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Voorwoord
Dit boekje met succesverhalen is samengesteld door Incluzio

Leiderdorp. De verhalen kunnen je inspireren om jouw eigen

doelen in het leven te behalen. 

 

Ook is het boekje er voor iedereen die blij wordt van het lezen

van verhalen van mensen die, ondanks tegenslagen in hun

leven, er weer een positieve draai aan weten te geven.

 

Heb je ook een leuk verhaal dat je wilt delen ter inspiratie voor

andere mensen? Of heb je andere vragen naar aanleiding van

één van deze verhalen? 

Neem dan contact op met Incluzio Leiderdorp.

071-5413536 leiderdorp@incluzio.nl

Voor wie actief wil worden en het nooit is geweest; 
breekt het moment 'bar en broos' een lans voor de stilte 

die de schaamte overwon. Stappen die passen werden. 

En je verder brengen dan te blijven bij de gedachte.
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Kom net als Esther in actie en

1

Ik ben een werkende moeder van 5

kinderen met een ondernemende

instelling. Mijn op één na jongste kind

(Mike) heeft autisme en als moeder

ervaar ik het verschil in de

beweegmogelijkheden tussen mijn

andere kinderen en Mike. Om ook Mike

zich fysiek goed te laten ontwikkelen

ben ik op zoek gegaan naar passend

sport(beweeg)aanbod; een hele

zoektocht!

Uiteindelijk heb ik voor Mike, bij

trampoline springclub Trixs, een fijn

sportief uitstapje gevonden. De

expertise van een Trixs staflid op

gebied van autisme was een fijn

extraatje. Naarmate Mike hier vaker op

bezoek kwam ontstond het idee om

een speciale ‘springclub’ voor

kinderen met autisme te organiseren

om zo kinderen en ouders een

moment te bieden om ongedwongen

samen te komen. Zonder afkeurende

blikken van andere ouders die het vaak

niet begrijpen en kunnen (ver)oordelen. 

Wil jij Esthers initiatief ook ondersteunen met raad, daad of welke andere

bijdrage dan ook? Stuur haar dan een mail via estherverlind@hotmail.nl.

 realiseer de mooiste dingen!
Bij de ‘springclub’ hebben de kinderen

alle vrijheid om volledig op te gaan in

de beweegles, onder leiding van een

professional met passie voor bewegen

en de doelgroep.

Op advies van een sociaal werkster van

Incluzio heb ik contact opgenomen

met de vitaliteitscoaches van Incluzio

om mijn plan te realiseren. Zij hebben

mij geholpen om mijn plan, een

‘Trampoline Jumpclub voor kinderen

met autisme’, te realiseren. Op 8

september 2019 is de club gestart met

een wekelijks beweegaanbod voor

kinderen van 6 t/m 12 jaar met

autisme (ongeacht het spectrum) op

zondagochtend van 10.00-11.00 bij

Trixs Leiderdorp. Voor deze lessen kan

de reguliere strippenkaart worden

aangeschaft. Geen dure les dus, maar

gewoon tegen het normale tarief.

Zij hebben mij geholpen om mijn

plan, een ‘Trampoline Jumpclub

voor kinderen met autisme’, 
te realiseren.
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‘Ik heb weer 2

De dochter van Mark maakte, omdat ze

zich zorgen maakte, een melding over

haar vader bij Incluzio. Zo kwam

budgetcoach Wouter er achter dat

Mark erg was vastgelopen. In die tijd

was de situatie zo dat Mark geen

inkomen had en was afgesloten van

gas, water en licht. Mark was

terughoudend en twijfelde over wat

Incluzio voor hem kon betekenen,

want er waren al deurwaarders

geweest die loonbeslag kwamen

leggen. Hierdoor was Mark het

vertrouwen in de hulpverlening kwijt

geraakt.

Budgetcoach Wouter zocht toch

contact en stukje bij beetje wist hij het

vertrouwen van Mark te winnen.

Daarna zijn ze samen, stap voor stap,

aan de slag gegaan om de situatie aan

te pakken en weer leefbaar te

maken. 

Loop je ook financieel vast? Durf om hulp te vragen! Kom woensdag tussen

10-12 uur naar het financieel spreekuur in Dwars (Bloemerd 1C

Leiderdorp).

Mark vertelt: 

‘Doordat ik hulp aannam is er

letterlijk en figuurlijk weer licht in mijn

situatie gekomen. Ik ben weer de

positieve kant van het leven gaan zien.

Ik ga weer meer op pad en krijg, al

kost dit wat tijd, mijn leven weer

zelfstandig op de rit. 

Wouter helpt me bij het verkrijgen van

overzicht en geeft tips. Hierdoor heb ik

steeds minder schulden. Nu zoek ik

naar een passende baan, en ben ik

vrijwilliger geworden bij Incluzio voor

hulp in de tuin. Doordat ik wat minder

zorgen heb en actiever ben, heb ik ook

weer een beter contact met mijn

dochter en vrienden. Ik heb een goed

gevoel en echt meer plezier in mijn

leven.'

meer plezier in het leven’

Mark was terughoudend en

twijfelde over wat Incluzio voor

hem kon betekenen.

Doordat ik wat minder

zorgen heb en actiever ben, heb ik

ook weer een beter contact met

mijn dochter en vrienden.
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Het maken van verbinding

3

Lois, mantelzorgcoach  van

Incluzio, ontmoette drie dames die alle

drie op zoek waren naar iemand

waarbij ze hun verhaal kwijt konden. 

Omdat het lastig is om drie vrijwilligers

te zoeken en Lois erachter kwam dat

de dames dezelfde interesses hadden,

koppelde zij de dames aan elkaar. 

Er waren twee dames die niet van huis

weg konden vanwege hun zieke

partner. De andere dame is wel in de

gelegenheid om de deur uit te gaan en

brengt een bezoek aan de andere

dames.

Zorg jij ook voor een naaste en wil je in contact komen met iemand die

in dezelfde situatie zit? Bel of mail met mantelzorgcoach Lois 06-

83003240, LKreber@incluzio.nl. Zij kan je in verbinding brengen met

iemand die  dezelfde wens heeft.

“Jeetje meid, heb je twee vriendinnen

voor mij gevonden?” zei de dame

enthousiast tegen de mantelzorgcoach

toen die haar belde met dit verhaal. 

Een mooi voorbeeld van een kleine

moeite met een groots resultaat,

namelijk drie blije dames.

De mantelzorgcoach kwam

erachter dat de dames dezelfde

interesses hadden en koppelde ze

aan elkaar! 

Een kleine moeite met 

een groots

resultaat
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‘Het leven lacht 4

In november 2019 werd er een

jongeman (23) door zijn vader

aangemeld bij Incluzio met het verhaal

dat hij zich zorgen maakte over zijn

zoon Leon. Zijn vrouw was in 2018

overleden en Leon was depressief, had

overgewicht en zorgde niet goed voor

zichzelf. 

Daphne, sociaal werker van Incluzio, is

bij Leon op huisbezoek gegaan. Ze

heeft hem uiteindelijk een test bij MEE

laten uitvoeren en daar kwam uit dat

Leon autisme heeft en dat hij een lager

informatie- en werktempo heeft.

Hierna is een plan van aanpak bedacht

om Leon op een passende manier op

weg te helpen om weer mee te kunnen

doen aan het maatschappelijke leven.

Leon vertelt:

‘Nadat mijn moeder overleed zag ik het

leven somber in, ik raakte daarna

ook nog eens mijn baan kwijt. Daphne

heeft mij geholpen.

Woon jij alleen en vind je het ook fijn om samen met andere mensen te

eten? Er zijn verschillende initiatieven in Leiderdorp, dus er zit vast iets

tussen wat je aanspreekt. Neem een kijkje op www.mijnleiderdorp.nl of

vraag buurtcoach Robert om meer informatie 06-83285822,

rvegmond@incluzio.nl.

Ik heb met haar gepraat over mijn

leven en zij gaf mij tips en hielp ook om

onderzoek te laten doen. Na

onderzoeken bij de MEE ben ik aan de

slag gegaan op een startwerklocatie

van DZB, het re-integratiebedrijf van de

gemeente Leiden. Later werd nog

meer onderzoek gedaan door het UWV

en daar kwam uit dat ik een ‘beschut

werkindicatie’ nodig had. Nu heb ik

toegang tot meerdere afdelingen

binnen de DZB.

Ik woonde toen bij mijn stiefvader,

maar ik was hier erg eenzaam en had

het niet naar mijn zin, want mijn

stiefvader was er vaak niet. Ik dacht

ook steeds aan mijn moeder, omdat

mijn moeder in dat huis was overleden.

Sinds mei heb ik een eigen

appartement waar ik beter voor mezelf

en het huishouden zorg. Ik kom hier

echt tot rust. Ik ga nu ook naar de

sportschool en ik eet gezonder.

Bij Incluzio hebben ze een eetclub,

daar ben ik nu lid van en ik vind dat erg

gezellig. Door al deze dingen gaat het

echt beter met me, ben ik weer blij en

kan genieten van de dingen die ik doe.’

me weer toe’

leon was depressief, had

overgewicht en zorgde niet goed

voor zichzelf.
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‘Je leven kan er ineens5

Jelle en zijn gezin kwamen via via bij

Incluzio terecht. ”Het is een beetje

zoals Johan Cruijff altijd zei: je gaat het

pas zien als je het doorhebt. 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 (sociaal werker): “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.

Wil jij ook graag zo zelfstandig mogelijk je leven kunnen blijven leiden?

Kijk dan ook soms, net als Jelle, wat verder vooruit naar de toekomst.

”Jelle: “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 Incluzio, dat jullie  een juiste

inschatting kunnen maken van de

situatie en de hulp die nodig is. Ik had

geen behoefte aan medeleven maar

aan meedenken. Want ik wil niet

afhankelijk zijn en juist zelf de regie

over mijn leven voeren.

Jelle: “Het fijne aan deze hulp was dat

Marco de vraag achter de vraag

hoorde. Soms zelfs nog voordat wij

beseften welke hulp we nodig hadden.

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.

”Jelle: “door de inzet van specifieke

hulp kunnen wij weer zelfstandig

verder leven”, “mijn vrouw is ernstig

ziek maar werkt nog en is weer

mobiel”, de kwaliteit van ons leven is

toegenomen en ik ervaar hierdoor

vrijheid”.

Het is een beetje zoals Johan

Cruijff altijd zei: je gaat het pas

zien als je het doorhebt. 

We kijken bij Incluzio altijd

breder dan de bestaande hulpvraag.
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‘Het is heel belangrijk 6

Begin 2019 kreeg mevrouw Van Dijk

(78 en zelfstandig wonend) een

herseninfarct. Een ingrijpende

gebeurtenis die haar leven compleet

veranderde. “Dingen die zo gewoon

waren, kosten nu ineens veel moeite”,

vertelt ze. “Het was begin 2019”, blikt

mevrouw 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.” Tijdens haar

verblijf in het zorghotel werkte

mevrouw aan haar revalidatie 

en werd hierbij ondersteund door een

maatschappelijk werkster van het

zorghotel. “Heel fijn”, vindt zij, “ze 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

Incluzio. Via hen heb ik nu een

vrijwilliger als budgetmaatje, die mij

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 maat- regelen

getroffen voor de toekomst,

bijvoorbeeld voor de opvang van mijn

katten. Ik denk er liever niet aan, maar

het is toch onvermijdelijk.” Zeker als je

alleen bent, heb je een plek nodig waar

je kunt aankloppen voor hulp.

dat er een plek is.....

dingen die zo gewoon waren,

kosten nu ineens veel moeite.
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plek nodig waar je kunt

aankloppen voor hulp.



....waar je kunt aankloppen'

Aan haar herseninfarct hield

mevrouw onder meer blindheid in het

gezichtsveld over. “Een enorme

beperking”, zegt ze. “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 boodschappen-

karretje, maar hopelijk krijg ik

binnenkort een aanvullend hulpmiddel,

zodat ik nog mobieler ben en ook mijn

hobby’s weer kan oppakken.” Mevrouw

heeft nagenoeg geen familie waarop zij

kan terugvallen.

Heb jij een plek waar je kunt aankloppen?

Juist daarom vindt zij het zo belangrijk

dat er instanties als Incluzio zijn; als

zorg niet vanzelfsprekend is. Mevrouw:

“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.”

doordat ik niet meer kan

autorijden, is mijn wereld een

stuk kleiner geworden
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‘Ik heb eindelijk weer wat 

7

Ik woon al mijn hele leven in

Leiderdorp. Sinds ik gestopt ben met

werken, is mijn wereld erg klein

geworden. Ineens had ik geen duidelijk

doel meer in mijn leven en ik miste het

contact met andere mensen. Na een

druk werkzaam leven in de bouw zat ik

ineens dagen thuis. Ik kreeg een

terugslag en werd ziek, werd

uiteindelijk ook somber en zag het

leven niet meer rooskleurig in.

In januari heb ik aangeklopt bij Incluzio

met de vraag of zij iets voor

mij konden betekenen. Eindelijk heb ik

nu weer wat om handen. Of, beter

gezegd: “Ik heb weer een doel om mijn

bed voor uit te komen. Ik ben nu drie

dagen in de week de klusjesman van

Incluzio! Ik werk veel samen met

Agnes, met wie ik goed contact heb.

Als pandbeheerder vertelt zij me waar

ik die dag nodig ben. 

Voor welk doel kom jij je bed uit?

Ik doe het werk geheel vrijwillig. Ze

hebben me zo goed op weg geholpen,

dat ik graag iets terugdoe. En, het

allerbelangrijkste is dat ik nu weer een

doel heb om mijn bed voor uit te

komen. Ik ontmoet veel mensen en

word serieus genomen. Ik hoor weer

ergens bij.”

ik had ineens geen duidelijk doel

meEr in mijn leven en ik miste het

contact met andere mensen. 
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‘Ik heb weer zin 8

Toen Rogier (20) stopte met zijn

opleiding en zijn bijbaan ophield, kwam

hij in een behoorlijke dip én in de

schulden terecht. Erover praten vond

hij moeilijk, net als hulp vragen. Totdat

zijn zus hem aanmeldde bij Incluzio.

Met hulp van sociaal werker Pieter en

jongerencoach Mimoun, kreeg Rogier

zijn leven weer op de rit.

“Ik werk nu fulltime en mijn schulden

zijn bijna afgelost. Ik heb ook weer zin

om leuke dingen te doen.” Rogier: “Als

ik nu terugkijk, dan zie ik wel waar het

misging. Na de middelbare school had

ik echt geen idee wat ik wilde doen. Ik

heb toen zomaar een opleiding

gekozen. Duidelijk niet de goede, want

in het eerste jaar had ik er al geen zin

meer in. Dit wilde ik niet nog twee

jaar doen. Dus ging ik van school, ik

had toch mijn bijbaan nog. Maar toen

ik die ook kwijtraakte, ging het snel

slechter. Ik had niets te doen en

verdiende ook geen geld, maar moest

nog wel schoolgeld betalen en ook de

premie van mijn zorgverzekering liep

door.

Toen de deurwaarders aan de deur

kwamen, besloot mijn zus de hulp in

te schakelen. Het kon zo niet langer.

“Ik werk nu fulltime en mijn schulden

zijn bijna afgelost. Ik heb ook

weer zin om leuke dingen te doen.”

Rogier: “Als ik nu terugkijk, dan zie ik

wel waar het misging. Na de

middelbare school had ik echt geen

idee wat ik wilde doen. Ik heb toen

zomaar een opleiding gekozen. 

om leuke dingen te doen’

erover praten vond hij moeilijk,

net als hulp vragen.
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toen de deurwaarders aan de deur

kwamen, besloot mijn zus hulp in

te schakelen.



Via mijn sociaal werker heb ik werk

gevonden en betalingsregelingen

getroffen met mijn schuldeisers. Ik ben

begonnen met één dag per week in

een bakkerij 12 kilometer verderop. Dat

is best zwaar werk, en ik moet er om 4

uur voor opstaan en een uur fietsen. Ik

heb het er naar mijn zin en werk

inmiddels vijf dagen. In eerste instantie

had ik deze baan niet zo snel gekozen,

maar ik ben nu blij dat ik het wel heb

gedaan. Over een half jaar ben ik al

schuldenvrij. Ik blijf voorlopig gewoon

werken in de bakkerij. Het is leuk werk

en fijn om weer bezig te zijn.

Om uit mijn dip te komen, heb ik veel

steun aan jongerencoach Mimoun.

Met hem kan ik goed praten en ik kan

altijd bij hem terecht. Thuis is het niet

altijd even leuk en dan ga ik naar Dwars

of spreek met Mimoun af in de

ijssalon. Mimoun helpt me met veel

dingen, zoals het halen van mijn

rijbewijs en het maken van plannen

voor de toekomst. Maar ik kan ook

gewoon een uurtje komen

pianospelen.”

Met wie kun jij goed praten?

ik heb het er naar mijn zin en werk

er inmiddels 5 dagen per week. 
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‘Ik vind het fijn om iets

9

Ingrid (50) heeft altijd een betaalde

baan gehad tot het moment dat zij

werd ontslagen. Het heeft

verschillende jaren geduurd voordat

men er achter is gekomen dat er een

probleem onder lag. Ingrid is op

verzoek van therapeuten getest en

daar komt uit dat zij licht autistisch is

en dat er sprake is van een

disharmonisch profiel.

“Ik kan zaken goed verwoorden, maar

ik heb meer moeite met de uitvoering

hiervan. Toen ik was afgekeurd ben ik

als vrijwilliger aan de slag gegaan. In

eerste instantie met licht administratief

werk op kantoor, maar dit is gestopt

omdat er te weinig werk was. Ada

(projectmedewerker Incluzio) is mijn

aanspreekpunt en ik ervaar hier veel

steun aan. Samen hebben we bekeken

of er ander vrijwilligerswerk voor me

was. Dit is gelukt! Ik ben nu aan de slag

als gastvrouw in de Sterrentuin, waar ik

het goed naar mijn zin heb.”

Omdat Ingrid goede communicatieve

eigenschappen heeft past de functie

van gastvrouw heel goed bij haar. “Ik

vind het prettig om een stukje

dagbesteding te hebben (iets

te doen), om een praatje te hebben en

op deze manier weer een doel in mijn

leven te hebben. Ook ervaar ik het als

fijn om vrijwilliger te zijn en niet

meer de druk te hebben van een

betaalde baan. Ik kijk echt uit naar de

dagen dat ik werk in de Sterrentuin”.ik heb weer een doel om mijn bed

voor uit te komen.

te doen te hebben'
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Meedoen in de samenleving is belangrijk en zorgt voor plezier. 

Hoe doe jij mee?





‘Ik groei elke week

Mijn naam is Samantha, ik ben 20 jaar

en op dit moment actief als vrijwilliger

bij Incluzio Leiderdorp. Tijdens mijn

jeugd heb ik een lastige tijd gehad met

meerdere tegenslagen. Helaas heeft

dat er toe geleid dat ik vroegtijdig met

mijn school ben gestopt en vond ik het

lastig om nog de deur uit te komen. Op

vrij jonge leeftijd kwam ik al vroeg in

aanraking met de GGZ en leek het erop

dat er voor mij weinig toekomst-

perspectief was, als het gaat om werk

of het volgen van een opleiding.

Op een dag wilde ik wel weer iets gaan

doen en zag ik op de site van ‘NL doet’

een vrijwilligersvacature bij Incluzio

Leiderdorp. Samen met andere

collega’s vanuit Incluzio zit ik nu als

vaste vrijwilliger 2-3 dagen in de week

bij DagActief; dagprogramma voor

senioren. Ik merk dat ik iedere week

weer een stukje groei. Ik ben

enthousiast, voel me fit en maak nu

ook toekomstplannen, zoals

samenwonen met mijn vriend.

10

Daarnaast ben ik erachter gekomen

dat ik heel graag werk met ouderen.

Samen met de activeringscoach

bij Incluzio bekijk ik nu de

mogelijkheden om weer een

opleiding of cursus te gaan volgen,

waardoor ik hopelijk straks door een

leuke leerwerkplek een betaalde

baan kan gaan vinden.

weer een stukje'

tijdens mijn jeugd heb ik een

lastige tijd gehad met meerdere

tegenslagen.
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Zou jij nog een opleiding of cursus willen volgen?







‘Ik sta positiever in het leven’

11

‘Ik ben Tom, 27 jaar oud en ik heb last

van sociale fobie en depressieve

gevoelens. Hiervoor heb ik psycho-

logische hulp ontvangen, maar op een

gegeven moment had ik het gevoel

niet meer vooruit te komen. Ik ben

toen in gesprek gegaan met een

sociaal werker bij Incluzio. Het traject

bij Incluzio liep goed; er werd naar mij

geluisterd en ik kon nadenken over

mijn toekomst. Ik kwam erachter

dat ik op dat moment geen therapie

meer wilde. Ik heb dit in overleg met

mijn arts tijdelijk ‘on hold’ gezet. Ik

wilde graag een zinvolle invulling voor

mijn dag vinden. Ik heb geen diploma’s

en ook niet mijn middelbare school

afgerond.

Samen met sociaal werker Marjolein

zocht ik uit wat een goede 

daginvulling zou zijn. In coronatijd

hebben we gewandeld en kon ik met

haar praten over mijn thuissituatie en

hobby’s. Ik deelde dat ik van fotografie

houd en een brede interesse heb.

Marjolein heeft voor mij gekeken of ik

kon aansluiten bij de graffiti workshop

die werd georganiseerd, door onder

andere de jongerenwerkers van

Incluzio. De eerste stappen om zelf

contact te leggen zijn voor mij,

vanwege mijn sociale fobie, erg lastig.

Helaas ging het bij mij thuis minder

goed en kon ik mijn dagritme niet

aanhouden. Ik heb toen meerdere

afspraken afgezegd en ik ben later

opnieuw in gesprek gegaan met

Marjolein. 

Zij gaf mij tips over het volhouden van

een beter dagritme. Ook zijn we samen

gaan kijken bij Stichting Lumen, of ik

daar aansluiting kon vinden in een

groep. Het was voor mij een grote stap

om daar naar toe te gaan. Ik was

achteraf trots dat ik het had gedaan. De

groep was helaas niet van mijn leeftijd

en interesse. In mijn thuissituatie

voelde ik mij vastzitten; er veranderde

al jaren niks en het voelde regelmatig

onveilig. Mijn depressieve gevoelens

kwamen omhoog en ik kreeg last van

nachtmerries en angsten. 

er werd naar mij geluisterd en ik

kon nadenken over mijn toekomst.
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ik was achteraf trots dat ik 

het had gedaan. 



‘Ik bleef contact houden met Marjolein

en zij gaf aan zich zorgen te maken

over mijn huidige psychische

gezondheid en thuissituatie. Samen

hebben we besloten naar de huisarts 

te gaan. Ik heb toen opnieuw

psychologische hulp ingezet om te

werken aan mijn klachten. 

Ook is Lizzy als activeringscoach van

Incluzio aangesloten. Ik kan nu bij Lizzy

terecht om te kijken naar

vrijwilligerswerk en daarna mogelijk

een baan. Sinds een lange tijd heb ik

weer meer structuur in mijn leven en

dat doet me goed. Ik voel motivatie om

aan mijn doelen te werken. Ik hoop dat

ik uiteindelijk een baan kan vinden en

een eigen plek om te wonen. Ik sta nu

positiever in het leven en ik weet dat ik

op deze manier stap voor stap werk

aan mijn eigen toekomst en

zelfstandigheid.’

er werd naar mij geluisterd en ik

kon nadenken over mijn toekomst.
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Waardoor word jij gemotiveerd om actief je leven vorm te geven?





‘Ik vind het leuk om

Kees heeft een aantal jaren geleden

een herseninfarct gehad. Sindsdien

heeft hij moeite om zich te kunnen

focussen op dingen in grote groepen.

Via zijn zoon kwam hij in aanraking met

Clubhuis De Derde Helft. ‘De

wandeling op de woensdag onder

leiding van een wandelcoach sprak mij

erg aan en daar heb ik een hele tijd aan

meegedaan. Bij terugkomst van de

wandeling waren er altijd een aantal

mannen aan het biljarten. Dit leek me

ook leuk om te doen.

Met een vast groepje doen we dat nu

elke week en nu ik door een blessure

niet kan wandelen, heb ik zo toch een

leuk uitje zonder al te veel drukte om

me heen. Het leuke is nu ook dat ik

met één van de biljarters aan het

oefenen ben met jeu de boules. Hij

doet dit in verenigingsverband en leert

mij de basis van het Jeu de Boules.

Misschien dat ik ook wel lid word van

die vereniging’.

12
nieuwe dingen te leren'

Het leuke is nu ook dat ik met een

van de biljarters aan het oefenen

ben met jeu de boules.
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Welke sport zou je nog een keer willen proberen?







‘Ik heb toch de draad 

13

‘Mevrouw Stikelorem - moeder

van Naud: “Ik ben wegens trauma en

psychische klachten een periode

begeleid door Malika, sociaal werker 

bij Incluzio. Samen met Malika had ik 

al veel zaken opgepakt. Mijn zoon zat

in detentie en ik had daar veel verdriet

van, omdat ik hem weinig zag. Ik kon

niet wachten tot hij weer vrij zou zijn.

Toen mijn zoon vrij was gekomen was

ik heel blij en het leek of het weer 

goed ging met mijn gezin. Ik was blij

dat hij mij kon steunen en dat mijn

zoon zijn leven weer ging oppakken.

Hij had toen een enkelband en een

zware maatregel waarbij de re-

classering betrokken was om het goed

te laten leiden.

Kort daarna escaleerde het thuis,

omdat mijn zoon niet goed kon

omgaan met de situatie. De

reclassering was betrokken en had

regelmatig gesprekken met hem. Zij

hadden een plan van aanpak en hij 

zou een dagbesteding krijgen, toch 

liep dit niet zoals gepland.

Naud zijn vader was kort daarvoor

overleden. Hij had een goede band

met hem en eenmaal thuis uit detentie

kwam de verwerking van dit verlies

naar boven. 

Voor mij werd het allemaal teveel en

ondragelijk. Ik maakte mij veel zorgen

omdat mijn zoon een waarschuwing

zou gaan krijgen vanuit de reclassering,

omdat het niet goed ging. Veel

kennissen hebben gesprekken gehad

met mijn zoon,

maar dat heeft niet veel opgeleverd.

Malika (mijn sociaal werker) heeft

daarna contact gehad met Mimoun de

jongerencoach en gevraagd of hij in

contact met mijn zoon kon komen. In

dat hele traject dat hij in ging met

Mimoun zag ik mijn zoon weer

opbloeien en de sfeer in huis

verbeterde. Ik ben heel erg trots op

hem en de mensen van Incluzio

dankbaar.”

mijn zoon zat in detentie en ik had

daar veel verdriet van, omdat ik

hem weinig zag.
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DOOR jongerencoach Mimoun zag ik

mijn zoon weer opbloeien en de

sfeer in huis verbeterde.

weer opgepakt’



Naud:

“Het ging niet goed met mij en ik

kende Mimoun al uit het verleden. Ik

vond het fijn om met Mimoun te

praten, omdat hij zonder oordeel naar

mij luisterde en mij leek te begrijpen. 

Ik voelde mij al snel iets beter en dat

was ook wat mijn moeder kon merken

en fijn vond. Mijn moeder merkte ook

dat onze hele situatie verbeterde. Via

Mimoun kreeg ik een leuke

daginvulling en voelde ik mij van

betekenis om te helpen bij de sport-

activiteiten. Ik voelde mij weer in

mijn kracht komen en positiever in het

leven staan. Ondertussen kon ik bij

Mimoun mijn verhaal kwijt en ging ik

nadenken over mezelf door onze

gesprekken, ik kwam weer dichter bij

mezelf te staan en wat ik wilde in het

leven. 

Daarnaast fungeerde hij als een

voorbeeld, voor mij op dat moment. Ik

deed mee met verschillende sport-

activiteiten, zoals bootcamp en

voetballen. Mimoun is in contact

geweest met de reclassering over de

voortgang die ik maakte. Inmiddels

heb ik zelf zowel mijn studie als mijn

fulltime baan opgepakt. 

Ik voel mij weer betrokken bij de

samenleving en heb het naar mijn

zin, zowel thuis met mijn moeder

als in mijn werk en opleiding.
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Heb jij wel eens een tijd gehad dat het niet zo goed met je ging en

gezocht om de draad weer op te pakken?

Naud is een voorbeeld voor andere

jongeren die de draad weer oppakken.

De reclassering is gestopt en de

maatregel is opgeheven.





‘Ik werd bijna mijn

‘Ik heb hulp gevraagd bij Incluzio

omdat ik schulden heb en bijna uit huis

gezet werd. Ik ben in de schulden

gekomen, omdat ik niet meer kan

werken door mijn ziekte. Nu heb ik een

bewindsvoerder die mijn financiën

regelt en hierdoor kan ik in mijn

woning blijven wonen! Op dit moment

heb ik geen werk, maar ik vind het niks

om thuis te zitten. Ik word er ook niet

blij van om de hele dag te niksen.

Ik ben langs de poh-ggz geweest, maar

praten helpt niet, want ik wil iets doen. 

Samen met mijn sociaal werker Lisa

heb ik gekeken welke activiteiten bij

me passen. Dit heeft er toe geleid dat

ik op dit moment mee doe met de

kookgroep in Dwars en dit vind ik heel

leuk. Ik kijk hier elke week echt naar uit!

Daarnaast ben ik ook begonnen met de

wandelclub om zo ook aan voldoende

beweging te komen, en ik ga meedoen

met de Bewonerskring.’

14
huis uitgezet'

Nu heb ik een bewindsvoerder die

mijn financien regelt en hierdoor

kan ik in mijn woning 

blijven wonen!
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Welke activiteiten vind jij leuk om te doen?





‘Ik kan meer dan ik dacht 

15

‘Omdat mijn ouders door Incluzio

werden geholpen, kwam ik in aan-

raking met een sociaal werker bij

Incluzio. We hebben gekeken naar

verschillende facetten in mijn leven 

en hoe ik wat meer zelfstandigheid 

zou kunnen opbouwen. Ik ben ziek 

en heb een auto-immuunziekte,

waardoor ik heel snel moe ben. 

We zijn samen naar mijn casemanager

gegaan bij de afdeling Werk & 

Inkomen en ook naar de GGD.

Hierdoor verviel een stuk van mijn

werkverplichting; dat gaf rust. Ik werk

deeltijd in een winkel waar veel

werkdruk is en dit kost mij heel veel

energie.

Enige tijd later kreeg ik een woning

aangeboden, ik woonde toen nog bij

mijn ouders. Ook hierin heeft mijn

sociaal werker mij geholpen met door

te zetten, want ik twijfelde erg.

Ik kreeg door de gesprekken inzichten

en zag de voordelen in. Ik ontdekte dat

ik het belangrijk vind om zelfstandig te

zijn en meer vrijheid te hebben.

Praktisch gezien kreeg ik tips, hierdoor

kreeg ik meer zelfvertrouwen en wist ik

ook hoe ik het financieel zou aan-

pakken. Naast mijn vader heeft ook

een vrijwilliger geholpen met wat

klusjes die ik niet zelf kan, ik was hier

erg blij mee. Ik ben inmiddels verhuisd

en mede door corona ook wel een

beetje gedwongen om mij hier te

settelen. Het huis is erg naar mijn zin

en ik voel het nu ook echt als thuis.

Het proces van deels werken

met een aanvullende uitkering gaf mij

veel onrust. Telkens weer die

verrekeningen en ook dat het dan

soms niet klopte of ze de briefjes niet

op tijd binnen hadden. In de winkel

waar ik werk kreeg ik de kans manager

te worden, dit komt denk ik ook omdat

ik meer zelfvertrouwen heb gekregen

en weet dat ik goed ben in mijn vak.

We hebben gekeken naar

verschillende facetten in mijn

leven en hoe ik wat meer

zelfstandigheid

zou kunnen opbouwen.
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en ik ben nu echt zelfstandig’



Mijn inkomen is nu bijna gelijk aan een

minimuminkomen. Hierdoor heb ik

besloten om de aanvullende uitkering

op te zeggen, dit voelt voor mij beter.

Ik had dit jaren geleden nooit gedacht

want ik ben nog steeds chronisch ziek,

maar ik kan meer dan ik dacht.

Ik heb ritme en regelmaat nodig en het

blijft zoeken naar de juiste balans. Ook

leer ik nog steeds om goed mijn grens

aan te geven en kan ik niet teveel uren

werken, dus heb ik nog wat stappen te

gaan om te zorgen dat ik niet teveel

hooi op mijn vork neem en mijn stress

beheers. Ook wil ik mijn sociale

netwerk op den duur gaan opbouwen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat mij dit

gaat lukken. Als het nodig is weet ik

waar ik voor hulp terecht kan. Stap

voor stap kom ik er wel.’

Ik heb ritme en regelmaat nodig en

het blijft zoeken naar 

de juiste balans.
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Heb jij jezelf wel eens verbaasd dat je meer kunt dan 

je aanvankelijk dacht?



Iedereen doet mee in Leiderdorp. 

Van jong tot oud, met of zonder

beperking. Samen met bewoners en

partners versterken en ontwikkelen we

(nieuwe) initiatieven die bijdragen aan

het welzijn van Leiderdorpers.

Initiatieven die zorgen voor sociale

contacten, zingeving, vitaler maken,

mantelzorgers ontlasten en waarbij

Leiderdorpers hun talenten verder

kunnen ontwikkelen.

www.incluzioleiderdorp.nl


