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Doelstelling 
Het doel van DownTownLeusden (DTL) is  mensen met een verstandelijke beperking en bedrijven, 
(zorg)instellingen en evenementen te verbinden, om te komen tot een inclusieve samenleving. Een 
samenleving waar iedereen mee kan doen. Zichtbaarheid van de doelgroep vergroten is daarbij een 
belangrijk instrument. Daarnaast is onze doelstelling in Leusden te komen tot een werkwijze dat geld 
het werk volgt. Niet de regels en de financieringsstroom zijn leidend, maar het passende werk en de 
dagbesteding van de doelgroep.  
 
Activiteiten 
In 2019 en 2020 gaan we verder met het vergroten van de zichtbaarheid van onze doelgroep. 
 
We proberen een bijdrage te leveren aan verschillende evenementen. Onze jongeren worden vaak 
gevraagd voor hulp in de catering, bij de ontvangst van gasten, bij het bedienen enzovoort. Het is 
mooi wanneer de organisator dan duidelijk laat zien dat er mensen vanuit DTL aanwezig zijn om te 
helpen. We helpen mee bij deze evenementen als het voor de jongeren haalbaar is naast hun andere 
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij de toneelvereniging Culdoto, de Opera, de 
markt bij Antares, schoolvoetbaltoernooi enzovoort. 
 
We organiseren een receptie voor alle betrokken bedrijven, vrijwilligers en ouders op de dag van ons 
eenjarig bestaan. Op die manier creëren we verbinding en werken we aan onze bekendheid. 
 
We organiseren in 2019 een Sprokkelstagedag op 5 november. 
In juni 2019 organiseren we wel een vergelijkbare stagedag, maar dan vooral gericht op de horeca. 
Voor 2020 is onze doelstelling om zowel in het voor- als in het najaar een Sprokkelstagedag te 
houden. Deze Sprokkelstagedagen organiseren we in samenwerking met  het Beekdal (voorheenn de 
Emma- en Van Voorthuysenschool) en met 1 of meerdere zorgaanbieders uit Leusden. Door het 
bedrijfsleven wordt altijd met enhousiasme een bijdrage geleverd. Aan elke Sprokkelstagedag doen 
ca 60 jongeren mee. 
 
We professionaliseren onze jongeren in hun vakgebied nog verder door te zorgen dat ze een 
passende training hospitality kunnen volgen. Dit in goede samenwerking met de horeca. 
 
Het eetwerkcafé in het Huis van Leusden was in feite de basis van de oprichting van 
DownTownLeusden. Dit initiatief ligt ons na aan het hart en waar wij kunnen zullen we er aan 
bijdragen dat dit eetwerkcafé een succes wordt. 
 
In de afgelopen jaren hebben we het project van De Wiebelwerf gesteund. We blijven daar actief bij 
betrokken om samen te werken aan een mooie arbeidsmatige dagbestedingsplek in tuin, horeca of 
kinderopvang. 
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Korfbalclub Antilopen en de Leusder Handbal Vereniging willen graag een maatschappelijke bijdrage 
leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Zij hebben ons 
gevraagd of we kunnen bemiddelen in het vinden van deze medewerkers en de begeleiding voor 
hen. Een mooie pilot die we enthousiast oppakken en ook breder willen toepassen. 
 
We willen onze jongeren en onze doelgroep in volle breedte zichtbaarder laten zijn in de 
samenleving. Zij hebben wat bij te dragen. Dit kan door vrijwillige inzet bij evenementen.  
De komende jaren willen we ook meer vaste stage- of werkplekken voor onze doelgroep organiseren. 
Hierbij gaat het met name om arbeidsmatige dagbesteding en soms is ook sprake van ‘gewoon’ 
betaald werk. Dit rollen we in 2019 en 2020 verder uit onder de naam DownTownWerkt. Het gaat 
hierbij om jongeren die de school verlaten maar het kan ook gaan om ouderen die al jaren dezelfde 
dagbesteding doen en wel eens iets anders willen. Belangrijk aandachtspunt hierin is voor ons dat er 
een andere vorm van begeleiding door zorgaanbieders komt dan tot op heden het geval was. We 
gaan ontschotten, regels en financiering aanpassen aan de gewenste situatie in plaats van andersom. 
Leusden kan daarmee een proeftuin (pilot) worden voor heel Nederland. Onze stelling is ook dat 
ondernemers goede (financiële) steun voor hun bijdrage moeten krijgen. 
 
Wij voeren veel gesprekken om onze missie uit te dragen. Door de Sprokkelstagedagen bezoeken we 
veel ondernemers en kunnen blijvend ons doel onder de aandacht brengen. Daaruit kunnen ook 
vaste werk- en dagbestedingsplekking voortkomen. 
We verzorgen graag een presentatie voor een bedrijvenkring, goede doelen organisatie enzvoort en 
we proberen goede matches te maken op de Matchbeurs. Nevendoel hiervan is ook het werven van 
Fondsen en het verkrijgen van giften. Hiervan kunnen wij benodigde materialen voor de jongelui en 
reclame artikelen aanschaffen. 
Verder voeren wij gesprekken met verschillende zorgaanbieders om hun medewerking en 
meedenken te krijgen bij een andere blik op arbeidsmatige dagbesteding. Met hen samen moeten 
we uiteindelijk dit doel realiseren. 
En wij zoeken regelmatig de pers en publiceren over onze activiteiten op Twitter, Facebook en 
website. 
 
Wie zijn wij  
DownTownLeusden is een initiatief vanuit de Leusdense samenleving ter bevordering van de 
integratie van mensen met een verstandelijke beperking.  De participatiewet is aanleiding geweest 
voor de oprichting van DTL.   
De initiatiefnemers  en tevens bestuursleden zijn Ilse Vasterman (voorzitter), Pauline van den Brink 
(secretaris), Harmen van Zwol (penningmeester), Ron Verhoeve en Karolien Pouwels. Zij doen dit 
werk onbezoldigd. De rol van het bestuur van DTL is vooral die van verbinder en adviseur. 
 
Dit beleidsplan ziet op de jaren 2019 en 2020. 
Het wordt gepubliceerd op de website van DownTownLeusden. 
Daar zijn ook ons jaarverslag 2018 en onze staat van baten en lasten 2018 te vinden. 
 

Contactgegevens: 
downtownleusden@gmail.com   
Backenhagen 22 3831 BR  Leusden  
IBAN  NL 86 RABO 0329 102 338   
RSIN/fiscaal nummer 858621149   
Kamer van Koophandel nummer 71202897 
www.downtownleusden.nl 

 


