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Datum: 22 mei 2020
Onderwerp 1: Ontwikkelingen in het kader van de aanbestedingen in Leiden
Onderwerp 2: versoepeling maatregelen voor de samenleving inzake het Coronavirus
Beste vrijwilliger van Radius werkzaam in Oegstgeest,
Allereerst wensen wij u veel kracht en optimisme in deze tijd die voor velen van ons een flinke
uitdaging is. Het Coronavirus heeft onze activiteiten en diensten voor een groot deel stilgelegd.
Daarnaast speelt in Leiden ook nog de aanbesteding. Graag nemen wij u in deze brief mee in de
ontwikkelingen die van belang zijn voor u als vrijwilliger in Oegstgeest.
We informeren u hieronder wel over de ontwikkelingen in Leiden in het kader van de
aanbestedingen en de daaruit voortvloeiende bezuiniging. Wat dit betekent voor het Leidse
vrijwilligerswerk wordt beschreven in een brief aan de Leidse vrijwilligers, maar voert te ver om
u daarover volledig te informeren. Het zou kunnen dat u ook in Leiden werkzaam bent als
vrijwilliger. Indien u de brief voor de Leidse vrijwilligers niets heeft ontvangen, , dan kunt u deze
bij de receptie van Radius opvragen.

1. Ontwikkelingen in het kader van de aanbestedingen in Leiden

Zoals u eerder heeft gelezen in vorige brief aan alle vrijwilligers hebben Libertas Leiden en
Radius de openbare aanbesteding in de gemeente Leiden maar voor een klein deel gewonnen.
Het grootste deel, het domein “Samen meedoen”, heeft Incluzio gewonnen. Dat betekent dat
per 1 juli 2020 de subsidie voor Radius vervalt en dat we in Leiden helaas afscheid moeten
nemen van een aantal medewerkers, locaties en de activiteiten die daar plaatsvinden, inclusief
een aantal stedelijke producten. Incluzio en BuZz Leiden, de winnende organisaties, zullen voor
zover dat past in hun plannen medewerkers, activiteiten en producten overnemen. Dit heeft,
zoals u zult begrijpen, consequenties voor het vrijwilligerswerk in Leiden.
Radius heeft echter nog voldoende inkomsten uit diensten en activiteiten waardoor we in
afgeslankte vorm in Leiden onze welzijnsorganisatie kunnen voortzetten. Radius is dus zeker
nog niet uitgespeeld en druk bezig de organisatie een zodanige vorm aan te geven, dat we
toekomstbestendig kunnen blijven meedoen voor onze ouderen en chronisch zieken in Leiden
en Oegstgeest en wellicht ook in de regio.
Voor alle duidelijkheid: voor Oegstgeest geldt deze bezuiniging niet en gaan we door met de
vertrouwde diensten, activiteiten en producten. De gemeente Oegstgeest staat daar ook geheel
achter. Ook het vrijwilligerswerk zal zich, met de richtlijnen van het RIVM in acht nemend,
langzaamaan in oude vorm herstellen. Alleen de Plusbus komt te vervallen in Oegstgeest. Deze
dienst valt onder “Samen meedoen” en over een eventuele overname is Radius in overleg met
Incluzio. Incluzio richt zich echter alleen op Leiden.

2. Vrijwilligerswerk bij Radius en versoepeling maatregelen voor de samenleving
inzake het Coronavirus
Naast de aanbesteding spelen ook de maatregelen inzake het Coronavirus. Radius is aan begin
van de Coronacrisis gestopt met alle groepsactiviteiten binnen en buiten haar locaties, ook in
Oegstgeest. Voor veel vrijwilligers is hun werk hierdoor ook tijdelijk komen te vervallen.

z.o.z.

Ook diensten zoals de Sterbus, Plusbus en Dorpsbus werden tijdelijk stopgezet, en daarmee
kwam ook hier het vrijwilligerswerk tijdelijk te vervallen. Bij Personenalarmering en Maaltijd
aan Huisdienst besloten veel vrijwilligers zelf tijdelijk te stoppen i.v.m. Corona. Deze laatste
twee diensten werden overigens wel uitgevoerd, rekening houdend met de richtlijnen van het
RIVM. Bij de Maaltijd aan Huisdienst reed er maar één chauffeur in de koelauto vanwege de
veiligheid. Bij Personenalarmering ging men alleen op huisbezoek bij storingen aan het
apparaat of plaatsing van een nieuw apparaat.
Onze medewerkers hebben u en de deelnemers van de activiteiten en diensten zeer gemist. En
wij horen dat u uw werk bij ons ook mist.
Inmiddels is bekend dat het kabinet een versoepeling van de maatregelen per 1 juni a.s.
toestaat. Formeel mogen mensen weer in kleine groepen samen komen, mits de richtlijnen
gevolgd worden.
Wat betekent dit nu voor de activiteiten en diensten van Radius in Oegstgeest?
Radius maakt nog een voorbehoud met betrekking tot het opstarten van activiteiten. Wij
werken met een kwetsbare doelgroep. De RIVM adviseert 70-plussers nog steeds zoveel
mogelijk thuis te blijven. Wij gaan wat betreft de activiteiten op Locatie Haeswijk NIET per
1 juni a.s. open. Bijna al onze deelnemers en vrijwilligers behoren nu eenmaal tot de
risicogroep. Wij willen eerst aanzien hoe het verloop is van het aantal besmettingen als allerlei
activiteiten in de maatschappij weer van start gaan.
De Dorpsbus wordt om dezelfde reden voorlopig ook nog niet opgestart.
De Maaltijd aan Huisdienst en Personenalarmering blijven doorgaan, zoals dat tot nu toe het
geval is, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
De Plusbus zal voor 1 juli niet gaan rijden en ook daarna niet meer in Oegstgeest, om reden
zoals hiervoor beschreven.
Intussen zijn we bezig met het opstellen van locatiegebonden richtlijnen, de inrichting van de
locaties en vervoersmiddelen waarbij 1,5 meter afstand houden mogelijk is en met de aanschaf
van het benodigde beschermend materiaal en desinfecterende middelen. Daarnaast denken we
na hoe we kunnen opstarten en met welke groepen en diensten. Dit doen we graag samen met
u. Misschien heeft u zelf goede ideeën. Het zou fijn zijn als u die deelt met onze medewerker en
onze ouderenadviseurs.
Tegelijkertijd hopen we, met u, op betere tijden,
Met vriendelijke groet,
De directie van Radius

