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Een jaar op weg in Leiderdorp!



Het eerste jaar van Incluzio Leiderdorp zit erop. Met trots kijk ik terug. Het is ons gelukt om de  ondersteuning voor inwoners te continueren en meer in 
samenhang te organiseren. Bestaande activiteiten zijn doorgezet en we hebben een stabiele basis neergezet van onze organisatie. Ruim 170 vrijwilligers 
hebben zich aan ons verbonden en  samen met bewoners en partners zijn nieuwe initiatieven opgezet die bijdragen aan het welzijn van Leiderdorpers. 
Initiatieven die zorgen voor sociale contacten, vitaler maken, mantelzorgers ontlasten, zorgen voor zingeving en waarbij mensen hun talenten verder 
kunnen ontwikkelen. 

Het jaar begon spannend. Incluzio startte als nieuwe welzijnsorganisatie in 

Leiderdorp en nam taken over van ruim 20 verschillende organisaties die 

voorheen verantwoordelijk waren voor delen van het welzijnswerk en het 

sociaal wijkteam. Vooral bij een aantal vrijwilligers die betrokken waren bij 

deze organisaties, zorgde dit in eerste instantie voor onzekerheid en weerstand. 

En dat begrijp ik heel goed. Het is ook niet niks om afscheid te moeten nemen 

van een organisatie waar je al jarenlang verbonden mee bent. We hebben 

daarom alles op alles gezet om de overgang met respect en zorgvuldigheid 

aan te vliegen. Door te luisteren, persoonlijke aandacht en door bestaande 

activiteiten door te laten gaan en niet direct het roer om te gooien. Naarmate 

de weken vorderden kwam er rust en lukte het ons om stap voor stap het 

vertrouwen van de vrijwilligers te winnen. Iets waar ik erg blij om ben, 

want samen staan we sterker. 

In hoeverre zijn we al in staat geweest om de door de gemeente beoogde 

verandering in te zetten? Oftewel bieden we de ondersteuning aan inwoners, 

meer dan voorheen, in samenhang aan? Is het ons gelukt om inwoners met 

een hulpvraag nog eerder te bereiken? Zoeken we de oplossingen bij voorkeur 

in de directe omgeving van de inwoner en zijn sociale netwerk? En is het 

eigenaarschap daar waar mogelijk meer belegd bij inwoners? Ik ben er van 

overtuigd dat we een goede eerste stap hebben gemaakt in deze richting. 

De beoogde samenhang tussen welzijn en individuele ondersteuning zag 

ik afgelopen jaar tot stand komen. Vaak ging het om kleine dingen, 

waardoor we net dat beetje extra konden doen in het leven van mensen.

Bijvoorbeeld de middag dat één van onze sociaal werkers en onze buurtcoach 

inwoners uit een straat bij elkaar brachten om met elkaar soep te eten. Nadat 

we signaleerden dat opvallend veel mensen uit deze straat ergens mee worstel-

de is dit initiatief tot stand gekomen. De opbrengst van deze middag? 

Een inwoner die worstelde met financiële belemmeringen is doorverwezen 

naar ons financieel spreekuur en heeft daardoor tijdig ondersteuning gehad. 

Een andere inwoner meldde zich aan als vrijwilliger en kon zo weer van 

betekenis zijn. Weer een andere heeft de stap gezet om meer te gaan bewegen 

en een aantal inwoners zijn onderling sterker aan elkaar verbonden.

Dit soort initiatieven laten voor mij de kracht 

van samenwerken zien. 

VOORWOORD
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In 2020 hebben we als team besloten om nog meer te focussen op samen- 

werken met ketenpartners. Met de meeste ketenpartners werden de lijnen 

afgelopen jaar al steeds korter. Zo werden onze jongerencoaches meer 

aangehaakt bij het jeugd en gezinsteam. En de huisartspraktijken verwezen 

steeds meer door naar ons nieuwe dagbestedingsprogramma Dagactief in 

’t Buurthuis in het oude dorp. Ik ben ervan overtuigd dat we deze korte lijnen 

blijven benutten in 2020. Samenwerken gebeurt echter nu nog wel vaak 

ad-hoc. In 2020 willen we meer gericht op de lange termijn een aantal 

ontwikkelopgaven, samen met partners, formuleren en oppakken. 

In de buitenste ring van de cirkel staan de thema’s waar we op willen (door)

ontwikkelen. Onze aanpak hierbij is nog beter samenwerken, nog meer 

collectiveren en plezier houden in ons werk. 

Een resultaat waar we nog vooruitgang in moeten boeken is de overheveling 

van de Wmo indicaties begeleiding. Onze opdracht is om minimaal 40% van 

de begeleiding die voorheen door andere instellingen op basis van een Wmo 

indicatie wordt geleverd op te pakken. Zodat inwoners deze als algemene 

voorziening krijgen aangeboden meer in de nabijheid, zonder indicatieproces 

en meer in verbinding met welzijnsondersteuning. 

U leest het, er is en zal altijd  nog een weg te gaan zijn. En gelukkig maar, want 

één ding deel ik in ieder geval met mijn team en met heel veel Leiderdorpers: 

we houden van ondernemen, leren en verbeteren! Doet u ook mee?

Janine de Vries 
Incluzio Leiderdorp

VOORUITBLIK OP 2020
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ALGEMENE CIJFERS 

WMO CIJFERS 

MEEDOEN

ADMINISTRATIE EN GELD

GEZOND LEVEN EN VOELEN

MANTELZORGONDERSTEUNING

LANGER THUIS WONEN

JONGEREN EN TALENT

IETS DOEN VOOR EEN ANDER

            
FINANCIELE CIJFERS



Marco van den Borg is sociaal werker bij Incluzio Leiderdorp. En ook al is 
hij dit nog maar goed en wel een half jaar, voor veel klanten is hij nu al een 
rots in de branding. Zo ook voor Joost en zijn gezin, die via via bij Incluzio 
terechtkwamen. “Het is een beetje zoals Johan Cruijff altijd zei: je gaat het 
pas zien als je het doorhebt”, aldus Joost. 

Joost: “De komst van Incluzio naar Leiderdorp viel nagenoeg samen met onze 

hulpvraag. Toen we door een vriendin op Incluzio werden gewezen, vielen hun 

aankondigingen en advertenties ineens extra op. En na het intakegesprek, 

werd ook duidelijk dat Incluzio inderdaad de partij was die ons echt verder 

zou kunnen helpen. Iets waar we eerder niet aan hadden gedacht. Oftewel: 

we zagen het pas toen we het doorhadden.”

Marco: “Dat horen we wel vaker, dat mensen denken dat Incluzio niet voor hen 

is. Maar Incluzio is er voor alle inwoners van Leiderdorp. Is het niet nu dan wel 

in de toekomst, want je weet nooit wanneer en hoe je situatie verandert.”

Joost: “Nou, zeker. Je leven kan er ineens heel anders uitzien, zonder dat je 

precies weet wat je nodig hebt. Dat is denk ik ook de belangrijkste rol van een 

sociaal werker, dat hij een juiste inschatting kan maken van de situatie en de 

hulp die nodig is. Ik had geen behoefte aan medeleven maar aan meedenken.” 

Marco: “Een persoonlijke klik kan heel belangrijk zijn in ons werk. Je komt toch 

bij mensen thuis en moet een inschatting maken van hun privésituatie en die 

vervolgens vertalen naar een hulpvraag. Daar is mensenkennis voor nodig 

én ervaring. Ik ben jaren verpleegkundige geweest en heb de sales gedaan 

voor een leverancier in hulpmiddelen en woningaanpassing. Daar heb ik nu 

ontzettend veel voordeel van.”

Joost: “Het fijne aan Marco is dat hij de vraag achter de vraag hoort. Soms zelfs 

nog voordat wij beseffen welke hulp we nodig hebben. Dat is zo fijn, zeker 

als je het al druk genoeg hebt met werk en het runnen van een jong gezin.”

Marco: “We kijken bij Incluzio altijd breder dan de bestaande hulpvraag. Iets kan 

nu nodig zijn, maar hoe is het over drie maanden? Is er dan behoefte aan meer 

of andere hulp? Zeker omdat wij ook weer afhankelijk zijn van derden en te 

maken hebben met levertijden en wachtlijsten, moeten we altijd vooruitkijken.” 

Joost: “Laat dat maar aan Marco over! Of eigenlijk aan Incluzio, want achter 

Marco staat natuurlijk een hele organisatie.  

Marco: “Ik doe het inderdaad niet alleen, ik realiseer me wel dat ik het 

visitekaartje ben van Incluzio. Bij klanten en ketenpartners. Ik probeer daarbij 

altijd zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken, want we kunnen veel 

van elkaar leren.

INTERVIEW

Verder kijken dan de hulpvraag, 
dat is onze taak
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MEEDOEN

Dagelijks zorgen wij dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen, 

dat zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren en dat zij minder 

afhankelijk zijn van zorg, overheid en loketten. Wij willen inwoners 

het gevoel geven dat zij ertoe doen en helpen hen ook aan een 

zinvolle dagbesteding of werk. En, waar mogelijk, leggen we het 

eigenaarschap terug bij de mensen zelf: wij geloven in de kracht  

van inwoners!
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ONZE SPEERPUNTEN 

1  MEER BUURTONTMOETINGSPLEKKEN EN STIMULEREN VAN 
BUURTNETWERKEN

In lijn met de maatschappelijke opgave uit de sociale agenda om inwoners 

elkaar meer te laten ondersteunen en te laten helpen, heeft Incluzio afgelopen 

jaar fors ingezet op het stimuleren en faciliteren van ontmoeten en daarmee 

ook op het verminderen van het gevoel van eenzaamheid. 

Hierdoor zijn er dit jaar nieuwe bewonersinitiatieven ontstaan:  

-  Bewoners van Keerpunt 1 en 2 hebben samen met onze buurtcoach een 

ruimte voor een wekelijkse koffie inloop geregeld. De eerste voorkeur, 

restaurant de Ommedijk welke zich in de directe nabijheid bevindt, is tot 

spijt van de bewoners niet gelukt. Blij zijn de bewoners wel met het feit dat 

er een alternatieve ruimte is gevonden. Doordat er naast deze ruimte ook 

vervoer is geregeld, is het voor ieder van hen toch mogelijk om ook naar 

deze plek te gaan. 

-  Op 27 november vond de start plaats van Clubhuis De Derde Helft. 

Een initiatief dat het Ouderenfonds samen met Incluzio Leiderdorp en 

sportverenigingen RCL en Alecto is gestart. Tijdens Clubhuis De Derde Helft 

zijn er activiteiten zoals biljart, walking football/hockey en computerles. 

Activiteiten georganiseerd dóór en vóór ouderen en de sportverenigingen. Er 

zijn nu 5 commissieleden die zorgen dat De Derde Helft plaatsvindt. Incluzio 

werkt hierbij ondersteunend. In de eerste helft van het jaar is er al contact 

geweest met een bewoner uit de Leyhof voor het gebruik van de ruimte van 

Alecto voor senioren. Dit sluit hier goed bij aan en deze bewoner is nu ook 

actief binnen De Derde Helft. Omdat het gedragen wordt vanuit de clubs en 

vrijwilligers is het resultaat geborgd voor de lange termijn.

-  Na de wens van een bewoner om meer contact te hebben met andere 

alleengaanden is in november de kookgroep voor alleengaanden gestart 

in Dwars. Deze groep kan nog groeien, maar de start is met gemiddeld 6 

deelnemers mooi. De groep doet alles zelf, zoals boodschappen, koken 

en opruimen. Om deze groep zelfstandig te laten functioneren was de 

buurtcoach in 2019 nog aanwezig tijdens het koken. In 2020 wordt dit 

langzaam afgebouwd, waarna de groep zelfstandig verder gaat. 

Waar nodig blijft Incluzio betrokken.  

-  Er zijn dit jaar 24 financiële bijdrages door Incluzio toegekend aan inwoners 

voor buurtinitiatieven. Buurtinitiatieven komen in aanmerking als ze onder 

andere ontmoeting in de buurt stimuleert, welzijn voor buurtbewoners ver-

groot of eenzaamheid tegengaat. De laatste periode van 2019 zijn de meeste 

aanvragen binnen gekomen. Veelal gaat het om eenmalige activiteiten in 

de buurt. Deze activiteiten komen vaak wel jaarlijks terug. Er is ook een 

bijdrage gedaan voor een langdurend initiatief; de Vitality Club. 

-  In de Hoeksteen in de Schansen en Dreven is door een bewoner een 

rommelmarkt georganiseerd. De Hoeksteen kan nog meer als ontmoetings- 

en activiteitenruimte gebruikt worden. Samen met Rijnhart Wonen wordt 

het aanbod zichtbaar gemaakt en waar mogelijk uitgebreid. Hierbij is ruimte 

voor eigen inbreng van bewoners. 

-  De Ruilwinkel is één keer per week open en heeft dit jaar gemiddeld 12,6 

bezoekers per dag gehad. Vanaf september is er door de vrijwilligers meer 

aandacht besteed aan de promotie van de Ruilwinkel. De Ruilwinkel wil graag 

uitbreiden, omdat er dan nog meer mensen terecht kunnen. Voor veel mensen 

is de Ruilwinkel ook een plek om te praten en een kopje koffie te drinken.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  Het aantal Leiderdorpers dat aangeeft zeker te weten te kunnen 

terugvallen op mensen uit de buurt als men hulp nodig heeft is 

in 2022 vergroot naar 30%;

•  Min. 8% van de Leiderdorpers organiseren in 2022 activiteiten in 

een buurthuis en/of in de buurt voor andere bewoners.
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2 BEWONERS MEER AAN ZET BIJ EVENEMENTEN
Daar waar voorheen professionals nog veel aan zet waren bij evenementen, 

heeft Incluzio ingezet op het verleggen van het eigenaarschap naar inwoners. 

Dit zorgt er voor dat de evenementen nog meer aansluiten bij de behoeften 

van inwoners en is in lijn met het doel uit de sociale agenda om te zorgen dat 

nog meer inwoners zich gaan inzetten voor het dorp. 

Incluzio heeft dit jaar 2 grote evenementen ondersteund; Huttenbouw en 

Kerstafette. Bij Huttenbouw deden er 3 dagen lang 170 kinderen mee. Deze 

activiteit werd voorheen vooral door professionals georganiseerd, maar dit 

jaar is er een groep bewoners geweest die Huttenbouw heeft opgepakt. 

Het was een groot succes en de betrokkenen hebben aangegeven hier 

volgend jaar graag mee door te willen gaan. Ook onder ouders zijn nu 

mensen die in 2020 met de organisatie willen helpen. Dit zorgt ervoor 

dat het organiserende team is uitbreid. Dat is nodig, want nu kwam er 

veel werk op dezelfde mensen terecht. 

Ook bij Kerstafette ondersteunde Incluzio. Vooral op de achtergrond, want 

de organisatie is in handen van een groep bewoners. Ondersteuning was 

er onder andere op het gebied van promotie en bij de aanvraag van fondsen. 

In 2020 is het de bedoeling dat deze groep nog verder zelfstandig verder kan, 

waarbij Incluzio alleen nog ondersteunt waar echt nodig. Hierbij luisteren we 

naar de vraag, maar verliezen we de kracht van eigenaarschap niet uit het oog.

Bij Halloween heeft Incluzio alleen via de bijdrage voor buurtinitiatieven en op 

facilitair niveau ondersteunt door het beschikbaar stellen van locatie Dwars. 

Hierdoor waren er dit jaar op diverse locaties in Leiderdorp Halloweenfeesten 

met honderden bezoekers.

https://kerstafette.nl/
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3  VERZELFSTANDIGEN VAN STATUSHOUDERS
Afgelopen jaar heeft Incluzio de huisvesting 

van vier gezinnen (20 mensen) begeleid. 

Het werkproces van Vluchtelingenwerk is 

overgenomen en waar nodig aangepast en 

verbeterd. De samenwerking met de klant- 

managers van JAS (DZB) en Rijnhart Wonen

is opgestart. De lijnen zijn inmiddels kort en 

er wordt snel geschakeld. Om statushouders 

wegwijs te maken in Leiderdorp, het spreken 

van de Nederlandse taal te bevorderen en 

hun netwerk te vergroten, hebben we:

-  een wekelijks inloopspreekuur in Dwars 

(gemiddeld 3 bezoekers per keer).

-  8 vrijwilligers voor een jaar gekoppeld aan statushouders om hen wegwijs 

te maken in Leiderdorp en te ondersteunen bij vragen. 4 vrijwilligers waren 

afkomstig van Vluchtelingenwerk en 4 vrijwilligers zijn nieuw geworven. Om 

de deskundigheid van de vrijwilligers te verbeteren is er om de drie maanden 

een bijeenkomst en is de training interculturele communicatie geboden.

-  samen met inwoners het eerste half jaar een wekelijkse taalclub georganiseerd 

om Nederlands spreken te oefenen. In de tweede helft van het jaar is deze 

Taalclub door gegaan als taalcafé in de bibliotheek. In samenwerking met 

BplusC is er een doorontwikkeling gemaakt omdat inwoners naast het samen 

spreken van de Nederlandse taal meer behoefte hadden aan ondersteunende 

educatie. Het gemiddeld aantal bezoekers ligt op 5. Door in 2020 in te zetten 

op promotie, zetten we in op verhoging van het bezoekersaantal. 

-  een samenwerking opgestart met Gilde Samenspraak Leiden (o.a. voor de 

inzet van taalmaatjes). Dit jaar zijn er door Gilde Samenspraak 9 anderstaligen 

gekoppeld aan een taalmaatje.

-  statushouders toegeleid naar ander beschikbaar taalaanbod van BplusC, 

Jes Rijnland, Ekklesia taalgroep Leiden en NLtraining. 

-   extra ondersteuning ingezet van de Incluzio budgetcoach, om statushouders 

uit de schulden te helpen. Samen met W&I en Rijnhart Wonen is ook een 

preventieve maatregel bedacht om te voorkomen dat statushouders direct 

na aankomst in de schulden schieten. In de periode dat statushouders zich 

hier vestigen en nog moeten wennen aan hun nieuwe situatie worden 

de vaste lasten tijdelijk uit de uitkering betaald en worden betalingsachter-

standen voorkomen. Er komt ontzettend veel op statushouders af en veelal 

zijn ze onbekend met ons financiële systeem van uitkeringen, toeslagen 

en Nederlandse prijzen.

-  In de week van de alfabetisering is er met hulp van Stichting Lezen & Schrijven, 

BplusC en NLtraining een ‘letterborrel’ georganiseerd. Tijdens de letterborrel 

is het Incluzio team uitgelegd wat laaggeletterdheid is, wat de oorzaken van 

laaggeletterdheid zijn, hoe laaggeletterdheid te signaleren en waar naar door 

te verwezen. In overleg met BplusC zag Incluzio dit als meest waardevol 

om te doen, omdat er zo ingespeeld wordt op de kern van het probleem. 

Als laaggeletterdheid wordt gesignaleerd en er mensen persoonlijk kunnen 

worden geholpen bij het nemen van de drempel om hulp te zoeken, dan 

bereiken we de grootste impact.

Consultation hour   

Heeft u vragen? 
Kom naar het inloopspreekuur.

ساعة االستشارة

Voor wie?
Het inloopspreekuur is voor statushouders, voor mensen die vragen hebben op financieel of 
sociaal juridisch gebied en voor Leiderdorpers die een beroep willen doen op het jeugdfonds 
sport of cultuur. 

Hoe werkt het? 
Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte vragen; een gesprek duurt 15 minuten. Denkt u 
eraan om belangrijke papieren mee te nemen, zoals brieven of andere documenten? Zo kun-
nen we tijdens het gesprek maximaal gebruik maken van de beschikbare tijd. Twijfelt u of uw 
vraag geschikt is voor het inloopspreekuur, of wilt u vooraf meer informatie? Bel dan naar 
071-5413536. 

Samenwerking met Stadsbank Leiden
Heeft u schulden of betalingsachterstanden? Wilt u ondersteuning of advies? 
Bij het spreekuur is een collega van de Stadsbank aanwezig. Indien van 
toepassing kunt u direct een aanvraag Schuldhulpverlening doen.

Het inloopspreekuur is elke woensdag
Tijd: van 10:00 tot 12:00
Locatie: Dwars, Bloemerd 1C, 2353 BZ Leiderdorp 

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  Het aantal Leiderdorpers tussen 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen 

en schrijven is gezakt naar 7% in 2022.
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4    MENSEN IN DE BIJSTAND ACTIVEREN OM STAPPEN TE ZETTEN 
OP DE PARTICIPATIELADDER

Het eerste halfjaar is het gelukt om via onze eigen sociaal werkers mensen 

in de bijstand in beeld te krijgen en hen te helpen stappen te zetten op de 

participatieladder. Er zijn toen zes klanten doorgestroomd naar trede 6.

Het laatste halfjaar hebben Re-integratie Leiden (DZB), W&I en Incluzio hun 

krachten gebundeld en is de pilot ‘Co-creatieve kandidaatontwikkeling’ gestart. 

De pilot is gestart om te zorgen voor een doorlopende lijn en een meer 

integrale aanpak. Mensen met een bijstandsuitkering die geïsoleerd leven 

en geen sociale contacten buitenshuis hebben (trede 1 en 2 op de 

participatieladder) zijn bij Incluzio aangemeld door de klantmanagers 

van W&I. Het doel van de pilot is om hen te activeren en stappen

te zetten op de participatieladder. Voorheen waren hier in 

Leiderdorp nog geen concrete afspraken over en waren er 

nog geen partijen die zich over deze doelgroep bekommerden. 

Binnen deze pilot worden ook de mensen die (dreigen) uitvallen in 

het re-integratietraject van de DZB  bemiddeld naar Incluzio voor 

ondersteuning. Er wordt onderzocht door Incluzio hoe het komt

dat iemand uitvalt en er wordt gekeken naar wat er nodig is om deze persoon 

binnenboord te houden. De meerwaarde is dat er gelijk actief ingezet wordt 

op activering, waardoor ze niet uit het zicht verdwijnen. Deze pilot is in 

november geëvalueerd en wordt voortgezet in 2020. Over een half jaar wordt 

de pilot nogmaals geëvalueerd en ingezet op het integraal begeleiden van nog 

5 Leiderdorpers die zich nu bevinden op trede 

1,2 of 3 van de participatieladder. Er is in de pilot 

bewust gekozen om te focussen op kwaliteit in 

plaats van kwantiteit. 

1 Geïsoleerd

2 Sociale contacten
buitenshuis

3 Deelname
georganiseerde
activiteiten

4 Onbetaald
werk

5 Betaald werk met
ondersteuning

6 Betaald werk

0

5

10

12

5

2

Gestegen              Onveranderd              Gedaald

Unieke Casussen met resultaat participatieladder

*  Dit betreft alleen de mensen waar 
onze activeringscoach bij betrokken 
is. Er zijn ook klanten van onze 
sociaal werkers die stappen maken 
op de participatieladder. Dit is echter 
nog niet geregistreerd en daarom 
niet meegenomen. 
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ADMINISTRATIE EN GELD

Als mensen het overzicht verliezen over hun financiële situatie,  

is het belangrijk om snel actie te ondernemen, om erger te 

voorkomen en de gevolgen te beperken. Daarom gaan wij erop af 

en werken we integraal.



JAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – DECEMBER 2019) |  12

ONZE SPEERPUNTEN 

5 TOEGANKELIJKE HULP BIJ ADMINISTRATIE & SCHULDEN
Om te zorgen dat minder inwoners financiële belemmeringen ervaren om mee 

te doen,  hebben we hard gewerkt aan toegankelijke ondersteuning door: 

-  vrijwillige inzet van 12 budgetmaatjes om inwoners te helpen bij het op orde 

krijgen van de administratie. 13 mensen hebben langdurende ondersteuning 

gehad van budgetmaatjes. Dit heeft bij hen voorkomen dat zij in de (forse) 

schulden raakten.  De borging van de kwaliteit van dienstverlening door 

budgetmaatjes wordt bereikt door het maken van heldere afspraken tussen 

de klant en de vrijwilliger. Tevens vindt er een periodieke registratie van 

de voortgang plaats en zijn er regelmatig trainingen zoals van de zorg- 

verzekeringslijn en casuïstiekbespreking. 

-  een wekelijks financieel spreekuur. Gemiddeld komen er 5 bezoekers per 

keer. Tijdens de spreekuren is er bijvoorbeeld gekeken naar hoe de kinderen 

van ouders die in een krappe financiële situatie verkeren op een zo goed 

mogelijke wijze mee kunnen laten doen in de samenleving. Bijvoorbeeld 

door te helpen bij fondsaanvragen. De Stadsbank is aangesloten bij het finan-

cieel spreekuur. Dit betekent dat Leiderdorpers met een betalingsachterstand 

niet meer naar Leiden hoeven voor advies of een intake voor een schulds-

aneringstraject. Helaas blijken er nog weinig inwoners op het spreekuur te 

komen met gerichte vragen voor De Stadsbank. Om nog meer inwoners te 

bereiken die (dreigen) in de schulden te raken zijn we in december gestart 

met een PR campagne Financiële Prikkels. Onderdelen van deze campagne is 

een flyer van het spreekuur in meerdere talen welke is verspreid bij huisart-

sen, woningbouw en buurthuizen. Ook is er een filmpje gemaakt voor op 

social media en was er een straatactie waarbij flesjes bruis water (financiële 

prikkels) zijn uitgedeeld. 

Ondersteuningstrajecten door onze budgetcoach

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  Het aantal Leiderdorpers dat bekend is met de schuldhulpverlening die  

de gemeente organiseert is vergroot naar 67%;

•  Het aantal Leiderdorpers dat problemen ondervindt bij administratie en 

financiën is in 2022 gezakt naar 5%. 
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https://youtu.be/hnIfkU3r0B0
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TOTAAL # UNIEKE KLANTEN
 PERIODE JANUARI - DECEMBER

117

-  adequate ondersteuning door onze budgetcoach bij acute problematiek bij 

inwoners die in een moeilijke financiële situatie verkeren. Bij 2 klanten die 

waren afgesloten van gas en stroom is dit snel verholpen. Ook heeft Incluzio 

voorkomen dat verder financieel misbruik is gemaakt in een situatie van 

“datingfraude”. Ook is bij 4 inwoners voorkomen dat deze uithuisgeplaatst 

werden. 

-  voorlichting. Er is een financieel café voor ouderen gehouden en in samen-

werking met vrijwilligers een voorlichting over belastingaangifte. Daarnaast is 

er in samenwerking met de gemeente een kaartje ontwikkeld om jongeren 

die 18 jaar worden financiële tips en tricks te geven. 

-  samenwerking. Om de klant beter te ondersteunen werken we zo integraal 

mogelijk. Bij werkgevers in Leiderdorp zijn personeelsleden met geldproble-

men op de goede weg geholpen. Incluzio is naast het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur ook intermediair voor verschillende andere fondsen, om te doen wat 

nodig is. Ook is er nauwe samenwerking met de verschillende kerken in 

Leiderdorp.

VOOR TALENT

Om te zorgen dat je niet in de financiële penarie raakt hebben wij deze checklist  
voor je opgesteld met belangrijke zaken die je nu zelf moet regelen. Hang hem op  
en streep af wat je gedaan hebt. Je kunt deze checklist en uitgebreide informatie  
vinden op incluzioleiderdorp.nl/themas/administratie-en-geld  
Kom je er niet uit? Vraag dan hulp aan mensen om je heen of ga langs bij Incluzio 
Leiderdorp. Incluzio is bereikbaar op telefoonnummer 071-5413536 of per mail: 
leiderdorp@incluzio.nl 

€

Achttien worden is te gek. Je bent volwassen. 

Je bent vanaf dan ook verantwoordelijk voor jezelf en je financiEn. 
. .

Checklist 18+
            Zodat 18 worden een feestje blijft! ✓
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6 VROEGSIGNALERING
Vanaf april 2019 is Incluzio Leiderdorp aangesloten bij het initiatief Snelle Hulp 

bij Schulden (SHBS). Het initiatief is een samenwerkingsverband tussen de 

gemeenten Leiden, Incluzio Leiderdorp en diverse partijen zoals woningbouw-

corporaties, zorgverzekeraars, peuterspeelzalen, energie- en waterleveranciers 

en de Sociale Verzekeringsbank (de meldende partijen). Het is gericht op 

vroegsignalering van schulden. Het team SHBS bestaat uit schuldhulpverleners 

van de Stadsbank, een sociaal werker van Incluzio en sociaal werkers uit de 

Sociale Wijkteams Leiden. We beogen vroegtijdig hulp aan te bieden bij 

financiële problemen om zo problematische schulden te kunnen voorkomen. 

De meldende partijen geven elke maand de betalingsachterstanden van hun 

klanten door. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant. Een sociaal 

werker van Incluzio gaat, samen met een schuldhulpverlener, outreachend de 

wijken van Leiderdorp in. Dit houdt letterlijk in dat we bij de mensen aanbellen, 

kort uitleggen wie we zijn en waarvoor we komen en proberen in gesprek te 

gaan over hun financiële situatie. In totaal doen we 3 contactpogingen voordat 

we een melding afsluiten en de meldende partij hierover informeren.

De situaties die wij aantreffen zijn heel verschillend. Het kan zo zijn dat de 

bewoner zijn/haar achterstand intussen heeft betaald of ingelopen. Of dat 

iemand zelf al een betalingsregeling getroffen heeft en verder geen hulp wil 

of nodig heeft. Maar er zijn ook mensen die onze hulp willen: “wat bijzonder 

goed dat jullie aan de deur komen, ik had niet zelf bedacht om hulp te zoeken”. 

Vaak is er sprake van meerdere schulden. In sommige gevallen blijkt de melding 

slechts het topje van de ijsberg te zijn van schulden en/of problemen op diverse 

levensgebieden. Er is dan meer hulp nodig om alles weer op orde te krijgen.

#  OUTREACHENDE HUISBEZOEKEN BIJ INWONERS MET 
MEERDERE BETALINGSACHTERSTANDEN: 96

#  INWONERS DIE ZIJN GEHOLPEN BIJ HUN FINANCIËLE 
SITUATIE N.A.V. DE HUISBEZOEKEN: 23



Lenie Bonneur (78) kreeg eind 2018 een herseninfarct. Een ingrijpende 
gebeurtenis die haar leven compleet veranderde. “Dingen die zo gewoon 
waren, kosten nu ineens veel moeite”, vertelt Lenie, die zelfstandig woont. 
“Zeker als je alleen bent, is het dan fijn dat Incluzio er is.” 

 “Het was 30 december 2018”, blikt Lenie terug op de dag dat zij getroffen werd 

door een herseninfarct. “Ik was ineens zo duizelig. Toen heb ik een vriendin 

gebeld en gezegd dat ik mij niet goed voelde. Zij vertrouwde het niet en raadde 

me aan de buurman te bellen. Dat heb ik gedaan en die kwam meteen. Hij zag 

dat het inderdaad niet goed met mij ging en heeft 112 gebeld. De ambulance 

kwam en het volgende moment lag ik in het ziekenhuis. Daar ben ik een week 

gebleven, waarna ik nog een maand in een zorghotel verbleef. Van de ene op 

de andere dag was ik zomaar een lange tijd van huis. Gelukkig kon de buurman 

de zorg voor mijn twee poezen op zich nemen en bracht hij de post langs. 

Maar ideaal was het natuurlijk niet.”

“VAN DE ENE OP DE ANDERE DAG WAS IK ZOMAAR EEN MAAND VAN HUIS.” 
Tijdens haar verblijf in het zorghotel werkte Lenie aan haar revalidatie en werd 

hierbij ondersteund door een maatschappelijk werkster van het zorghotel. “Heel 

fijn”, vindt Lenie, “zij keek mee met wat ik nog wel kan en waar ik hulp bij nodig 

heb. En, heel belangrijk, ze wist ook hoe ik die hulp kon krijgen. Zo bracht zij 

me in contact met met Incluzio. Zij brachten mij onder andere in contact met 

een budgetmaatje, die mij nu helpt met mijn administratie. Samen nemen we 

de post door en betalen we rekeningen, dat digitaal bankieren is niets voor mij. 

Nu ben ik weer helemaal bij, want in een maand ontstaat ongemerkt een 

behoorlijke achterstand. Ik heb nu een map waarin ik alles geordend opberg en 

als mijn budgetmaatje komt, nemen we dat samen door. En dan te bedenken 

dat ik mijn hele werkende leven administratief werk heb gedaan. Zo zie je maar 

hoe anders het leven kan lopen. Ook hebben we maatregelen getroffen voor 

de toekomst, bijvoorbeeld voor de opvang van mijn katten Kyra en Fleur. Ik 

denk er liever niet aan, maar het is toch onvermijdelijk.” Aan het herseninfarct 

Zeker als je alleen bent, 
    heb je een plek nodig 
waar je kunt aankloppen 
         voor hulp.

INTERVIEW
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hield Lenie onder meer hemianopsie over: blindheid in het gezichtsveld. 

“Een enorme beperking”, zegt Lenie. “Doordat ik nu niet meer kan autorijden, 

is mijn wereld een stuk kleiner geworden. Ik deed altijd intensief aan yoga en 

volgde workshops mandala tekenen, maar zonder auto kan ik daar niet naar 

toe. Gelukkig is het winkelcentrum vlakbij en kan ik lopend mijn boodschapjes 

doen. Maar zware dingen, zoals het grind voor de kattenbak, zijn lastig mee te 

nemen. Hiervoor gebruik ik nu een oude rolstoel als boodschappenkarretje, 

maar hopelijk krijg ik binnenkort de scootmobiel die Incluzio voor mij heeft 

aangevraagd zodat ik ook weer mijn hobby’s kan oppakken.”

“HULP VRAGEN IS NIETS OM JE VOOR TE SCHAMEN.” 
Lenie heeft nagenoeg geen familie waarop zij kan terugvallen. Juist daarom 

vindt zij het zo belangrijk dat er instanties als Incluzio zijn; als zorg niet vanzelf-

sprekend is. Lenie: “Ik heb zelf altijd met veel liefde  voor mijn gehandicapte 

zusje en later voor mijn zieke moeder gezorgd. Dat vond ik niet meer dan 

vanzelfsprekend en zou ik zo weer doen. Maar als je alleen komt te staan - ik 

ben al een aantal jaar weduwe en kinderloos - dan merk je hoe belangrijk het 

is dat er een plek is waar je kunt aankloppen. En dat is niets om je voor te 

schamen.” 

Wij werken integraal. 

LEIDEND PRINCIPE
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GEZOND LEVEN EN VOELEN 

Een goede gezondheid en je goed voelen is een  voorwaarde  

voor een gelukkig leven. Wij willen toekomstgericht werken.  

Dit betekent dat we preventief willen inzetten op duurzame 

oplossingen, zoals een gezonde leefstijl en voldoende bewegen. 

Vooral voor die inwoners voor wie dit niet altijd gemakkelijk is.
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ONZE SPEERPUNTEN

7  BEWEGEN BEVORDEREN BIJ KINDEREN
Hoe eerder bewegen een gewoonte wordt, hoe groter de positieve effecten 

op de lange termijn. Daarom ligt onze focus op het stimuleren van bewegen bij 

kinderen. Dit sluit aan bij het doel uit de sociale agenda: om te zorgen dat meer 

kinderen een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben. De belangrijkste 

initiatieven die Incluzio hiertoe heeft genomen zijn:

-  Sportkennismakingsprogramma’s; in het schooljaar 2018/2019 hebben ruim 

100 kinderen hiervan gebruik gemaakt, voor het schooljaar 2019/2020 hebben 

tot dusver 25 kinderen zich ingeschreven. Het aantal inschrijvingen lijkt dus 

terug te lopen. Aan het eind van het schooljaar onderzoeken we wat hier de 

oorzaak van is en nemen we passende maatregelen. 

-  Kinderen zijn in contact gebracht met tennis door een tennisworkshop en 

doordat tennislessen door de tennisschool zijn gegeven tijdens de gymles 

op een basisschool.

-  Incluzio heeft de basisscholen afgelopen jaar ondersteund door de coördinatie 

van 7 toernooien (schaaktoernooi, lijnbaltoernooi, judotoernooi, korfbal- 

toernooi, voetbaltoernooi en hockeytoernooi). Resterend schooljaar staan 

er nog 5 op de planning. 

-  In 2 wijken in Leiderdorp zijn wekelijks sportclinics georganiseerd met 

gemiddeld 10 deelnemers.  

-  In de schoolvakanties zijn 7 voetbaltoernooien waarbij gemiddeld 25 jongeren 

aan hebben deelgenomen.

-  Optreden als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

(aantal aanvragen: 77).

-  De organisatie van wekelijkse beweegworkshops tijdens de pauzes en 

naschools bij De Hobbit en ’t Bolwerk zijn in voorbereiding.

-  Begeleiding van de inzet van het registratieprogramma Stimuliz om bewegen 

op basisscholen te monitoren.

-  Sportfeest; dit initiatief is begin van dit schooljaar gestart. Elke week wordt na 

schooltijd een uur gesport in een gymzaal tussen twee basisscholen. Gemid-

deld komen er 10 tot 15 kinderen per keer op af. Dit blijft in ieder geval tot het 

eind van het schooljaar, waarna gekeken wordt of dit project is te combineren 

en uit te breiden is met een project voor kinderen met overgewicht.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  65% van de Leiderdorpers voldoet aan de norm gezond bewegen in 2022.

Ondersteuningstrajecten door onze vitaliteitscoaches
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8 BEVORDEREN VAN BEWEGEN BIJ KWETSBARE INWONERS 
Ook het bevorderen van bewegen bij ouderen en kwetsbare inwoners is 

speerpunt van Incluzio. Het meest recent gestarte project is ‘Clubhuis De 

Derde Helft’. Dit is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds, 

waarbij Leiderdorp één van de eerste gemeentes is waar dit project gestart is. 

De sportverenigingen zetten hun deuren open voor 55 plussers. In Leiderdorp 

zijn voetbalvereniging RCL en hockeyvereniging Alecto hier enthousiast mee 

aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in twee ochtenden waarbij allerlei 

activiteiten worden georganiseerd voor de doelgroep. De opening was met een 

kleine 100 mensen druk bezocht. De reguliere ochtenden trokken gemiddeld 

(inclusief de walking footballers en hockeyers) tussen de 20- 30 deelnemers. 

Dit moet de komende periode alleen maar groeien via aandacht in de media, 

maar bovenal via mond-tot-mond reclame. De meerwaarde van Clubhuis De 

Derde helft gaat verder dan alleen het bevorderen van bewegen. Het is een plek 

waar mensen elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ook wordt er op laagdrem-

pelige wijze voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl.

Andere manieren hoe bewegen bij kwetsbare inwoners is gestimuleerd zijn:

-  Vitaliteitsconsulten aan inwoners via het sociaal team en casemanager 

dementie: 110 consulten

-  Afgelopen najaar is het wekelijks zwemuurtje voor mensen met de ziekte van 

Alzheimer en de ziekte van Parkinson gestart (gemiddeld 8 deelnemers per week).

-  Start van ‘Trampoline springen voor kinderen met autisme’ in september. 

Elke zondag komen hier  15 kinderen met autisme springen zonder prikkels. 

Een fijne bijkomstigheid is dat de ouders van deze kinderen elkaar hebben 

gevonden in het uitwisselen van ervaringen en het delen van lief en leed.

-  Elk kwartaal wordt een 50+ sportdag georganiseerd (met gemiddeld 10 

deelnemers per keer).

-  Start van de Vitality Club op dinsdag en vrijdag in juli 2019. Inmiddels zijn 

er per week gemiddeld 15 deelnemers per training aanwezig. 

-   de Diabetes Challenge waarbij 32 deelnemers gedurende 20 weken met 

elkaar wandelen (samen met Gezondheidscentra Rijnland, Florijn, apotheek 

Boehmer en team Diabetes Challenge Leiden);

-  coördineren van en toeleiden naar beweeggroepen voor ouderen.

Ook zijn in 2019 de voorbereidingen gedaan voor het nieuwe initiatief 

Wandelfit en de cursus Valpreventie, die beide in januari starten. 

#sportprent
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VOOR TALENT:

WELKE SPORTCURSUSSEN

ZIJN ER VOOR KINDEREN

 IN LEIDERDORP?
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9  BEVORDEREN GEZONDE LEEFSTIJL EN BESTRIJDEN VAN OVERGEWICHT 
In samenwerking met de Rabobank is het project #kanook gestart. In de 

sportkantines van Alecto en RCL staan elke zaterdag fruitkisten en drinkkannen 

met water om dit als een alternatief te presenteren voor minder gezonde 

producten. Daarnaast hebben beide verenigingen de tosti met bruin brood 

in het assortiment en zijn de broodjes gezond ook met bruin brood gemaakt. 

In 2020 is het de bedoeling dat andere verenigingen volgen en onderzoekt 

Incluzio ook hoe dit in te voeren bij andere doelgroepen dan alleen de jeugd. 

Verder wordt er in 2020 i.s.m. het CJG, JGT en JGZ een plan gemaakt voor 

kinderen met overgewicht. In combinatie met bewegen, diëtisten en ouders 

is het de bedoeling om kinderen met overgewicht te begeleiden naar een 

gezondere leefstijl en gewicht. 

VOETEN IN
DE MODDER

MET DE

VOETJES
VAN DE VLOER

OF DE 
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LANGER THUIS WONEN

Zelfstandig wonen is een groot goed. Zeker als je door ziekte, 

ouderdom of een beperking (tijdelijk) extra ondersteuning nodig 

hebt, is het fijn als je in je vertrouwde omgeving kunt blijven.  

Incluzio bekijkt samen met inwoners welke mogelijkheden er zijn 

voor aanpassingen, extra hulp en ondersteuning. 
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ONZE SPEERPUNTEN

10  RUST EN CONTINUÏTEIT SENIORENACTIVITEITEN
Mede door de inzet van alle vrijwilligers zijn alle activiteiten voor senioren die 

draaiden in 2018 gecontinueerd  in 2019. Dit om te zorgen voor rust en omdat 

de bestaande activiteiten gewaardeerd werden door inwoners en bijdragen 

aan het voorkomen van eenzaamheid. De meesten activiteiten zijn doorgegaan 

onder de vlag van Incluzio, een paar op eigen benen. Er heeft een omslag 

plaatsgevonden als het gaat om de wijze waarop de activiteiten zijn georgani-

seerd. Dit is meer dan voorheen gebeurd op basis van eigenaarschap. 

De vrijwilligers kregen eigen beheer over hun inkomsten en uitgaven. 

Dit was even wennen, maar heeft uiteindelijk bij veel activiteiten geleid tot 

een welkome contributieverlaging. De activiteiten worden inmiddels door 

steeds meer nieuwe deelnemers gevonden. Dit komt mede door de goede 

samenwerking binnen Incluzio, waardoor de informatie over het aanbod aan 

activiteiten breder bekend wordt.  Zo worden inwoners die bij onze sociaal 

werkers terecht komen voor de aanvraag van huishoudelijke hulp ook 

geattendeerd op de activiteiten georganiseerd voor senioren. 

11   SENIORENONDERSTEUNING UITBREIDEN EN DOORONTWIKKELEN  
OP BASIS VAN DE VRAAG

Incluzio streeft ernaar haar aanbod vraaggericht door te ontwikkelen. Behoeften 

van senioren halen we onder ander op door middel van onze preventieve 

huisbezoeken bij 75+-ers. In september is hiermee gestart (zie pagina 24). Op 

dit moment zijn er 8 vrijwilligers die de bezoeken afleggen. Daarnaast zijn er 2 

vrijwilligers die de vragenlijsten verwerken en samen met de seniorencoach van 

Incluzio de coördinatie van de bezoeken verzorgen. De vrijwilligers zijn getraind 

in gespreksvaardigheden, bejegening, de meest voorkomende ziektebeelden bij 

ouderen en de vragenlijst. In totaal zijn er in 2019 37 preventieve bezoeken 

afgelegd. Bij 9 bezoeken was verdere opvolging van onze seniorencoach nodig.

Het ging om het geven van informatie over activiteiten, hulpmiddelen en de 

procedure rondom het aanvragen van een Wmo voorziening. Binnen de 

noemer eenzaamheid informeerde onze seniorencoach over manieren om 

het sociaal netwerk te vergroten en werden 2 mensen verwezen naar onze 

dagprogramma’s. Daarnaast vonden gesprekken plaats over de ondersteuning 

van vrijwilligers bij praktische zaken en ter ontlasting van mantelzorg. Naast 

het feit dat de bezoeken er toe leiden dat mensen eerder de juiste onder- 

steuning krijgen, halen we ook veel informatie op die we gebruiken voor de 

doorontwikkeling van ons aanbod. 

Afgelopen jaar hebben we het aanbod voor senioren onder andere op de 
volgende wijze doorontwikkeld en/of uitgebreid:
-  Dagprogramma’s: Langer thuis wonen, maar wel met kwaliteit van leven. 

Daar staat Incluzio voor. Niet iedereen heeft voldoende netwerk. Of er is wel 

netwerk, maar deze is of dreigt overbelast te raken. Dagbesteding, of zoals dat 

ook wel wordt aangeduid ‘een Wmo indicatie Begeleiding Groep’ kan soelaas 

bieden. Echter ervaren veel ouderen een drempel om zich hiervoor aan te 

melden, omdat de dagbesteding als zorg wordt ervaren, omdat het in een 

instelling  en door een zorgorganisatie wordt aangeboden. Ook bevinden  

deze vormen van dagbesteding zich niet altijd in de directe omgeving. Daarbij 

komt er een formele procedure kijken bij de aanvraag van de Wmo indicatie. 

Reden genoeg dus waarom Incluzio achter het beleid van de gemeente staat 

om dagprogramma’s meer als algemene voorziening aan te bieden zonder 

indicatie maar wel met begeleiding door een professional.  Om deze reden is 

er in 2019, naast de dagbestedingsgroepen die zijn overgenomen van 

Pluspunt (groep op de Splinterlaan en groep bij  Activiteitencentrum Gading 

van Gemiva-SVG), een nieuw dagprogramma in het Oude dorp gestart 

genaamd DagActief. De andere 2 dagprogramma’s hebben, mede door onze 

integrale aanpak, nieuwe deelnemers mogen begroeten, waardoor deze vol 

raakten. 
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-  Zingeving: In samenwerking met zorgorganisatie Pro-Cura, de Protestantse 

gemeente Leiderdorp en GGZ Rivierduinen afdeling preventie zijn twee 

bijeenkomsten over zingeving geweest met tussen de 20 en 30 personen. 

-  Bezoek en begeleiding na overlijden partner: Inwoners die in het verleden 

zelf iemand zijn kwijtgeraakt, zijn verbonden als vrijwilliger. Vanaf januari  

2020 begeleiden zij als ervaringsdeskundige inwoners met een hulpvraag 

rondom rouw en verlies. In 2019 zijn met deze groep vrijwilligers alle 

voorbereidingen hiertoe getroffen. 

-  De telefooncirkel: Inwoners die alleen wonen kunnen zich aanmelden 

voor de telefooncirkel. Dit initiatief is overgegaan van Pluspunt naar Incluzio 

en  inmiddels door ons uitgebreid met een tweede telefooncirkel.

-  Jong en Oud activiteiten: de seniorencoaches van Incluzio hebben samen 

met collega-jongerencoaches en de Regenboogschool jong en oud 

activiteiten georganiseerd.

-  Voorlichting Cyberpreventie
-  Huisbezoeken: Steeds vaker leggen onze seniorencoaches huisbezoeken af. 

Reden is onze focus op het integraal werken. Zo zijn seniorencoaches regel- 

matig op verzoek van sociaal werkers bij een oudere langs gegaan. Ook wis-

ten de praktijkondersteuners van de huisartsen ons gedurende het jaar steeds 

beter te vinden. Zij verzoeken de seniorencoaches inmiddels regelmatig om 

even langs te gaan bij inwoners om te kijken of wij iets voor deze mensen 

kunnen betekenen. Ook met de casemanagers wordt steeds meer samenge-

werkt en ook de bezoekvrijwilligers vanuit de kerk hebben ons gevonden. Door 

deze samenwerking krijgen oudere inwoners sneller de juiste ondersteuning.

-  Dementievriendelijke gemeente: Incluzio heeft het onderwerp “Dementie” 

hoog op de agenda staan. We maken deel uit van de organisatie van het Al-

zheimer Café Leiden-Leiderdorp-Oegstgeest. Daarnaast zijn de eerste 

stappen gezet om “Dementievriendelijk Leiderdorp” breed te ondersteunen 

en samen met inwoners en ketenpartners vorm te geven.

Om het aanbod duidelijk onder de aandacht van de senioren van Leiderdorp te 

brengen is er een seniorenwijzer gemaakt. De seniorenwijzer is op meerdere 

plaatsen in Leiderdorp te verkrijgen en met dit filmpje gepromoot op social 

media. 

De telefooncirkel
Een teken van leven geeft een goed gevoel

Contact
Telefoon: 071-5413536

www.incluzioleiderdorp.nl

E-mail: leiderdorp@incluzio.nl

www.incluzioleiderdorp.nl

Incluzio is er voor alle inwoners van Leiderdorp  die wat extra begeleiding 

in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Er is een team van verschillende 

professionals. Zij hebben ervaring  op het gebied van zorg, welzijn, wonen, 

en werk. Zij denken met u mee en zoeken samen met u naar een passende 

oplossing. Zodat u zelf weer verder kunt.

https://youtu.be/IlTGxj1BUb0
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Wat zijn de belangrijkste uitkomsten
van de huisbezoeken 75+ 2019

Respons
Van de verstuurde brieven heeft 
1/3 gereageerd op de brief en folder. 
1/3 geeft aan geen bezoek te willen, maar 
wil graag op de hoogte gehouden worden 
van de activiteiten. 1/3 wil geen bezoek 
en 1/3 wel bezoek. Verhouding man/
vrouw was 1/3 man en 2/3 vrouw. 61 % is 
alleenstaand en 39% woont met partner.

Wonen
100% woont prettig. 85% is niet van 
plan om te verhuizen. 69% kan zich 
in en om de woning goed bewegen, 21% kan 
zich in huis goed bewegen, maar buiten wat 
moeilijker en 10% geeft aan zowel binnen 
als buiten moeilijk te kunnen bewegen. 
Verder hebben een aantal mensen 
aangegeven dat de bestrating slecht is, 
waardoor mobiliteit bemoeilijkt wordt.

Veiligheid
86% geeft aan zich veilig te voelen. 
10% geeft aan meestal zich veilig te voelen.

Activiteiten 
binnenshuis
Thuis zijn de belangrijkste 
activiteiten TV Kijken, lezen en daarna 
klussen en handwerken.

Activiteiten 
buitenshuis
59% heeft geen activiteiten buitenshuis. 
62% geeft aan hier geen behoefte aan te 
hebben. 37% zou wel meer activiteiten 
willen. Gezondheid, zorg voor partner en 
financiën zijn belemmeringen om meer 
deel te nemen aan activiteiten. 62 % wil 
graag op de hoogte gehouden worden 
van activiteiten die georganiseerd worden.

Sociale contacten
Van de sociale contacten staat 
familie bovenaan met 85%. Buren en 
vrienden staan met 55% daarachter. 44% 
krijgt ondersteuning en 41% geeft aan 
ondersteuning te geven aan anderen in 
hun omgeving. 91% geeft aan dat dit wel 
fijn is. Slechts 18% vindt het soms wat zwaar.

Mantelzorgwaardering
57% geeft aan niet te weten van de mantel- 
zorgwaardering of gebruikt het niet. 

Eenzaamheid 
Uit het ingevulde lijsten kwam naar voren 
dat 21% zich wel eens eenzaam voelt en 
10% zich vaak eenzaam voelt. Van de 
respondenten geeft 30% aan zich wel eens 
tot vaak eenzaam te voelen. 

Financiën
72% doet zijn financiën zelf- 
standig of samen met partner. 14% heeft 
hulp nodig van een professional. 73% heeft 
zicht op de financiën en 27% geeft aan 
geen zicht te hebben, maar de persoon 
die de financiën doet te vertrouwen. 11% 
kan met enige moeite rondkomen en 8 % 
kan moeilijk rondkomen. Wat betreft de 
toeslagen en kwijtschelding geeft 26% aan 
dit moeilijk en ingewikkeld te vinden. 
39% komt hier niet voor in aanmerking.

Gezondheid
38% geeft aan gezond te zijn en 
41% geeft aan redelijk gezond te 
zijn. 93% gebruikt iedere dag een 
warme maaltijd. Eetlust is bij 72% goed 
en bij 24% redelijk 86% gaat dagelijks 
naar buiten 3% gaat wekelijks naar buiten. 
Van de 14% die anders hebben ingevuld 
gaan de meesten regelmatig naar buiten. 
Wel geeft 37% aan wel belemmerd te 
worden om naar buiten te gaan. Fysieke 
gesteldheid zijn hiervoor de reden.

Vragen aan
de gemeente
42% wil wat kwijt aan de gemeente. 
Zaken die genoemd worden zijn:
•  Stoeptegels en groenvoorziening 

mag verbeterd worden
• Gemeentehuis te ver weg
• Papieren te ingewikkeld
• Gemeente dankbaar voor taxivergoeding
•  Platform voor 75+oprichten

13% geeft het leven een 9
58% geeft het leven een 8
21% geeft het leven een 7

92% van de respondenten geeft ruim 

voldoende tot zeer goed voor het leven. 

Cijfer voor het leven
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Dagbesteding (aangeboden door Incluzio als algemene voorziening)

 #Unieke deelnemers              #Instromers              #Uitstromers

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  Min. 8% van de Leiderdorpers organiseren in 2022 activiteiten in een 

buurthuis en/of in de buurt voor andere bewoners;

•  Min. 90% van de Leiderdorpers geeft in 2022 aan voldoende sociale 

 contacten te hebben;

•  40% van de Leiderdorpers die in 2018 nog gespecialiseerde Wmo zorg 

kregen, worden vanaf 1 augustus 2019 naar wens ondersteund vanuit 

ons Integraal Sociaal Team in samenwerking met het wijknetwerk. 

Zij beoor delen de ondersteuning minimaal gemiddeld met een cijfer: 7,5.

Overzicht seniorenactiviteiten

Seniorenactiviteiten Aantal 
 bijeenkomsten

Gemiddeld aantal 
deelnemers per 

activiteit
50+ sportdag 3 12

Creatieve club Gading* 43 12

Creatieve club Splinterlaan 43 13

Dagprogramma DagActief Oude Dorp 16 6

Dagprogramma Gading 52 9

Dagprogramma Splinterlaan 53 12

Fietsclub 52 12

Klassieke Muziekkring 12 35

Koersbal 45 12

Koren zingen voor ouderen 8 40

Lunchcafé 12 30

MBvO Hoeksteen 52 10

MBvO Huis ter Does (1) 53 17

MBvO Huis ter Does (2) 53 8

MBvO Splinterlaan 52 19

Nationale Diabetes Challenge 22 18

Samen Koken , samen eten* 9 14

Sjoelclub 52 14

Sportgroep De Does 52 22

Sportgroep Zijlkwartier 52 9

Telefooncirkel 4 12

Vitality Club 26 15

Volksdansen 53 19

* Dit betreft alleen deelnemers vanuit Incluzio Leiderdorp, daarnaast zijn er ook deelnemers 

betrokken vanuit Gemiva.

NB: een aantal beweegactiviteiten voor ouderen zijn niet opgenomen. Ze worden georganiseerd 
door derden en actief door ons ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om Chi-Kung en Tai Chi.
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MANTELZORGONDERSTEUNING

Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid en kan zwaar 

drukken op het leven van de mantelzorger en zijn omgeving. 

Incluzio biedt daarom ondersteuning op momenten dat de 

mantelzorger dit nodig heeft. 
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ONZE SPEERPUNTEN

12 IN BEELD KRIJGEN EN IN 
CONTACT KOMEN MET MANTELZORGERS
Het aantal mantelzorgers dat afgelopen jaar in

beeld is gekomen groeit gestaag. De hulpvragen

variëren van een luisterend oor bieden, aanvraag 

maatwerkvoorzieningen of Persoonsgebonden 

Budget, praktische ondersteuning, vragen over huisvesting en aanvraag 

mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering (een financiële bijdrage 

vanuit de gemeente) is dit jaar door 176 mantelzorgers aangevraagd.  

Incluzio coördineerde de aanvragen. Met de melders is contact gezocht. 

Dit heeft gezorgd voor het vergroten van ons bereik onder mantelzorgers. 

Veel mantelzorgers stelden het op prijs hun verhaal te kunnen delen met 

een onafhankelijk iemand als onze mantelzorgcoach. Op die manier voelden zij 

zich ontlast en gehoord. 

MANTELZORGERS 
ONTVINGEN EEN

MANTELZORGWAARDERING

176

Ervaring van een mantelzorger:

“In een moeilijke periode heeft mantelzorgcoach Corina van 

Incluzio mij een luisterend oor geboden. Zij heeft mij tips 

gegeven om met de situatie om te gaan en heeft naar 

alternatieven gezocht om de juiste zorg voor mijn man te 

regelen. Door inzet van de huisarts en verpleegkundige van 

Florijn is er een juiste oplossing gevonden, zodat ik weer op 

adem kon komen. Bedankt!”

 #Unieke Casussen Instroom              #Unieke Casussen Uitstroom             #Unieke Casussen per einde periode

Ondersteuningstrajecten door onze mantelzorgcoach
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13  AANBOD CREËREN DAT AANSLUIT OP DE WENSEN VAN 
MANTELZORGERS

Tijdens de Dag van de Mantelzorg worden mensen verrast die voor een 

ander zorgen. In samenwerking met EVA (onze collega voor mantelzorg- 

ondersteuning voor Leiden e.o.) is dit jaar een programma opgesteld voor 

mantelzorgers uit de regio Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp. 

In Leiderdorp heeft de Dag van de Mantelzorg op 6 november in Brasserie Park 

plaatsgevonden. Er waren 84 mantelzorger aanwezig en in het zonnetje gezet. 

Tijdens de dag hebben we mantelzorgers gevraagd naar ervaringen, wensen 

en knelpunten. De uitkomst hiervan was dat veel mantelzorgers een samenzijn 

met elkaar waarderen en momenten voor zichzelf missen. Als knelpunt ervaren 

enkele mantelzorgers dat de samenwerking en communicatie tussen de 

verschillende organisaties beter kan. 

Het vervolg op de input van de dag van de mantelzorg is dat we per januari 

2020 elke maand groepsbijeenkomsten en elk kwartaal een themabijeenkomst 

gaan organiseren. Ook kunnen mantelzorgers vanaf januari tegen een kleine 

vergoeding deelnemen aan yogalessen voor een moment van rust en als 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In 2020 gaan we nog meer inzetten 

op het proactief informeren van mantelzorgers. In 2019 is er 2 keer een 

nieuwsbrief uitgegeven. Per januari komt er elke maand een nieuwsbrief uit 

waarin de mantelzorgers geïnformeerd worden over de actuele ontwikkelingen 

op het gebied van mantelzorg en mogelijke ondersteuning vanuit Incluzio 

Leiderdorp. Zo gaan we nog meer onder de aandacht brengen dat we kunnen 

helpen bij het inzetten van een maatje. Mantelzorgers zijn dankbaar, wanneer 

zij een moment voor zichzelf kunnen hebben door de inzet van maatjes. In 

2020 wil Incluzio nog meer mantelzorgers deze ondersteuning bieden. 

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S):
•  Het aantal mantelzorgers in Leiderdorp dat zich tamelijk zwaar belast tot 

overbelast voelt daalt naar max. 22% in 2022;

AANTAL UNIEKE
KLANTEN OVER 2019

144
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JONGEREN EN TALENT

De weg naar volwassenheid kan hobbelig zijn. Incluzio is er voor 

jongeren die extra support nodig hebben, bij het maken van keuzes, 

het voorkomen en oplossen van problemen en bij het ontwikkelen 

van hun talenten.
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ONZE SPEERPUNTEN

14 VROEGSIGNALERING 
Incluzio vindt het belangrijk dat er tijdig contact is met jongeren die worstelen 

met opgroeien en dat we weten wat er speelt in de belevingswereld van 

jongeren. Die vragen stellen we op straat, tijdens activiteiten, maar ook op 

social media. Daarnaast komen er signalen bij partners vandaan, zoals school, 

gemeente, politie en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). We betrekken de jongeren 

bij activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de kookclub, een initiatief dat echt 

vanuit de jongeren komt. Ze willen minder op straat hangen en in contact komen 

met andere leeftijdsgenoten. Ze leren omgaan met verantwoordelijkheid en 

gaan een nieuwe uitdaging aan. Andere resultaten die we hebben geboekt in 

het kader van vroegsignalering: 

-  Online aanspreekbaar via ons social media kanaal Jong Leiderdorp en  

toegankelijk via WhatsApp. Met Instagram hebben we inmiddels 188 volgers.

-  Eind 2019 waren er 6 groepen jongeren in beeld waarbij in totaal bijna 100 

jongeren betrokken zijn (variërend in de leeftijd van 12 -23 jaar). Onze jongeren- 

coach onderhoudt op laagdrempelige en informele wijze contact en vinger 

aan de pols. Overlastplekken zijn minder overlastgevend. Na de zomer waren 

Hubrechtplein en Santhorst sterk in beeld bij politie. Door goede samenwer-

king tussen jongerencoach, gemeente en politie komen er vanaf december 

geen meldingen meer binnen. In totaal hebben de jongerencoaches bij 

34 overlastmeldingen interventies gepleegd richting jongerengroepen.

-  In het laatste halfjaar van 2019 verwezen steeds meer netwerkpartners, zoals 

het JGT, JPT, en Visser ‘t Hooft school, door naar de jongerencoaches van 

Incluzio. Het eerste half jaar werden 5 jongeren doorverwezen, de tweede 

helft van het jaar 10 jongeren. Dit zijn nog geen grote aantallen. Doordat de 

lijnen afgelopen half jaar korter zijn geworden, verwachten we dat de stijging 

in verwijzingen blijft toenemen. Daarnaast heeft Incluzio zich ook aangemeld 

bij Jeugdmatch met als doel nog meer integraal te werken.

-  In oktober hebben de jongerencoaches deelgenomen aan een expertmeeting 

over jongeren en eenzaamheid. Hier wordt in 2020 een vervolg aan gegeven.

-  De samenwerking met Leerplicht in het kader van voorkomen vroegtijdig 

schoolverlaten is nog niet op gang gekomen. We blijven hier in 2020 op 

inzetten. 

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  40% van de jongeren in Leiderdorp weten in 2022 waar ze terecht kunnen 

met problemen of zorgen;

•  Minimaal 98,6% van de jongeren in Leiderdorp heeft een startkwalificatie in 

2022;

•  Het aantal jongeren dat gepest wordt is gedaald naar max 20% in 2022.

Cybercrime

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ben je 
weleens online? Dan is deze uitnodiging 
echt iets voor jou! Op woensdag 9 oktober 
organiseert de Gemeente Leiderdorp in 
samenwerking met Incluzio Leiderdorp en 
de politie een bijeenkomt over cybercrime. 

Aanmelden via veiligheid@leiderdorp.nl 
of onderstaande jongerencoaches o.v.v. 
cybercrime, je naam en je leeftijd.

Heb je vragen over cybercrime, 
dan kan je deze in de aanmelding 
meenemen. Heb je vragen over 
de bijeenkomst, dan kan je 
contact opnemen met Lise 
(06-83000260) of Mimoun 
(06-53572256).

Datum: 9 oktober
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Dwars, Bloemerd 1c
Kosten: geen

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

 WWW.INCLUZIOLEIDERDORP.NL/CYBERCRIME 

@jong.ldrdrp

Datum: 14 november 2019
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Dwars, Bloemerd 1c
Kosten: geen

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ben je
benieuwd naar alcohol en/of drugs,
dan is deze avond echt iets voor jou! 
 
Een avond vol stellingen, vragen en
feiten over dit onderwerp. Kom er
achter hoe je leeftijdgenoten over dit
onderwerp denken en test de kennis
die je al hebt.
 
Aanmelden kan via een van de
jongerencoaches: Lise (06-83000260)
of Mimoun (06-53572256). Vragen?
Neem ook contact op!  
 
          @jong.ldrdrp
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15  VOORLICHTING EN TALENTONTWIKKELING
In het kader van talentontwikkeling is afgelopen jaar ingezet om activiteiten 

vooral met en door jongeren te laten organiseren. Een voorbeeld hiervan is 

Sport in de Wijk, waarbij een talent een plein adopteert. Een ander voorbeeld is 

de meidenmiddag, waar de meiden een steeds grotere rol spelen binnen de 

organisatie. Jongeren bieden we daarnaast ook ruimtes in Dwars, zoals de 

studio waar nu elke dinsdagavond een bandje oefent. In wederkerigheid doen 

de jongeren iets terug voor andere jongeren. Ook in de samenwerking met 

ketenpartners is door de jongerencoaches geïnvesteerd. Dit resulteerde in een 

aantal gezamenlijke initiatieven, welke staan opgenomen in de tabel op de 

volgende pagina. 

Ondersteuningstrajecten door onze jongerencoaches
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Initiatief Frequentie per jaar Gem. aantal deelnemers per keer In samenwerking met: Bijzonderheden

Kinderdisco Zes keer per jaar 43 jongeren Jongeren organiseren 

dit voor kinderen

Sport in de Wijk op de pleinen Beuken-

schans en Hubrechtplein

wekelijks Beukenschans: 7 

Hubrechtplein: 12 

jongeren Gekozen is om in te zetten op 

vergroten succes op 2 pleinen 

in plaats van inzet op meer pleinen met 

beperkte opbrengst.

Meidenmiddag wekelijks 10 studenten

Cybercrime eénmalig 28 Politie, Gemeente, Servicepunt 71

Huiswerkklas wekelijks 5 jongeren

Voorlichting Alcohol en Drugs éénmalig 14 Brijder Verslavingszorg, afdeling 

Preventie

Budgetvoorlichting Éénmalig 16 Budgetcoach van Incluzio Een vervolg staat op de planning 

wvoor 2020

Opschoonactie Twee keer 9 Gemiva 

Vakantieactiviteiten Negen keer 15 jongeren

Sportfeest wekelijks 11 2 scholen Jeugd maakt direct na schooltijd kennis 

met verschillende sporten. 

JongX Oud activiteit Drie keer 4 Seniorencoaches en jongeren

Jeugdgemeenteraad Gemeente Is nog in ontwikkeling

Oppascursus + kinderEHBO voor 

tieners 

4 18 CJG

Playstationtoernooi Eénmalig 13 Jongeren

Voetbaltoernooi In de vakanties (7 totaal) 25 Jongeren

Jaarwisseling Eenmalig 80 (65 buiten en 15 binnen) Burgemeester



Mimoun Ben Aissa is jongerencoach en veel op straat te vinden. Daar kwam hij vier jaar geleden Dilhan (17) tegen. Een jongen van toen 13 jaar, die uit verveling 
wat rondhing op een pleintje. Inmiddels is Dilhan zelf vrijwilliger bij Incluzio en speelt hij een belangrijke rol in het contact met jongeren in Leiderdorp. 

Dilhan: “Samen met mijn vrienden was ik elke dag wel te vinden op een pleintje 

in de wijk Oude Dorp, waar ik woon. Ik zat in de brugklas en had eigenlijk niet 

zo veel te doen na school. Omdat ik op de lagere school veel gepest ben, zat 

ik ook niet zo lekker in mijn vel en ondernam ik niets. Op een dag kwam 

Mimoun het pleintje oplopen en ging met ons in gesprek. Hij was heel 

enthousiast en echt geïnteresseerd in ons. Hij vroeg wat we leuk vonden om 

te doen en of we zin hadden om een keer naar het jongerencentrum te 

komen. Dat hebben we gedaan en nu ben ik zelf ook sinds een jaar vrijwilliger.”

Mimoun: “We hebben jongeren heel veel te bieden, maar ze moeten ons wel 

weten te vinden. De realiteit is dat ze meestal niet uit zichzelf komen, dus ga ik 

naar de jongeren toe en het gesprek met ze aan. Ik heb dan echt niet meteen 

hun vertrouwen gewonnen, daar gaan wel een paar weken overheen. Ik geloof 

dat Dilhan en z’n vrienden na drie weken wilden meedoen aan een activiteit.”

Dilhan: “Mimoun beloofde dat hij de volgende keer dat hij kwam, iets leuks 

met ons zou gaan doen. Maar dan moesten we er wel allemaal zijn. En dat 

waren we; want als Mimoun iets zegt, dan doe je het ook.”

“WE GELOVEN IN HET AANBOREN VAN DE EIGEN KRACHT VAN JONGEREN.”
Mimoun: “Het lijkt nu net of ik heel streng ben, maar dat is niet zo hoor. Het 

gaat om respect; ik heb respect voor de jongeren en hun situatie waardoor ik 

van hen respect krijg. Ik heb er niets aan om hen te dwingen naar het jongeren-

centrum te komen, want we hebben elkaar nodig. We organiseren de activiteiten 

voor en mét hen; de activiteiten zijn het middel om in contact te komen en te 

blijven met de jongeren. Veel jongeren worden uiteindelijk zelf ook actief in en 

rond het jongerencentrum. Zo heeft Dilhan een sleutelrol in het aantrekken 

van jongeren én werkt hij aan zijn eigen ontwikkeling. Hij is enorm gegroeid 

in die paar jaar.”

INTERVIEW

We hebben
   elkaar nodig
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Dilhan: “Rond mijn 15e ben ik Mimoun gaan helpen. Eerst met het organiseren 

van activiteiten en later ook in het contact met jongeren op straat. Dat vond ik 

best spannend om te doen, maar Mimoun heeft me goed gecoacht.”

Mimoun: “Op het Hubrechtplein zorgde een grote groep jongeren al een 

tijdje voor overlast. In overleg met de gemeente, de politie en de jongeren zelf, 

wilden we tot een duurzame oplossing komen. Van Dilhan wist ik dat hij soms 

ook in die groep te vinden was en vroeg hem om mee te denken hoe we de 

overlast konden aanpakken. Dat deed hij graag, want hij vindt het altijd leuk om 

iets positiefs te doen voor zijn wijk. Mede dankzij de inspanningen van Dilhan 

als sleutelfiguur in de groep en door andere jongeren in de groep individueel te 

coachen, hebben we de situatie op een positieve manier veranderd. De overlast 

is dan ook gestopt en de sfeer in de wijk is weer goed. In de zomer hebben we 

nog met z’n allen ijsjes uitgedeeld aan bewoners. Een mooi resultaat van een 

gezamenlijke inspanning.”

Dilhan: “Samen organiseren we heel veel leuke dingen: voetbaltoernooitjes, 

kookworkshops, een FIFA-toernooi op de spelcomputer en we gaan soms 

ook met z’n allen zwemmen of karten. We doen vooral dingen die we allemaal 

leuk vinden.”

“VRIJWILLIGER BLIJF IK ZEKER!”
Mimoun: “Dilhan is een supervrijwilliger, echt een kanjer. Elke dinsdagmiddag 

verzorgt hij de inloop voor jongeren in het buurtcentrum ’t Buurthuis in het 

Oude dorp, op woensdagmiddag gaat hij op pad met een jongen die wegens 

een zenuwaandoening in een rolstoel zit en op donderdagmiddag organiseert 

hij sportactiviteiten op het Hubrechtsplein, waar het eerst zo mis was. En Dilhan 

is niet de enige. We geloven in het aanboren van de eigen kracht van jongeren. 

We bieden ze een alternatief en belonen ze als ze die kansen grijpen. We gaan 

voor een positieve benadering.” 

Dilhan: “Mimoun heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik zou 

graag hetzelfde doen voor andere jongeren. Professioneel jongerenwerker 

word ik waarschijnlijk niet, want een opleiding van vier jaar vind ik iets te lang, 

maar vrijwilliger blijf ik zeker!”   

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

coachend en regisserend.

LEIDEND PRINCIPE



JAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – DECEMBER 2019) |  35

IETS DOEN VOOR EEN ANDER

In een samenleving die steeds individualistischer lijkt te worden, is het 

belangrijk dat we oog houden voor de ander. Incluzio zet daarom in op  

het versterken van saamhorigheid; iedereen telt mee en samen kunnen we 

iets doen voor een ander. In Leiderdorp is de bereidheid om iets voor een 

ander te doen groot en kunnen we rekenen op veel vrijwilligers. Door de 

inzet van vrijwilligers kunnen mensen langer thuis blijven wonen, vergroten 

we het sociale netwerk van zowel inwoners als vrijwilligers en bieden we 

inwoners een kans ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen.  
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ONZE SPEERPUNTEN

16 VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS
In januari waren bijna 90 vrijwilligers actief binnen Incluzio. Eind 2019 waren 

dat er ruim 170. Een resultaat waar we trots op zijn. Nieuwe vrijwilligers 

kwamen bij ons doordat ze een vacature hadden gezien op de digitale 

vacaturebank van IDOE, erover hadden gehoord op Unity FM of hierover 

hadden gelezen in het Leiderdorps Weekblad  maar vooral doordat zij via 

via over een vacature hadden vernomen. Bijvoorbeeld omdat zij eerder 

ondersteuning kregen van een sociaal werker van ons en deze vroeg of zij 

ook van betekenis wilde zijn voor een ander. Op deze manier zorgden we 

voor een win-win. Vrijwilligerswerk kan bijdragen aan een zinvolle dag en 

zorgen voor meer sociale contacten. Tegelijkertijd kan Incluzio door de 

samenwerking met vrijwilligers meer inwoners ondersteunen.   

Waar de eerste helft van het jaar vooral in het teken heeft gestaan van het 

vinden van vrijwilligers, lag de focus in de tweede helft van 2019 vooral op 

het binden van vrijwilligers. Dit hebben we gedaan door:

•  vrijwilligers beter aangesloten te houden over alle ontwikkelingen door 

hen elk kwartaal een nieuwsbrief te sturen;

•  de vrijwilligersborrel tijdens de vriendenfeesten op 7 september te organiseren. 

Deze borrel heeft Incluzio georganiseerd voor alle vrijwilligers die in Leiderdorp 

actief zijn, dus ook diegene die verbonden waren aan andere organisaties. 

Elke vrijwilliger kreeg een VVV bon als blijk van waardering.

•  onze vrijwilligers te trakteren op een lunch bij Brasserie Park;

•  op de jaarlijkse Dag van de Vrijwilliger (7 dec) een Dankjewel-bijeenkomst 

voor onze vrijwilligers te organiseren in Dwars;

•  verschillende kleinere bijeenkomsten met vrijwilligers die dezelfde taken 

uitvoeren te organiseren. Zo is de groep budgetmaatjes bijeen geweest, 

zijn de vrijwilligers van de maaltijdvoorziening bij elkaar gekomen en is er 

een eerste Maatjescafé geweest. 

Uit de gesprekken met vrijwilligers komen de volgende actiepunten voor 2020: 

training, workshop en kenniskring.

GERELATEERDE KWALITEIT PRESTATIE INDICATOREN (KPI’S): 
•  Min. 90% van de Leiderdorpers geeft in 2022 aan voldoende sociale 

 contacten te hebben. 

Uniek aantal vrijwilligers

Uniek aantal vrijwilligers gestart              Uniek aantal vrijwilligers gestopt             Uniek aantal vrijwilligers per einde periode
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17  VRAAG EN AANBOD MATCHEN 
Incluzio streeft ernaar vrijwilligers in te zetten op een plek die zij leuk vinden 

of waar zij goed in zijn. Daarnaast is het streven zoveel mogelijk vragen naar 

vrijwillige ondersteuning in te vullen. Dit kan een vraag van een inwoner zijn die 

een bezoekmaatje zoekt, of iemand die hulp nodig heeft met de administratie. 

Ook is het mogelijk iemand te koppelen aan een activiteit binnen Incluzio of 

aan een organisatie in Leiderdorp. Gedurende het jaar is het ons steeds beter 

gelukt om matches te maken.  Niet alleen binnen Incluzio maar ook bij andere 

organisaties en verenigingen die actief zijn in Leiderdorp en werken met 

vrijwilligers, zoals De Schooltuinen, Theater de Toverlei, De Volksuniversiteit 

Leiderdorp en Voetbalvereniging RCL. 

18  VRIJWILLIGERSBELEID 
In 2019 is geïnvesteerd in het op orde krijgen van de basis, zoals het opstellen 

van een vrijwilligersbeleid. Zo weten vrijwilligers wat zij van ons mogen

verwachten en dragen we bij aan kwaliteit van vrijwilligerswerk. 

% Matches op dienst / categorie (niveau)

Praktische hulp
in de wijk

51,67%

Administratief en
organisatorisch werk
24,44%

Begeleiding bij
(Gezondheids)
afspraken 2,22%

Maatjes, 1 op 1
begeleiding 21,67%



Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder vrijwilligers zou Incluzio lang niet zoveel 
kunnen betekenen voor inwoners als nu gebeurt. Sommige vrijwilligers zijn al 
langer actief in Leiderdorp dan Incluzio, zoals Wim Kanters (65). Waarom is 
hij vrijwilliger en hoe vindt hij het bij Incluzio?

Wim: “Op mijn 61e ben ik met vroegpensioen gegaan. Ik vond het mooi 

geweest en wilde met mijn vrouw gaan genieten van onze vrije tijd. Dat doen 

we ook zeker, maar we houden ook tijd over. Tijd die ik nuttig wil besteden. 

Ik woon al 42 jaar in Leiderdorp en voel me verbonden met de gemeente. 

Ik ben verpleegkundige geweest en de laatste jaren van mijn werkzame leven 

was ik  adviseur bij een ondersteuningsorganisatie in de eerstelijns gezond-

heidszorg. Ik ben nog altijd geïnteresseerd in het sociale domein en automati-

sering is één van mijn hobby’s. Die twee interesses heb ik gecombineerd en 

ik ben als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het voormalige Pluspunt. Hier 

ondersteunde ik bij de administratie welzijnsbezoeken. Pluspunt leverde een 

wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken 

en mensen met een functiebeperking. Toen de gemeente - toch wel vrij 

onverwacht - de subsidie stopzette, leidde dit tot onrust en onbegrip. Veel 

vrijwilligers besloten de aanbesteding voor een nieuwe organisatie niet af te 

wachten. Ik heb de situatie eerst eens aangekeken en toen besloten om door 

te gaan als vrijwilliger bij Incluzio.

“DE EERSTE KENNISMAKING MET INCLUZIO WAS GOED.”
De eerste kennismaking met Incluzio was goed. Er werken betrokken en 

enthousiaste mensen en de basis is goed. Er wordt doelmatig en oplossings- 

gericht gewerkt en dat was, zeker in de beginperiode, nodig ook. De informatie 

van Pluspunt  was niet voorhanden. Dat betekende dat we de hele registratie en 

alle aanvragen voor welzijnsbezoeken, opnieuw moesten opzetten en invoeren. 

Een enorme klus die nu geklaard is en waardoor ik ook weer meer tijd heb voor 

ander vrijwilligerswerk, want ik doe meer. Eén dag in de week doe ik tijdens de 

Vrijwilligerswerk 
     is ook een manier 
  om kennis te delen

INTERVIEW
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koffie-inloop laptop/tablet/telefoonondersteuning voor ouderen in ‘t Buurthuis. 

Daarnaast ben ik ook mentor bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn. 

Sinds enige tijd ben ik de mentor van een alleenstaande dame op leeftijd met 

dementie. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook heel fijn om op deze 

manier veel voor iemand te betekenen. 

“IEDEREEN KAN VRIJWILLIGERSWERK DOEN.”
Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren alleen maar verder 

toenemen, daarom ben ik ook betrokken bij de werkgroep die zich inzet voor 

een dementievriendelijke gemeente. Dit doe ik als vrijwilliger van Incluzio, 

maar ook als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp. Ik doe zo veel 

vrijwilligerswerk omdat ik het leuk vind, maar vooral ook omdat ik het belangrijk 

vind om mijn kennis en ervaring te delen. Daarom denk ik ook zeker dat íedereen 

vrijwilligerswerk kan doen. Niet iedereen is geschikt voor hetzelfde vrijwilligers-

werk, maar juist de diversiteit onder vrijwilligers maakt het werk zo waardevol. 

Ook tegen mensen die denken dat er geen geschikt vrijwilligerswerk voor hen 

is, zou ik willen zeggen: er is altijd een plek die bij je past.”  

Wij sluiten aan op ambities en 
verlangens van inwoners.

LEIDEND PRINCIPE
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TRAININGEN EN OPLEIDINGEN
Incluzio hecht veel waarde aan scholing en ontwikkeling. Trainingen en opleidings- 

faciliteiten die onze medewerkers het afgelopen jaar aangeboden zijn:

- kick off;

-  5 leercirkels van 1 dagdeel rondom gezamenlijke thema’s als gespreks- 

voering, werken vanuit de kernwaarden;

- 3 mini leercirkels door en voor sociaal werkers;

- een workshop Deep Democracy;

- gezamenlijk leren en werken aan een communicatieplan; 

- ontwikkeling en start van intervisiegroepen;

- kenniscirkels over privacy en de meldcode huiselijk geweld;

- workshop over financiële problemen bij zorgverzekeringen; 

- workshop inzet van domotica in de thuissituatie;

- workshop over gebruik van en passing bij inzet van rolstoelen;

- BHV training voor vrijwilligers en professionals;

- workshop signaleren laaggeletterdheid;

- aanvullende individuele vakgerichte opleidingen en trainingen.

SOCIAL RETURN (SROI)
Social return is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Incluzio staat 

voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Incluzio 

geeft hier dagelijks uiting aan in haar werk, door alle inwoners van Leiderdorp 

te voorzien van ondersteuning die nodig is om onderdeel uit te (blijven) maken 

van de samenleving. In dit kader is Incluzio onder andere gestart met een unieke 

samenwerking met DZB Leiden en de afdeling Re-integratie van W&I. Met de 

aanpak, genaamd co-creatieve kandidaat ontwikkeling, wordt er samen voor 

gezorgd dat uitkeringsgerechtigden maximale stappen zetten op de participatie- 

ladder, bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar (vrijwilligers) werk. Omdat 

Incluzio ook in de eigen organisatie het goede voorbeeld wil geven, wordt er 

actief een beroep gedaan op Sociale ondernemingen

als leverancier voor bijvoorbeeld lunches of drukwerk.

Ook zijn er medewerkers in dienst die eerder een

uitkering ontvingen of werkzoekende waren.

Daarnaast worden stagiaires begeleid op MBO en

HBO niveau, zodat zij relevante werkervaring op 

kunnen doen en straks makkelijker een baan vinden. 

Dit heeft er voor gezorgd dat op 31 december 2019

10% van de Social Return, welke Incluzio verspreid 

over 4 jaar moet halen, is gerealiseerd. Dit betekent

dat we aankomende 3 jaar nog forser moeten gaan

inzetten op SROI. Dit gaan wij onder andere doen

door het inzetten van meer stagiairs. 

ALGEMENE CIJFERS 

Ziekteverzuim
0,9%

10% behaald
(van het bedrag dat er verspreid 

over 4 jaar behaald moet worden)
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STAGE
Incluzio Leiderdorp wil een leerbedrijf zijn en werkt samen met onderwijs- 

instellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. In 2019 leidde 

dit tot de inzet van een:

• 1 HBO student Sociaal Werk voor 10 maanden; 

• 4 MBO studenten voor een 640 uur stage;

Om nieuwe HBO stagiaires te werven waren we aanwezig op stagemarkten 

en zetten we vacatures uit bij de Hogeschool Leiden. Daarnaast is een 

workshop gegeven aan studenten over Incluzio en wat we doen. Ook is 

Incluzio Leiderdorp Erkend Leerbedrijf geworden waardoor we nu Stage 

BOL MBO Sport en Bewegen kunnen bieden. In 2020 wordt deze erkenning 

ook aangevraagd voor Zorg en Welzijn. 

KLACHTEN EN BEZWAREN
Elke dag zetten medewerkers en vrijwilligers zich in om de best mogelijke 

ondersteuning te bieden. Waar mogelijk wil Incluzio de dienstverlening 

natuurlijk verbeteren zodat er nog beter aangesloten kan worden bij de 

wensen van inwoners. De klachtenprocedure en het leren van uitkomsten 

van bezwaren moet hieraan bijdragen. In 2019 ontving Incluzio 6 klachten 

op basis van de klachtenprocedure, waarvan 3 klachten door dezelfde melder. 

In het eerste halfjaar kreeg Incluzio 9 verbeteropmerkingen vanuit het Wmo 

cliëntervaringsonderzoek. Op een besluit van de gemeente, afgegeven na 

een advies door een sociaal werker, is  5 keer bezwaar gemaakt tegen het 

genomen besluit.  Eén is in 2019 door een gesprek voor de bezwaarcommissie 

van Servicepunt 71 afgehandeld. Andere bezwaren lopen nog.

SAMENWERKING MET KETENPARTNERS
In december 2019 hebben wij een korte enquête verspreid onder samen- 

werkingspartners. Hier konden ketenpartners anoniem hun ervaringen over 

ons delen.  Van 24 personen hebben wij een reactie mogen ontvangen. Onder 

deze mensen zaten onder andere medewerkers van het jeugd en gezinsteam, 

verpleegkundigen, een praktijkondersteuner van huisarts, een manager zorg, 

projectleiders, een woonconsulent, een schuldhulpverlener, een wijkagent 

en beleidsmedewerkers. Hieronder de uitkomsten. 
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Noortje Kuiper (22) wilde altijd al in de zorg werken, maar geen verpleegkundige worden. Ze koos voor de opleiding Sociaal Werk aan de Hogeschool Leiden. 
Hoe het werk in de praktijk zou zijn? Daarvan had Noortje eigenlijk geen idee. Gelukkig kon ze bij Incluzio Leiderdorp terecht voor een praktijkstage van een 
jaar en onder begeleiding van de sociaal werker Lisa Kusumanto, kennismaken met het vak.

Noortje: “Ik had enorm veel zin om aan mijn stage te beginnen; eindelijk het 

geleerde in praktijk brengen en écht mensen ondersteunen. Wat ik precies zou 

gaan doen, wist ik aanvankelijk nog niet. Toen ik startte, was Incluzio pas net actief 

in Leiderdorp en had het nog geen duidelijk stagebeleid. Mij is daarom gevraagd 

mee te helpen bij het vormgeven van het stagebeleid. Beter kan niet, toch?”

Lisa: “Incluzio is een erkend leerbedrijf en ingericht op scholing en begeleiding 

naar betaald werk. Noortje is onze eerste hbo-stagiaire en een hbo praktijkstage 

vraagt om specifieke ondersteuning. In overleg met de Hogeschool Leiden heb-

ben we Noortje’s stage uitgebreid met het opzetten van een stagebeleid. Zo zien 

wij ook meteen wat werkt, waar behoefte aan is en wat aandachtspunten zijn.”

Noortje: “Wat zeker werkt, is dat ik op mijn eerste dag meteen mocht aanschui-

ven bij een overleg met ketenpartners. Een geweldige manier om de organisatie 

en het werkveld te leren kennen.”

Lisa: “Ja, hup, meteen het diepe in! Het is tenslotte een praktijkstage. 

Noortje: “Het was fijn om te ontdekken dat wat ik op school geleerd heb ook 

aansluit bij de praktijk.”

Noortje: “Een beetje zenuwachtig was ik wel. Maar het was fijn om meteen 

te ontdekken dat wat ik op school geleerd heb ook aansluit bij de praktijk.”

Lisa: “Nou zeker, Noortje was goed op de hoogte en goed voorbereid. En ze 

Een stage is een plek
  om te groeien

INTERVIEW
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beschikt over de vaardigheden die nodig zijn voor dit werk. Al is het ook heel 

belangrijk dat een stage een plek is om te leren. Stagiaires krijgen bij ons de 

ruimte om zichzelf te ontdekken als persoon en als hulpverlener. Je hoeft 

niet alles al te weten, stagelopen is vallen en opstaan. Alle ervaringen zijn 

leermomenten en van deze leermomenten groei je uit tot een volwaardige 

hulpverlener.”

Noortje: “Eén keer per week evalueren Lisa en ik hoe het gaat, dat vind ik heel 

prettig. Op school oefenen we klantgesprekken en doen we rollenspellen, 

maar het is heel anders om echt bij klanten thuis te komen. Dat kan soms 

heel confronterend zijn. Zoals laatst bij een man met financiële problemen 

die ernstig vervuild bleek. Dat vond ik best moeilijk.”

Lisa: “Ja, dat is ook een kant van ons werk en soms een minder leuke kant. 

Wat mij helpt, is het verschil dat we kunnen maken voor deze mensen. Alle 

sociaal werkers bij Incluzio werken generalistisch maar we hebben een eigen 

expertise. Dat van mij is schuldhulp. Bij mensen met schulden is er vaak meer 

aan de hand. Ik kijk daarom niet alleen naar de financiële situatie, maar ook 

hoe we iemand op andere fronten weer op de rit kunnen krijgen. Dat maakt 

mijn werk mooi en waardevol.”

Lisa: “Stagiaires krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te ontdekken, als persoon 

en als hulpverlener.”

Noortje: “Mijn stage bij Incluzio duurt nog tot juni en dan moet ik nog één jaar 

naar school. Vooral door mijn stage kan ik niet wachten om aan het werk te 

gaan. Wat Lisa zegt is waar: sociaal werk is zeker niet altijd makkelijk, maar het 

heeft mij een positievere kijk op de maatschappij gegeven. Ik ben er minder 

bevooroordeeld door geworden en weet dat er voor elk probleem wel een 

oplossing is.”

Wij zijn open-minded
en gaan erop af.

LEIDEND PRINCIPE



JAARVERSLAG INCLUZIO LEIDERDORP (JANUARI – DECEMBER 2019) |  44

WMO CIJFERS

Waar Leiderdorpers in 2018 nog terecht konden bij het Sociaal Team, 

kunnen inwoners (18+) vanaf 1 januari 2019 terecht bij Incluzio Leiderdorp 

voor individuele hulp. Wij hebben sociaal werkers in dienst die 

generalistische ondersteuning bieden. Over het algemeen gaan zij bij 

mensen thuis in gesprek over hun hulpvraag, behoefte en situatie. 
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BEREIK
In 2019 hebben de sociaal werkers in totaal aan ruim 1270 inwoners individuele 

ondersteuning geboden. Gedurende het hele jaar is de toestroom groot geweest 

(zie grafiek). Op 1 januari 2019 is landelijk de nieuwe eigen bijdrage regeling 

ingegaan voor Wmo indicaties (abonnementstarief en niet meer inkomens- 

afhankelijk). Hierdoor betalen inwoners een lagere eigen bijdrage dan voor- 

heen en is de drempel om hulp te vragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke 

ondersteuning of een woningaanpassing weggevallen. Dat is merkbaar in 

het aantal meldingen waarmee de sociaal werkers aan de slag zijn gaan. 

Naast de veranderde eigen bijdrage is ook de bekendheid van Incluzio groot. 

Het maakt dat inwoners ons weten te vinden. Om aan de oplopende vraag 

tegemoet te komen zijn gedurende het jaar extra sociaal werkers aan- 

getrokken. 
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GEMIDDELD AANTAL DAGEN TUSSEN AANMELDING EN  
EERSTE KENNISMAKING
Uit ons klantregistratiesysteem komt naar voren dat klanten in 2019 gemiddeld 

10 dagen hebben gewacht op contact na hun aanmelding. Die termijn is langer 

dan het streven van 7 dagen. In het eerste halfjaar zagen we deze termijn al wat 

oplopen. Ondanks dat er nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. Het aantal 

hulpvragen is sterk gestegen. De veranderingen in de eigen bijdrage, de  

vergrijzing en het feit dat op het moment van herindicatie van de 

maatwerkvoorziening Wmo begeleiding een deel van de klanten overgaan 

naar ons, ligt hieraan ten grondslag. Incluzio streeft ernaar om de wachtlijst 

terug te brengen naar maximaal 7 dagen. Helaas is dit, net als het meer 

collectiviseren van individuele hulpvragen, nog niet gelukt in 2019. 
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AFGEGEVEN WMO VOORZIENINGEN 
Incluzio Leiderdorp vervult een toegangsrol als het gaat om Wmo 

maatwerkvoorzieningen. De afdeling Wmo Back Office is verantwoordelijk voor 

het definitieve besluit over het al dan niet toekennen van een Wmo Beschikking. 

De Huishoudelijke Ondersteuning en Woonaanpassingen die mede op ons 

advies zijn afgegeven door de Wmo Back Office van de gemeente zijn fors 

gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De voornaamste reden die hieraan 

naar onze inschatting ten grondslag ligt is de wijziging in de eigen bijdrage 

regeling. Landelijk zien we hetzelfde effect terug bij andere gemeentes. 

UITSTAANDE WMO INDICATIES
Kijkend naar de uitstaande Wmo indicaties is een stijgende trend zichtbaar bij 

huishoudelijke ondersteuning en individuele voorzieningen rondom mobiliteit 

(regiotaxi) en veilig thuis wonen. Bij andere Wmo indicaties is sprake van een 

dalende trend. De trend van uitstaande Wmo indicaties begeleiding individueel 

en begeleiding groep is op de volgende pagina extra uitgelicht, omdat  de 

opdracht is om gefaseerd 40% van deze Wmo indicaties op te pakken als 

algemene voorziening. Bij bestaande Wmo indicaties is afgesproken om op 

het moment van herindicatie, in afstemming met de betrokken begeleider, 

de overdracht zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dit om bijvoorbeeld het risico 

op zorgmijding te beperken. In de praktijk is daarom regelmatig voor de 

strategie gekozen om bestaande indicaties Wmo begeleiding individueel 

toch nog even te verlengen. Onze sociaal werker kon zo langzaam ‘invliegen’ 

en de huidige begeleider langzaam ‘uitvliegen’. Mede hierdoor is het nog niet 

gelukt om de 40% overheveling te realiseren in 2019. Dagbesteding, oftewel 

Wmo Begeleiding groep, laat een daling zien van 17%, begeleiding individueel 

laat een daling zien van 22%. Dit is een dalende trend vanaf januari 2019. 
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OMSCHRIJVING  opstart (*)  Jan  Feb  Mrt  Apr  Mei  Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec  Totaal 

INKOMSTEN

Budget 'Samen Leiderdorp' € 95.889  €  181.759  €  181.759  €  181.759  €  181.932  €  181.798  €  181.759  €   181.759  €   181.953  €   182.162  €  181.791  €  181.759 €  163.002 €  2.259.083 

Omzet overig/activiteiten  €  -    €  -    €  1.898  €  1.403  €   120  €  4.213  €   151  €   628  €   1.421  €   333  €   533 €  17.647 €  28.348 

Totaal inkomsten  €  95.889  €  181.759  €  181.759  €  183.657  €  183.335  €  181.918  €  185.973  € 181.911  €  182.581  €  183.583  € 182.124  €  182.292 €  180.649 € 2.287.431 

UITGAVEN

Inhuur derden***  €  4.123  €  4.123  € 4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  4.123  €  49.478 

Directe personele kosten  €  104.191  €  107.611  €  95.319  €  100.651  €  105.088  €  159.964  €  141.325  €  122.209  €  129.237  €  127.920  €  140.307  €  138.692  €  1.472.513 

Directe kosten

Activiteiten kosten  €  1.469  € 2.125  € 1.148  € 1.889  € 550  € 10.568  €  -4.026  € 859  €  3.878  €  1.002  €  834  €  5.845  €  26.141 

Training  €  245  € 5.754  € 942  € 6.167  € 3.224  € 2.351  €  -    €  7.130  €  508  €  2.091  €  4.931  €  7.301  €  40.644 

Communicatie / Drukwerk  €  2.685  € 520  € 676  € 517  € 3.104  € 4.442  € 3.389  €  4.077  €  2.466  €  3.102  €  7.423  €  2.635  €  35.037 

Telefoon / data / klantregistratiesysteem  €  7.717  € 2.600  € 1.462  € 5.644  € 1.971  € 2.127  €  3.072  €  1.376  €  1.653  €  1.998  €  1.789  €  38.617  €  70.025 

Overige directe kosten  €  341  € 1.750  € 653  € 992  € 736  € 2.311  €  666  €  384  €  1.916  €  1.054  €  9.016  €  3.953  €  23.774 

Totaal directe kosten  €  -    €  12.457  € 12.749  € 4.881  € 15.210  € 9.585  € 21.800  €  3.101  €  13.826  €  10.421  €  9.247  €  23.994  €  58.351  €  195.620 

Indirecte Kosten

Shared Services Incluzio  €  26.396  € 17.136  € 25.769  €  10.292  € 29.788  €  2.200  €  19.235  € 20.365  €  14.745  €  8.908  €  19.180  €  21.386  €  215.400 

Risico Fee Incluzio  €  9.278  € 9.278  € 9.278  € 9.281  € 9.281  € 9.281  €  9.279  € 9.279  €  9.279  €  9.279  €  9.279  €  9.279  € 111.354 

Afschrijvingskosten  €  393  € 393  € 499  € 528  € 579  € 44  € 657  € 657  €  694  €  694  €  694  €  732  €  6.564 

Totaal Indirecte kosten  €  -    €  36.067  € 26.807  € 35.546  € 20.100  € 39.648  €  11.525  € 29.171  € 30.301  €  24.719  €  18.882  €  29.154  €  31.397  €  333.318 

Opstartkosten **  €  95.889  €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  -    €  95.889 

Totale kosten  €  95.889  €  156.838  €  151.289  € 139.870  €  140.085  €  158.445  €  197.412  €  177.720  €  170.459  €  168.500  €  160.171  €  197.578  €  232.563 € 2.145.818

Reservering overschot *  €  24.921  €  30.470  € 43.788  € 43.251  €  23.473  €  -11.439  €  4.190  €  12.123  €  15.082  €  21.953  €  -15.286  €  -51.914 € 140.613 

            
FINANCIELE CIJFERS
*  Het bedrag onder reservering overschot is het behaalde 

resultaat van het eerste jaar. Dit overschot blijft beschikbaar 
voor de gemeente Leiderdorp.  

**  Opstart: vóór de start van Incluzio Leiderdorp zijn in het 
4e kwartaal van 2018 opstartkosten gemaakt vrnl. 
personele kosten inrichting organisatie en overname inboedel

*** Specificatie derde partijen (kosten gelijk over het jaar verdeeld) 
 - Idoe/Libertas € 15.000 
 - Humanitas € 10.132 
 - Schuldhulpmaatje/Stichting voor Elkaar € 4.015 
 - Fietsmaatje € 4.000 
 - Theaterplaats € 8.331 
 - Vitalis € 8.000 
     € 49.478 
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