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INDIVIDUELE Generalistische BEGELEIDINg

Hierna volgen de cijfers over het aantal Leiderdorpers die door

onze sociaal werkers individueel zijn ondersteund in 2020. Dit

gaat om generalistische begeleiding gegeven aan Leiderdorpers

van 18 jaar of ouder. De begeleiding kan zowel langdurig als kort

zijn. Bij korte begeleiding gaat het vaak alleen om ondersteuning

bij de aanvraag van een Wmo maatwerkvoorziening. 

 



gemiddeld aantal dagen van aanmelding tot eerste contact

Snelheid

Het aantal dagen sluit niet aan bij de ambitie van Incluzio van 7

dagen. Net na de corona uitbraak is een daling te zien gevolgd

door een stijging in juni. Dit komt o.a. door de vele Wmo

herindicaties in deze periode. Daarnaast zien we een grotere

vraag op ons afkomen door de continue toename van mensen

die huishoudelijke hulp willen vanuit de Wmo

#Dagen op aanmeldlijst Dagen op aanmeldlijst (zelfde periode vorig jaar)

Individuele 

Generalistische begeleiding



BEREIK
Aantal casussen sociaal werkers ten opzichte van vorig jaar

#Unieke Casussen (periode) #Unieke Casussen (zelfde periode vorig jaar)

Gemiddelde toename van circa 40% t.o.v.

zelfde periode voorgaand jaar!
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wmo cijfers

Uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel 

Uitstaande WMO indicaties begeleiding groep

Sinds de start van Incluzio in

Leiderdorp is het aantal Wmo

indicaties begeleiding individueel

gezakt met ruim 33% en het aantal

Wmo indicaties begeleiding groep

met bijna 40%. Cumulatief is er

sprake van 36% daling. Deze daling

komt doordat sociaal werkers van

Incluzio nu lichte vormen van

individuele begeleiding bieden en

door de uitbreiding van DagActief

waar kwetsbare senioren zonder

indicatie gebruik van kunnen maken.

Als dit niet was gebeurt was er zeer

waarschijnlijk sprake geweest van

een stijging in het aantal uitstaande

Wmo indicaties, kijkend naar de

toename in casussen die we nu

signaleren bij onze sociaal werkers. 

 



wmo cijfers

Uitstaande WMO indicaties huishoudelijke hulp

Stijging van 2019 zet door.  Dit is een alarmerend signaal omdat dit bij de gemeente zorgt voor meer

overschrijding op het Wmo budget. Voor Incluzio Leiderdorp is het een uitdaging omdat de

ondersteuning van deze aanvragen opgepakt moeten worden binnen hetzelfde budget. 

 



Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Specialistische ondersteuning/ WELZIJN

Hierna volgen de cijfers over het aantal Leiderdorpers die door

onze coaches zijn ondersteund in 2020. Zij bieden specifieke

(preventieve) ondersteuning met diverse collectieve activiteiten

en vaak ook door zelf individuele ondersteuning te bieden.

Daarnaast werken zij samen met vrijwilligers die ondersteuning

bieden aan inwoners. De cijfers hierover volgen in het volgende

hoofdstuk: vrijwillige inzet. 

 



DagActief 

(dagprogramma voor kwetsbare senioren)

Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

deelnemer dagactiviteiten



ACtivering en Participatie

Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Aantal casussen van onze activeringscoach 
ten opzichte van vorig jaar



participatieladder

Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Door de corona maatregelen was het in 2020

lastiger voor mensen om een stap te maken op

de participatieladder. 

 



Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

FInancien & administratie
Aantal casussen van onze budgetcoach
ten opzichte van vorig jaar



Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Mantelzorgondersteuning
Aantal casussen van onze mantelzorgcoach
ten opzichte van vorig jaar



Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Vitaliteit
Aantal consults van onze 2 vitaliteitscoaches
ten opzichte van vorig jaar



Specialistische

Ondersteuning/Welzijn

Vluchtelingenwerk



vrijwillige inzet

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. 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.

vrijwillige inzet



vrijwillige inzet

vrijwillige inzet



vrijwillige inzet

vrijwillige inzet



vrijwillige inzet


