
Leiden, 16 juli 2020. 
  
Geachte Mevrouw Damen, 
Als bewoonster van Meerburg en bezoekster en vrijwilligster van Matilo 
heb ik met veel interesse het interview met Mevrouw Wolfs van Incluzio 
in het Leids Nieuwsblad van 2 juli j.l. gelezen. 
De volgende delen uit het interview wekten mijn belangstelling. 
  
‘Incluzio kreeg het deel “Samen meedoen”, waarbij ‘outreaching’ wordt 
gewerkt. Incluzio gaat gewoon op de mensen af.” 
“Visie is mensen meer zélf te laten doen en hen minder afhankelijk te 
laten zijn van de beroepsbeoefenaars”. 
“Samen met de buurt bouwen aan een hechte krachtige gemeenschap 
die naar elkaar omziet.” 
“Zonder gemotiveerde vrijwilligers zijn wij als organisatie nergens.” 
  
Bij het lezen van al deze punten bedacht ik me dat deze punten zó over 
Matilo en de beide wijkverenigingen gaan. Dit is hoe Matilo in de wijken 
staat en ervaren wordt door een groot deel van de bewoners. 
Des te verbaasder was ik dat “Slechts drie personen van Libertas geen 
werk kunnen vinden in de nieuwe organisatie”. 
Twee van deze drie medewerkers werkten tot 1 juli in Matilo. Zíj zijn het 
die bovenstaande uitgangspunten van Incluzio zó belichaamden, die 
bezoekers en buurtbewoners zó bonden aan dit Huis in de Buurt, 
informeel zorg droegen voor bewoners, kortom het hart vormden van de 
activiteiten in Matilo.  
Ik vraag me af hoe dit te rijmen valt met de doelstellingen hierboven, ik 
ben bang dat datgene dat door hen met zoveel inzet en passie de laatste 
jaren tot stand is gebracht, nu teniet gedaan wordt en dat er weer van 
onderaf opgebouwd moet worden. 
Het is voor mij onbegrijpelijk dat de overname op deze manier plaats kon 
vinden. 
  
Dit wilde ik met u delen en lees graag uw reactie. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Joke Aerts 
Utrechtse Jaagpad 99 
2314AS Leiden 
  
 
 



Beste mevrouw Aerts, 
  
Dank voor uw mail. We kunnen ons voorstellen dat er in deze periode nog allerlei 
vragen leven. Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden 
een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de 
stad. Het doel van het programma Sterke Sociale Basis is om een samenhangend 
geheel aan activiteiten en voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan het welzijn 
van de inwoners van Leiden. Daarbij staan de behoeften van bewoners en de situatie 
in de verschillende wijken centraal. 
  
Zowel wij als Incluzio vinden het belangrijk om aan te sluiten bij initiatieven vanuit 
bewoners en goede dingen die al gebeuren in de stad en van daaruit samen verder 
te werken aan een sterke en betrokken buurt. Het is zeker niet de bedoeling om 
goede dingen af te breken. Maar het kan wel zijn dat er dingen veranderen in de 
manier waarop we dit doen, bijvoorbeeld in het personeel. 
  
We vinden het belangrijk dat de veranderingen zorgvuldig gebeuren. Aangezien 
Incluzio mensen met uw ervaring ontzettend goed kan gebruiken, wil ik u vragen of 
we uw contactgegevens mogen doorgeven aan Incluzio. Ze kunnen dan contact met 
u opnemen om toelichting te geven op uw vragen. U kunt ook zelf informatie over 
Incluzio vinden op: https://www.incluzioleiden.nl/.  
  
We hopen op een goede kennismaking en samenwerking waarin u, en vele andere 
vrijwilligers, zich gemotiveerd voelen om zich in te blijven zetten voor de stad en haar 
inwoners. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marleen Damen 
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  Ja, wethouder adviseerde me de manager van Incluzio ook te mailen. Had ik al 
gedaan. Ik ben door de manager uitgenodigd, na aandringen van mij voor een 
gesprek. Echt zo’n manager die voor haar baan nog nooit een buurthuis had gezien. 
Het gesprek leverde echt niets op. De twee medewerkers die waren ontslagen 
‘pasten niet in het profiel’.  
 


