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Hier staan we!

Het jaar 2021 was nog een overgangsjaar; 
afscheid van wat was en starten met wat 
nieuw is. Radius heeft zich in dit jaar 
opgemaakt voor de toekomst. Een kleinere 
organisatie, nieuwe systemen en een snellere 
communicatie.

We laten begin 2022 ons mooie pand, met 
pijn in het hart, achter en betrekken een 
passende, lichte en efficiënte kantoorruimte 
aan de Rooseveltstraat. 

Het maatschappelijk probleem groeit om de 
mensen die ondersteuning nodig hebben 
deze ook te bieden. We zullen gezamenlijk 
nieuwe initiatieven moeten zoeken en actie 
nemen met aanvullende stappen.

Radius investeert in antwoorden op de 
bredere maatschappelijke beweging die 
gaande is: mensen die ondersteuning nodig 
hebben, voor een deel steeds langer thuis 
blijven wonen en een toenemende druk op 
het welbevinden door oplopende kosten in 
het dagelijks bestaan.

In 2021 is Stichting Radius de weg 

naar de toekomst ingeslagen. Als de 

welzijnspartij in de gemeente Oegstgeest, 

met de deelname in de coöperatie SWT 

Leiden en de continuïteit van de diverse 

maatschappelijke activiteiten is er een 

stevige basis om verder te groeien. 

Een woord van dank past alle (oud)
medewerkers en vrijwilligers, die met 
enthousiasme, deskundigheid en 
vasthoudendheid hebben bijgedragen aan 
de waarde die Radius ook in 2021 heeft 
getoond. Zij zijn fier blijven staan voor de 
inwoners van Leiden en Oegstgeest, alsmede 
in de regio: Leiderdorp, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Jacobswoude en een deel van 
Kaag en Braassem.

Sjors Gerritsen, 
directeur/bestuurder
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Missie
Radius heeft de volgende missie:

 “Radius versterkt het levensplezier, 
vooral bij het ouder worden, ook als 
het (even) niet vanzelf gaat.”

Levensplezier is een centraal element in het 
leven van mensen, zowel voor jong als oud. 
Iedereen geeft er een eigen invulling aan.  

Radius

Voor de één is het levensplezier 
vanzelfsprekend, voor de ander gelden er 
de nodige beperkingen. De leeftijd gaat een 
rol spelen of de persoonlijke situatie van 
mensen geeft specifieke uitdagingen. Ook 
tijdelijke hobbels kunnen ondersteuning 
nodig maken. 

Radius zet zich er voor in om mensen te 
ondersteunen hun levensplezier te laten 
behouden, dan wel te versterken.  
Als eenzaamheid aandacht vraagt, als het 
sociale netwerk een zet in de goed richting 
vraagt of als specifieke activiteiten aanvulling 
nodig hebben. Het concept Positieve 
Gezondheid is daarbij leidend.

Radius regelt het!
Radius is ervoor om die ondersteuning zo 
praktisch mogelijk te maken. Koffiedrinken, 
een uitje organiseren, zorgen dat er 
noodzakelijke boodschappen in huis komen, 
bewegen op een veilige manier, eten koken, 
de maaltijd gebruiken, klusjes in huis of 
afspraken maken met derden: Radius regelt 
het, samen met de inwoner zelf.
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inwoners en initiatieven, zijn we nog meer 
in staat om de komende ontwikkelingen het 
hoofd te bieden.

Regionale dienstverlening
In de hele Leidse regio heeft Radius vormen 
van dienstverlening die niet aan een 
specifieke gemeente zijn verbonden. Deze 
gaan op volle kracht verder. 

De naamgeving van sommige activiteiten is 
in 2021 aangepast:

- Veilig in Huis  
omvat de Personenalarmering, 
een breder product met naast de 
alarmeringsapparatuur aanvullende 
activiteiten als brandmelders, valdetectie 
of gps-melders.  
Rond de 1000 klanten maken gebruik van 
Personenalarmering. Radius regelt hierbij 
de hele aansluiting, inclusief de medische 
verklaring via de huisarts, contacten met 
de zorgverzekering, de woningtoegang en 
de afspraken over de alarmopvolging.

Hoofdactiviteiten

Tussen welzijn en zorg
Radius heeft zich beraden op haar 
toekomst in een veranderende omgeving. 
De demografische ontwikkelingen gaan in 
hoog tempo door. Tot 2030 stijgt het aantal 
75-plussers met 500.000 mensen. Van die 
grote groep woont een toenemend aantal 
thuis en blijft dat ook doen.  
De vraag naar ondersteuning zal groeien, 
tussen welzijn en zorg in. Radius gaat actief 
op zoek om deze tussenoplossing vorm en 
inhoud te geven.

We zijn er ons van bewust dat we dit niet 
alleen kunnen. Door verdere samenwerking 
te zoeken met omliggende partijen, met 
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Hoofdactiviteiten

- Steun in Huis  
is een nieuwe poot die Radius 
ontwikkelt: de ThuisSupporters zijn 
geschoolde en opgeleide vrijwilligers 
die tegen een vergoeding thuiswonende 
inwoners ondersteunen. In 2021 zijn 
de voorbereidingen getroffen om deze 
dienst in 2022 uit te voeren. 
Juist deze ThuisSupporters vormen de 
schakel tussen welzijn en zorg. Zij zijn 
voor inwoners de steun die nodig is om 
langer thuis te wonen.

- Klussen in Huis  
is er voor die kleine klusjes die nodig zijn, 
maar veel te klein om er een professional 
voor te laten komen. Radius regelde ook 
in 2021 de klussendienst die tegen een 
kleine vergoeding herstelt wat stuk is.

- Geregeld in Huis  
is de Thuisadministratie en alles wat erbij 
komt kijken. Deze activiteit betekent in 
de praktijk namelijk veel meer dan alleen 
de financiën regelen. Het overzicht van 
het geld is vaak een belangrijke startvraag, 
maar Geregeld in Huis staat voor een 
breed en divers aanbod van begeleiding 
en ondersteuning, tot budgetbeheer aan 
toe.  
Het aantal cliënten was ook in 2021 
tussen de 50 en 60.

 Radius  
in Leiden e.o.

 Veilig in Huis

 Geregeld in Huis

 Steun in Huis

 Klussen in Huis

e

Kom bij het
ThuisSupportTeam!

Meer informatie: www.radiuswelzijn.nl
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Corona
De coronapandemie en de daarop 
volgende maatregelen van de rijksoverheid 
belemmerden in 2021 nog steeds dat mensen 
bij elkaar konden komen. 
Locaties werden niet meer gebruikt, het 
vervoer stopte en bijna alle activiteiten 
moesten stoppen, starten en weer stoppen. 
Radius heeft desondanks contact gehouden 
met de bekende mensen door te bellen, als 
het nodig en mogelijk was langs te gaan.

Hoofdactiviteiten

Welzijn = levensplezier
Stichting Radius is in de gemeente 
Oegstgeest de welzijnspartij, bedoeld om 
de brede variatie van volwassen inwoners te 
ondersteunen waar dat nodig is.

We organiseren activiteiten, zoals 
beweegactiviteiten, inloopochtenden, 
het koor, filmmiddagen, maaltijden, het 
computercafé en we rijden de Dorpsbus en 
regelen AutoMaatje. 

We merken dat nog steeds veel mensen 
dit op prijs stellen. Het contact en de 
ontmoeting met anderen is voor veel 
mensen een essentieel onderdeel van 
het dagelijks leven. En daarmee van het 
levensplezier.

Met zorgpartijen, het wijksamenwerkings-
verband, Langer Zelfstandig Leven 
Oegstgeest, wooncorporatie en nog anderen, 
hebben we een samenwerking beklonken 
in het Zorgpact. Het kan de basis zijn van 
verdere samenwerking in het sociaal domein 
van Oegstgeest.

 Radius welzijn  
in Oegstgeest

 Vervoer in Oegstgeest

 Activiteiten in Haeswijk

 De Blauwe PlusBus

 Welzijnsbezoeken

 Dorpskracht & Co

 Computercafé



7Radius jaarverslag 2021

Hoofdactiviteiten

Ouderenadvies en -kennis
In Leiden zijn we onderdeel van de 
coöperatie sociale wijkteams en in 
Oegstgeest van het sociaal team, met in elk 
team een sociaal werker/ouderenadviseur. 
De sociale (wijk)teams zijn voor de inwoners 
de eerste plek om ondersteuning en zorg aan 
te vragen. Via de wijkteams krijgen mensen 
een indicatie voor zorg vanuit de gemeente 
voor ouderen door onze gespecialiseerde 
ouderenadviseurs.
De sociale (wijk)teams zijn in 2021 met 
volle kracht doorgegaan, in coronatijd via de 
telefoon of voorzichtige huisbezoeken. 

Vrijwilligers
De vrijwilligersmakelaar kwam in 2021 in 
dienst. Zij zorgt via Dorpskracht & Co voor 
een verbreding van de activiteiten van 
Radius door de (vrijwilligers)organisaties die 
Oegstgeest rijk is te ondersteunen bij het 
werven en behouden van vrijwilligers.

De vrijwillige inzet is voor iedereen 
voordelig: voor de inwoners die worden 
ondersteund, maar evenzeer voor de 
vrijwilligers zelf. 

De inhoud van het vrijwilligerswerk 
verandert. Mensen wisselen sneller 
van activiteiten en binden zich minder 
gemakkelijk langer aan de organisatie. 
Radius kan nog steeds rekenen op een grote 
groep vrijwilligers, in Oegstgeest nog zeker 
130 mensen. Radius is blij met hun inzet en 
betrokkenheid.

Ivonne Janka, vrijwilligersmakelaar

Zorgpact
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activiteiten van Radius waren beperkt en 
bijeenkomsten waren in het kader van corona 
niet mogelijk. 

Directeur
In 2021 is afscheid genomen van de heer 
Frank van Rooij. Hij heeft op velerlei 

manieren veel 
betekend voor de 
ondersteuning van 
de oudere inwoners, 
voor Radius en 
in de hele regio. 
Sjors Gerritsen 
is aangesteld als 
interim-bestuurder.

Steunstichtingen
Radius heeft twee steunstichtingen, de 
Stichting Vrienden Welzijn Ouderen 
Oegstgeest en de Stichting Vrienden van 
Stichting Radius Leiden, het Cornelis 
Penseelfonds. Met beide steunfondsen 
zijn er lopende afspraken over incidentele 
toekenning van gelden.

De organisatie

Frank van Rooij

Medewerkers
Het personeelsbestand bestaat op  
31 december 2021 uit 29 mensen, verdeeld 
over de gemeente Oegstgeest, de coöperatie 
SWT, de regionale producten en een klein 
deel op de centrale locatie in Leiden. 

Adviesraad sociaal domein 
Leiden
Stichting Radius faciliteert de adviesraad 
sociaal domein in Leiden door de 
beleidsmedewerker van de raad al sinds vele 
jaar naar tevredenheid in dienst te hebben. 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is een schakel in de 
besluitvormingsketen van Radius. 
De Ondernemingsraad heeft ook in 2021 
meegedacht met de aanpassingen die binnen 
Radius nodig waren gezien de toekomst. 

De Raad van Meedenkers
De Raad van Meedenkers denkt mee 
over onderwerpen die Radius als geheel 
betreft. In 2021 zijn er vier bijeenkomsten 
van de Raad van Meedenkers geweest. De 
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Colofon
Samenstelling: S. Gerritsen,  

directeur/bestuurder
Vormgeving: Secretariaat Stichting Radius
Uitgave: Stichting Radius
 Leiden, juni 2022

Stichting Radius
Adres: Rooseveltstraat 12,  

2321 BM Leiden
Telefoon: 071 707 42 00
Website: www.radiuswelzijn.nl
E-mail: info@radiuswelzijn.nl

De organisatie

Nieuwe locatie
De jarenlange huisvesting van Radius op 
de Hooglandse Kerkgracht is een vaste 
basis geweest voor de stichting in Leiden. 
Het beheer en onderhoud van het pand is 
met liefde uitgevoerd, met behoud van de 
monumentale waarde en uitstraling van het 
pand.
Na de voorbereidingen in 2021 is begin 2022 
het pand definitief verkocht. In februari is 
een nieuwe kantooromgeving betrokken 
aan de Rooseveltstraat. Na een gigantische 
verhuizing is het werken aan de missie en 
visie met nieuwe energie hervat. 

Krachtig met elan
Radius gaat voort met een kleinere 
organisatie, maar met een doorgaand 
en nieuw elan voor de inwoners van de 
gemeenten Oegstgeest, Leiden en de andere 
gemeenten. De draagkracht en veerkracht 
bij Radius en haar medewerkers maakt een 
toekomst mogelijk met betekenisvolle 
activiteiten voor hen die dat nodig hebben.


