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Onderwerp 1: aanbesteding en bezuiniging Leiden en de gevolgen voor u als vrijwilliger
Onderwerp 2: versoepeling maatregelen voor de samenleving inzake het Coronavirus
Beste vrijwilliger van Radius in Leiden,
Allereerst wensen wij u veel kracht en optimisme in deze tijd die voor velen van ons een flinke
uitdaging is. Graag nemen wij u mee in alle ontwikkelingen.

1. Aanbesteding en bezuiniging Leiden en de gevolgen voor u als vrijwilliger

Tot op heden kunnen wij u geen concrete informatie verschaffen over of en hoe de
welzijnsactiviteiten waar u als vrijwilliger bij betrokken bent na 1 juli voortgang krijgen.
De Coronacrisis heeft het hele proces van overdracht van werkzaamheden van oude naar
nieuwe partijen vertraagd. Het streven van de nieuwe partijen, Incluzio, Sol en BuZz, is om zich
eind mei aan de inwoners van Leiden te presenteren.
Locaties en activiteiten die door Incluzio worden overgenomen
Wij zijn in onderhandeling met Incluzio over de locaties die zij willen overnemen en wellicht ook
de activiteiten die daar plaatsvinden. Wij horen eind mei a.s. van hen welke locaties en
activiteiten worden overgenomen. Dan gaan de wijkmedewerkers met u als vrijwilliger en de
deelnemers van die locaties bespreken hoe de overdracht naar Incluzio gaat plaatsvinden en
welke rol u als vrijwilliger hierin kunt en wilt spelen.
De functie van wijkmedewerker stopt
Door de aanbesteding zal de functie van wijkmedewerker in Leiden bij Radius ook helaas
komen te vervallen. Sommige wijkmedewerkers hebben een nieuwe baan gevonden bij
Incluzio, of zij gaan iets anders doen bij Radius of krijgen begeleiding naar ander werk. Zodra
meer bekend is over het afscheid, krijgt u daarover bericht.
Locaties en activiteiten die Radius zal behouden
Het kan zijn dat de nieuwe partijen niet alle Radius locaties en activiteiten overnemen. De
wijkmedewerker gaat dan met de vrijwilligers en deelnemers die gebruik maken van die
locaties in gesprek, om te kijken op welke wijze de activiteiten mogelijk in de toekomst
behouden kunnen blijven.
Stedelijke producten
Er zijn ook vrijwilligers betrokken bij stedelijke producten zoals bijvoorbeeld de Bezoekdienst
van weduwen en weduwnaars, de Welzijnsbezoeken aan 75+ers en de Plusbus.
De gemeente Leiden stopt met het financieren van Radius voor deze producten, die
waarschijnlijk worden voortgezet onder de paraplu van Incluzio en BuZz. Als deze diensten
verhuizen naar laatstgenoemde organisaties en als u mee wilt verhuizen, hopen we dat uiterlijk
in juni met u te kunnen bespreken.

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. Voor
veel vrijwilligers is hun werk hierdoor ook tijdelijk komen te vervallen.

Ook diensten zoals de Sterbus en Plusbus 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 gingen 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?
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 de wijklocaties 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 Dagbesteding en de Sterbus gaan heel voorzichtig na 8 juni a.s. van start, rekening
houdend met de richtlijnen van het RIVM. Daarover wordt met deelnemers en vrijwilligers
apart gecommuniceerd. Slechts een deel van de mensen wil en kan hier aan meedoen.
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. Deze dienst valt, zoals eerder was te lezen onder
“Samen meedoen” en over een eventuele overname zijn we in overleg met Incluzio.
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 medewerkers.
Het moge duidelijk zijn dat veel nog niet mogelijk is zoals samen zingen of dansen
Wellicht vertraging
De Coronacrisis is overal behoorlijk doorheen komen fietsen en bemoeilijkt ook de gesprekken
met u over uw vrijwilligerswerk en uw medewerking na 1 juli. Wij willen graag alles zo goed
mogelijk en binnen de genoemde tijd met u bespreken, maar het zou toch kunnen dat wij
uitlopen en pas 1 augustus alles met u hebben doorgesproken. We houden u in ieder geval op
de hoogte en zullen u per groep en per activiteit in nauw overleg met onze medewerkers de
komende tijd benaderen. We gaan dus voorzichtig van start, liefst samen met u.
Met vriendelijke groet,
De directie van Radius

