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Beste vrijwilliger van Radius in Leiden,
We zijn blij dat er wat meer duidelijkheid is over welke producten en diensten overgaan naar de
nieuwe organisaties die de aanbesteding hebben gewonnen. Door de coronacrisis heeft helaas het
opzetten van deze nieuwe organisaties vertraging opgelopen, waardoor wij u nu pas op de hoogte
kunnen brengen. Maar hierbij een eerste overzicht:
1. De Plusbus, de Welzijnsbezoeken, de Bezoekdienst weduwen en weduwnaren, ScootActief en
Ontmoetingskringen gaan over naar Incluzio;
2. Incluzio neemt onze locaties Rosmolen en Professorenpad over met alle groepen, dus ook het
Odensehuis Leo en de huurders/gebruikers;
3. Taalontmoetingen, Handicap & Computer en de Internetcafés van Leiden gaan over naar BuZz.
4. Alle verdere activiteiten die op de locaties o.l.v. de wijkmedewerkers plaatsvinden, gaan naar
Incluzio.
5. Alle beweegactiviteiten onder begeleiding van een docent blijven bij Radius. De locaties worden
op later moment bekend gemaakt. De voortgang van de Koersbal wordt nog onderzocht.
6. De voortgang van BUUV en het Meldpunt vrijwillige dienstverlening wordt nog onderzocht.
Behalve dat deze producten en diensten worden overgedragen aan de nieuwe organisaties, hopen
we dat ook de deelnemers willen/kunnen overstappen. Of u als vrijwilliger wilt overstappen en
mee wilt werken aan wat u altijd deed voor de deelnemers van Radius, is natuurlijk aan u.
Incluzio heeft door de coronacrisis nog niet alles op orde, maar vanaf 2 juli kunt u terecht bij een
van de locaties van Incluzio (voorheen de Huizen van de Buurt van Libertas Leiden) in de zeven
gebieden van de stad. Daar bevinden zich de sociaal beheerders, waar u terecht kunt voor een
mogelijk plekje bij de nieuwe organisatie.
Voor alle vrijwilligers die vallen onder de genoemde producten en diensten wordt een afscheid
voorbereid met een passende attentie. Waar mogelijk organiseren we ook een fysiek moment van
afscheid. Dit wordt georganiseerd door de betreffende medewerker of vervanger.
De vrijwilligers die werken voor een product of dienst welke overgaat, krijgen een formulier
waarop zij hun persoonsgegevens kunnen invullen wanneer zij als vrijwilliger werkzaam willen zijn
voor BuZz of Incluzio. Dit formulier kan met een antwoordenvelop met antwoordnummer worden
teruggezonden naar Radius. Alleen na ontvangst van het ingevulde formulier geven wij uw
gegevens door.
Wij zullen u geregeld via de website op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Op de
website vindt u te zijner tijd ook de namen en telefoonnummers van medewerkers van Incluzio en
BuZz waarmee u te maken krijgt als u besluit over te stappen.
Dank voor uw geduld en wij hopen dat iedereen binnen de nieuwe organisaties een mooie plek
gaat vinden,
Frank van Rooij,
Namens Radius Leiden

