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DIT IS EEN MANIFEST 

Dit manifest maakt zichtbaar hoe de partners uit de stad de komende jaren willen samenwerken met 
de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties aan welzijnsactiviteiten als voorliggende 
voorziening voor zwaardere zorg in het kader van de WMO. Het is een pleidooi van alle partners 
voor het blijvend centraal stellen van menselijke waardigheid, de waarde van het sociale netwerk dat 
in de stad is gecreëerd en de relaties die met en tussen inwoners en organisaties zijn opgebouwd. 
 
We waarderen de moedige stap van de gemeente om ruimte voor vernieuwing te creëren en te 
sturen op nog meer impact voor inwoners. Het doel is goed: we ondersteunen het sturen op meer 
regie en het voorkomen van dubbelingen in activiteiten. 
 
De weg waarlangs, het toewerken naar een Publiek Private Samenwerking via een aanbesteding, is 
echter niet de juiste. Voor ons is dat vooral een vernietiging van maatschappelijk kapitaal met een 
onvoorspelbare uitkomst.  
 
Het vergroten van de regie en het versterken van de samenhang wordt sneller en beter bereikt door 
gebruik te maken van de bestaande relaties in de stad, en reeds in gang gezette samenwerking of 
dienstverlening anders te combineren. Het proces op weg naar deze aanbesteding leek in eerste 
instantie een aanzet tot deze discussie te geven, maar heeft tot onze teleurstelling deze kans 
uiteindelijk niet geboden. Dat kan anders. 
Wij bieden met dit manifest een waardig alternatief. 
  
DIT IS HET ALTERNATIEF! 

Alle partners verbinden zich om door nieuwe combinaties en onorthodoxe verbanden het sociaal 
domein 
in te richten op de wijze die de gemeente Leiden voorstaat. We maken met elkaar van Leiden een 
inspirerend voorbeeld: een coalitie van inwoners, maatschappelijke organisaties, ZZP-ers, creatieve 
innovators, bedrijfsleven en de gemeente zelf. 
 
We streven naar optimale maatschappelijke winst en meer sociale impact. We willen betere 
voorwaarden ontwikkelen om de inclusieve stad te realiseren, de toenemende vraag naar zorg te 
verminderen en meer mogelijkheden te genereren voor mensen, jong en oud, om mee te doen. 
 
Leiden heeft krachtige en bijzondere mensen en veel organisaties die van grote waarde zijn. Samen 
hebben die potentieel een grotere betekenis. Er is heel veel te winnen, ook zonder aanbesteding,  
door activiteiten in nieuwe combinaties samen te voegen om de uitdagingen van de toekomst aan 
te gaan. 
Jongeren die nieuwe activiteiten verzinnen voor ouderen, gezinnen die snel en flexibel 
ondersteuning krijgen in een netwerk van voorzieningen en vrijwilligers, kwetsbare burgers die in de 
wijk terecht kunnen in algemene voorzieningen waar ondernemers een rol in hebben. Met nieuwe 
combinaties en verbindingen ontstaan er ketens van zichzelf versterkende en toegevoegde waarden. 
 
Financiële prikkels zijn daarbij belangrijke bepalende factoren, onder andere om er aan bij te dragen 
dat het toenemend beroep op zorgvoorzieningen afneemt en de maatwerkvoorzieningen houdbaar 
en betaalbaar blijven. 
 
We sturen er met elkaar op om zoveel mogelijk maatschappelijke baten te genereren en dat jaarlijks 
aantoonbaar en meetbaar uit te bouwen. Met gebruik van wat er is opgebouwd, nieuw waar het 
verder moet en kan. Samen maken we Leiden tot een veel sterkere stad.  
 
WAT BIEDEN WIJ AAN: 



Een nieuwe inrichting van het sociaal domein, waarbij 
- samenwerking door nieuwe combinaties die toegevoegde waarden gaan opleveren 
- samenwerking met de gemeente(raad) leidt tot een helder en vernieuwend beoordelingskader, 

waarbij juist het recombineren en het creëren van maatschappelijke meerwaarde centraal staat 
- de gemeente zichtbaar profiteert van het feit dat dit de stad is die welzijnstoename centraal 

stelt en alle partijen en bewoners bij elkaar krijgt om samen de schouders er onder te zetten 
- we met concrete voorstellen komen om alle vrijwilligersorganisaties onder een duidelijke regie 

te faciliteren, waardoor we de overzichtelijkheid borgen 
- de regie eenduidig is belegd en de verdeling van middelen transparant is geregeld 
- er ruimte is voor innovatie en initiatieven door nieuwe spelers 

 
NODIG 

U geeft ons maximaal een jaar om met alle partners tot een nieuwe inrichting van het sociaal domein 
te komen.  
Een deel van het budget – nu bestemd voor het vormgeven van de aanbesteding – is beschikbaar 
om tot dit vernieuwende voorstel te komen. 
 
Namen organisaties achter het manifest: 
 
Radius, Frank van Rooij (directeur-bestuurder) 
Studio Moio, Nathalie Lecina (directeur-bestuurder) 
Libertas Leiden, Tanja Ineke (directeur-bestuurder) 
De Binnenvest, Emmy Klooster (directeur-bestuurder) 
STJJMH, Roel van der Vet (directeur-bestuurder) 
STAD Leiden, Whitney Ouwerkerk (jongerenprojectbegeleider) 
St. Move,  
Stichting EVA, Ludwien Wassink (directeur-bestuurder) 
CARDEA, Ria van der Plas, (directeur) 
Instituut Maatschappelijke Innovatie, Guido Enthoven 
Stichting Netwerk Levensvragen Leiden, John Boon, (voorzitter) 
Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Erica van der Heijden, (voorzitter) 
Stichting Vitalismaatjes, Judith Vollebregt, Projectleider Vitalis Leiden 
Humanitas, Renee Lucas, (voorzitter bestuur) 
iDOE, Kirsten Zitman, (teammanager) 
Pro-Cura Thuiszorg, Renate Tuijten, (directeur) 

 
 
 


