
Hierna volgen de cijfers over de individuele ondersteuning aan 

Leiderdorpers door onze sociaal werkers. Dit gaat o m  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 o m  ondersteuning  bij de aanvraag van een Wmo 

maatwerkvoorziening. 

Individuele 

Generalistische begeleiding 

Individuele generalistische 
begeleiding  



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 

Individuele 

Generalistische begeleiding 

Inwoners moesten langer wachten dan voorheen voor een eerste gesprek met 
een sociaal werker. Grootste oorzaak was de toename van zwaarte en 

complexiteit van hulpvragen, vermoedelijk veroorzaakt door Corona. In het 
voorjaar zijn hiertoe een aantal maatregelen ingezet en is een beroep gedaan op 

extra budget  vanuit de Coronagelden van het Rijk t.b.v. tijdelijke inzet van een 
extra sociaal werker. De verwachting is dat de wachttijd in het tweede half jaar 

hierdoor weer toe gaat naar aanvaardbaar niveau. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection6e80e1e16008a1ce9b3b?pbi_source=PowerPoint


Aantal casussen  sociaal werkers  t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 

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

zelfde periode voorgaand jaar! 

Individuele 

Generalistische begeleiding 

Bereik 

Het aantal Leiderdorpers stijgt elk jaar.  Er is afgelopen 2 
jaar een stijging te zien van ruim 45%.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSectionc69c566f5c15614b9bef?pbi_source=PowerPoint


Veiligheid 
Aantal veiligheidscasussen* van onze  sociaal werkers t.o.v. dezelfde periode vorig jaar  

*alle casussen waarbij sprake is van een (dreigende) onveilige situatie voor de persoon zelf en/of zijn omgeving  

Individuele 

Generalistische begeleiding 

LET OP: de stijging in veiligheidscasussen is in werkelijkheid iets minder groot doordat in 
2019 en 2020  de casussen niet in alle gevallen als zodanig zijn geregistreerd.  
Incluzio schat in dat de volgende factoren onderdeel van de oorzaak zijn van de stijging: 
- Corona 
- Wachtlijsten GGZ 
- Inwoners en ketenpartners weten Incluzio steeds beter te vinden. We zien dat er zowel meer 
doorverwijzingen komen van ketenpartners, als aanmeldingen van inwoners die zelf bij ons aankloppen 
als ze in een dreigende onveilige situatie zitten.   

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection576c281132383bc5224c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection576c281132383bc5224c?pbi_source=PowerPoint


Uitstaande WMO indicaties begeleiding individueel 

wmo cijfers 

Uitstaande WMO indicaties begeleiding groep 

Sinds de start van Incluzio in  

Leiderdorp is het aantal Wmo   

indicaties begeleiding individueel en 

groep cumulatief gezakt met meer 

dan 40%! Aannemelijk is dat de 

daling komt doordat sociaal werkers 

van  Incluzio nu lichte vormen van  

individuele begeleiding bieden en 

doorde 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 . 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/013bb4e3-1b80-419e-b3c6-dd14b11cc228/ReportSectionbe893088266fdd2f2a05?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/013bb4e3-1b80-419e-b3c6-dd14b11cc228/ReportSectionbe893088266fdd2f2a05?pbi_source=PowerPoint


Specialistische ondersteuning / welzijn 

Hierna volgen de cijfers over het aantal Leiderdorpers die door onze 

coaches zijn ondersteund in het eerste half jaar van 2021. Zij bieden 

specifieke  (preventieve) ondersteuning met diverse collectieve 

activiteiten en door zelf individuele ondersteuning te bieden. De 

individuele ondersteuning kan bestaan uit 1 consult of meerdere 

coachingsgesprekken. Daarnaast werken zij samen met vrijwilligers die 

ondersteuning  bieden aan inwoners. De cijfers hierover volgen in het 

volgende hoofdstuk: vrijwillige inzet. 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 



DagActief 

(dagprogramma voor kwetsbare senioren) 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

Sinds 1 januari 2019 bieden we aan 125% meer inwoners 
een dagprogramma in de vorm van een algemene 

voorziening aan.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSectionc8a5f4f14ccc0b67fc43?pbi_source=PowerPoint


Activering en Participatie 
Aantal casussen* van onze activeringscoach t.o.v. zelfde periode vorig jaar.  
*Dit betreft begeleiding van inwoners richting activiteiten en/of (vrijwilligers)werk 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSectiona5ed6d7dc7cb3408d2a5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSectioncad5eaed902f7a051b3a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSectioncad5eaed902f7a051b3a?pbi_source=PowerPoint


Financiën & administratie 
Aantal casussen van onze budgetcoach ten 
opzichte van zelfde periode vorig jaar 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

In de cirkeldiagram is het totaal aantal unieke casussen vergeleken van het 
eerste half jaar 2021 t.o.v. het eerst half jaar van 2020 en 2019. Hoewel de 
grafiek lijkt te impliceren dat er in 2021 minder casussen zijn geweest is dit 

niet het geval. Dit komt doordat de ondersteuningstrajecten in 2021 
gemiddeld iets korter duurde dan in 2020. Hierdoor staan er per maand 
soms minder open, maar ligt het aantal casussen cumulatief iets hoger 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection0457544fb45b66e746d3?pbi_source=PowerPoint


Mantelzorgondersteuning 
Aantal casussen van onze mantelzorgcoach ten opzichte van zelfde periode vorig jaar 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

Vermoedelijk door corona deden meer mantelzorgers een 
beroep op onze ondersteuning. Ook zagen we dat de 

overbelasting groter was waardoor er in een aantal gevallen 
meer dan de gebruikelijk 1 a 3 gesprekken nodig was. .  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection17f675cec621a4e06b57?pbi_source=PowerPoint


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

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection30c75ff7163ad0619ef6?pbi_source=PowerPoint


Vluchtelingenwerk 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

In de eerst helft van 2021 hebben we meer nieuwkomers 
wegwijs gemaakt in Leiderdorp dan voorgaande jaren. Dit 

komt omdat er in deze periode ook meer nieuwkomers zijn 
komen wonen in Leiderdorp.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection390f5223c711c3227d83?pbi_source=PowerPoint


Jongerenwerk 

Specialistische 

Ondersteuning/Welzijn 

Aantal casussen van onze 2 jongerencoaches ten opzichte van zelfde periode vorig jaar 

Afgelopen half jaar zijn er meer jongeren individueel 
gecoacht dan voorgaande jaren. Dit komt vooral doordat 

we dit jaar meer doorverwijzingen hebben gekregen vanuit 
ketenpartners als het JGT, JPT en school.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/4bd54a8a-481a-4c00-b041-2ff71d952f70/ReportSection96053e05eaa57a252fca?pbi_source=PowerPoint


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 

 
In tegenstelling tot de landelijke trend 
is er bij Incluzio Leiderdorp een lichte 

stijging te zien van het aantal 
vrijwilligers 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f8b8b78c-6e10-4c56-a1af-fea9156b8623/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f8b8b78c-6e10-4c56-a1af-fea9156b8623/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


vrijwillige inzet 

vrijwillige inzet 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f8b8b78c-6e10-4c56-a1af-fea9156b8623/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


vrijwillige inzet 

vrijwillige inzet 

Dit betreft het aantal koppelingen die er door Incluzio zijn gemaakt tussen inwoners 
met een individuele hulpvraag en een vrijwilliger en de inzet van vrijwilligers bij 

activiteiten van Incluzio. Incluzio faciliteert met haar vacaturebank ook Leiderdorpse 
organisaties/initiatieven met hun zoektocht naar vrijwilligers. De koppelingen die 

hieruit voort zijn gekomen zijn hierboven niet meegenomen.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f8b8b78c-6e10-4c56-a1af-fea9156b8623/ReportSection009fd208a02059e23f07?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f8b8b78c-6e10-4c56-a1af-fea9156b8623/ReportSection009fd208a02059e23f07?pbi_source=PowerPoint

