIE VAN ATLETIEK
Een jongen met autisme die twee jaar geleden al eens had geprobeerd om bij 

een atletiek vereniging aan te sluiten kwam samen met zijn ouders bij mij. Twee 

jaar geleden liep het uiteindelijk stuk omdat de opstart niet door de vereniging 

en de jongen op elkaar afgestemd waren. Omdat hij had aangegeven bij zijn 

ouders nog steeds veel energie te krijgen van atletiek wilden ze het als gezin 

graag opnieuw proberen. 

Ik ben de eerste drie keer mee geweest naar de vereniging om de jongen 

kennis te laten maken met de trainers, de andere jongeren en de omgeving.  

Ik kon hem een stukje vertrouwen geven in een nieuwe spannende situatie.  

Op dit moment werkt het goed en komt hij volgens zijn ouders, na elke training 

zeer vrolijk thuis, zij zijn erg blij met de persoonlijke aandacht en fijne werk-

wijze. Ook de trainers van de atletiekvereniging geven aan zeer blij te zijn met 

hoe de eerste moeilijke fase is overwonnen, ze zijn blij dat de eerste aandacht 

voor de jongen van mij kwam en dat zij langzaam maar zeker het vertrouwen 

hebben kunnen winnen. 

NET IN NEDERLAND
Ik werk ook met een jongen van 18 jaar die sinds kort Nederland woont. Zijn IQ 

is beperkt en dat wordt niet makkelijker voor hem gemaakt door een zeer licht 

verstandelijke beperking, daarnaast kampt hij met overgewicht. Omdat zijn 

beperking niet direct van hem is af te lezen heb ik hem gekoppeld aan de 

professionals van het Lekker in je lijf-project. Op deze manier werkt hij aan 

zichzelf op verschillende vlakken, de professionals hebben de mogelijkheden 

om met zijn beperkingen om te springen en dat werkt voor beide kanten zeer 

plezierig. 

Daarnaast heb ik in samenwerking met Project JA hem naar een baan begeleid. 

Ik ben meegeweest naar zijn intakegesprek voor zijn nieuwe werk wat ook hier 

weer rust en vertrouwen gaf. Hij vind het super fijn om sport en werk en 

daarmee een gezonde leefstijl en inkomen, te combineren met het leren van  

de Nederlandse taal. Echt een win-win situatie.

Eveliene Annink
Beweegcoach Leiden breed
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BEGELEIDING BEWEGERS MET EEN BEPERKING

Marit met trainer Niek
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KRAJICEKPLAYGROUND
Op de Krajicekplayground in de Mors heb ik samen met mijn buurtsport-

coach collega Mourad ook een heleboel successen behaald. Één voorbeeld 

daarvan is nogmaals de waardering die je krijgt tijdens de activiteit op de 

playground. De jongeren hebben een goede band met ons en komen ook 

met maatschappelijke vragen waar we ze eventueel bij kunnen helpen.  

Het zoeken van een stageplek of meehelpen aan een activiteit is hier een 

mooi voorbeeld van. Doordat we deze goede band met de jongeren 

hebben, zie je dat ze iedere week weer terugkomen. Al willen ze niet 

sporten, komen alsnog even een gezellig praatje houden.

Achraf Boy
Buurtsportcoach Stevenshof
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Buurtsportcoach Mourad met de Jongeren op de Krajicek PlaygroundBuurtsportcoach Mourad met de Jongeren op de Krajicek Playground
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SAMENWERKING SOCIAAL WIJKTEAM (SWT)
“Overgangsfase van welzijn SWT naar SSB schuurt in de periode juli tot 

 november 2020, maar op een constructieve manier. SWT heeft een warme 

overdracht gedaan van EGB naar Incluzio en letterlijk wekelijks een spreekuur 

gedraaid samen met Incluzio om elkaar over en weer te leren kennen en te 

bouwen aan onderling vertrouwen. Voor SWT was het lastig om dit stuk los  

te laten en voor Incluzio als nieuwe partner in de stad een zoektocht. 

Programma manager Incluzio en directeur SWT hebben regelmatig overleg en 

onderling helderheid verschaft voor de eigen achterban in rollen, taken en 

bevoegdheden. Wijkteamleden weten elkaar onderling steeds beter te vinden.

Het elkaar leren kennen en samenwerken is een pijler voor beide partner-

organisaties in de wijken, de afstand door Corona is een complicerende factor, 

ook in het fysiek samen gebruik maken van panden. 

Partijen hebben respect voor elkaars vakgebied en weten elkaar steeds meer  

te vinden in dienst van de bewoners. Voor 2021 zullen deze partnerorganisaties 

wijkgericht met elkaar doorontwikkelen en samenwerken aan een  gezamenlijke 

opdracht. Zodra de lockdown eraf gaat,zullen Incluzio en SWT graag ook een 

fysieke bijeenkomst organiseren met beider wijkteams.

SWT staat nu in de positie als initiator wanneer vraag is naar bijvoorbeeld een 

collectief aanbod van een activiteit welke er nog niet is en zoekt in dat geval de 

nabijheid bij buurtcoaches van Incluzio. SWT trekt ook in de wijken al op met 

Incluzio in kennismaken met de eerste lijn en te onderzoeken waar hier de 

behoefte ligt in samenwerken. We kijken vol vertrouwen en met werkplezier uit 

naar verdere samenwerking tussen Incluzio en SWT, in dienst van de kwestbare 

burger in de stad”.

M.A.(Antoinette) van Wezel 
directeur 
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doorverwezen 

vanuit Gemeente/ 
 WMO Loket

23

Unieke inwoners 
doorverwezen 

vanuit  
SWT/JGT

49

Top 10 hulpvragen inwoners doorverwezen aan Incluzio vanuit Gemeente/WMO Loket of SWT/JGT
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Samen M�doen Leiden

Vrijwilligersondersteuning

Faciliteren van ontmoeting

Mantelzorgondersteuning

Afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen

Eenzaamheid verminderen

Laagdrempelige vormen
van dagbesteding

Vitaliteit & bewegen stimuleren

Cliënten doorverwezen vanuit Incluzio naar WMO Loket/SWT/JGT

Unieke inwoners 
doorverwezen 

naar Gemeente/ 
 WMO Loket

10

Unieke inwoners 
doorverwezen 

naar 
SWT/JGT

23

Top 10 hulpvragen inwoners doorverwezen door Incluzio naar Gemeente/WMO Loket of SWT/JGT
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Lee aarheid & sociale samenhang
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Financien / administra e / schulden

Gezondheid lichamelijk

Eenzaamheid / sociaal netwerk

Dagelijks func oneren

Werk

Meedoen

Gezondheid geestelijk

Opleiding

22%

16%

16%

16%

14%

14%

8%

7%

5%

4%

4%
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Regicare, het eerste half jaar 
Het eerste halfjaar zit erop. In de afgelopen maanden zijn de medewerkers binnen  
Incluzio Leiden meegenomen in alle veranderingen die op hen is afgekomen. 

Registreren binnen Regicare
Het registreren van je werkzaamheden is daar één van. Het overgrote deel van de medewerkers 

is niet gewend om te registreren, maar desondanks zetten zij hun schouders eronder. We 

registreren namelijk niet alleen voor de verantwoordingsrapportage richting de gemeente maar 

ook voor onszelf én voor de Leidenaren. Want: met de registraties kunnen we real-time onze 

dienstverlening aanpassen aan hetgeen leeft bij de inwoners van Leiden.

Terugkijkend op de afgelopen maanden lijkt het verandertraject nu z’n vruchten af te gaan werpen. 

Er wordt steeds beter geregistreerd. Deze registraties betreffen grotendeels diverse onder-

steunings trajecten (lang en kortlopend). De registratie op het gebied van het matchen van vraag  

en aanbod (vrijwillige inzet) én alle activiteiten die wij (mede) organiseren kan nog beter. Voor deze 

twee onderdelen gaan wij ons komende halfjaar extra inspannen, door extra kennis- en systeem-

vaardigheidstrainingen te geven.

We weten zeker dat we de volgende keer nog betere resultaten kunnen laten zien. Dit gaan we 

bewerkstelligen door training te geven, vragenuurtjes in te lassen en de medewerkers nog meer mee 

te nemen in onze doelstellingen.

Key-users
Vlak na de start in Leiden is een key-users groep aangesteld. Dit zijn medewerkers van Incluzio Leiden  

die naast hun reguliere werk collega’s helpen met registreren maar ook meedenken over optimalisaties in 

het registratiesysteem. Met als resultaat verdere ontwikkeling van het systeem en meer gebruikersgemak.

Alle begin is moeilijk. Met de schouders eronder en de juiste mentaliteit is deze rapportage tot stand 

gekomen met voor het komend halfjaar nog meer ruimte voor verbetering. Daarom een dikke pluim 

voor de medewerkers, key-users en functioneel beheerders

Alycia Biekram
Projectmanager

VAN  
ALYCIA  

BIEKRAM
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