
Individuele begeleiding

INDIVIDUELE BEGELEIDINg
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. Onze sociaal werkers

bieden generalistische ondersteuning. Bij mensen thuis (of ivm

Corona via beeldbellen) gaan zij in gesprek over hun hulpvraag,

behoefte en situatie. De begeleiding kan zowel langdurig als kort

zijn. Bij korte begeleiding gaat het vaak alleen om ondersteuning

bij de aanvraag van een maatwerkvoorziening.



Individuele begeleiding

BEREIK
Aantal klanten procentueel t.o.v. het totaal aantal inwoners



BEREIK
Aantal casussen sociaal werkers ten opzichte van vorig jaar

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

Gemiddelde toename van circa 50%

tov zelfde periode voorgaand jaar!
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gemiddeld aantal dagen tot eerste contact

Individuele begeleiding

Snelheid

Het aantal dagen sluit nog 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

doordat in deze periode veel WMO indicaties

voorbij kwamen voor herindicatie.



wmo cijfers

Uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel 

Uitstaande WMO indicaties begeleiding groep

Bijna 30% van de WMO indicaties

begeleiding is over naar Incluzio.

Hiermee loopt Incluzio nog 10%

achter op het uitgangspunt van

40%. Oorzaak ligt in het feit dat

bestaande indicaties pas

overgeheveld konden worden bij

herindicatie en dat tijdens

Corona overdracht niet goed

mogelijk was waardoor

herindicaties die onlangs

verliepen vaak nog even kort zijn

verlengd.



wmo cijfers

Uitstaande WMO indicaties huishoudelijke hulp

Stijging van 2019 zet door, maar vlakt wel af in het 2de kwartaal.

Mogelijke oorzaak hiervan is Corona.

 



wmo cijfers

Afgegeven WMO voorzieningen

1e helft 2019 1e helft 2020



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. 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.

vrijwillige inzet



vrijwillige inzet

vrijwillige inzet
Uniek aantal actieve vrijwilligers

uniek aantal uniek aantal zelfde periode vorig jaar



vrijwillige inzet

vrijwillige inzet
Aantal matches per vraag/dienst



vrijwillige inzet

Uniek aantal actieve matches per maand


