
Gegevens voor ANBI  

Datum: 13 juli 20181 

 

Naam van de organisatie 

Stichting Libertas Leiden 

 

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 

8172.88.144 

 

KvK nummer 

28111649 

 

Contactgegevens 

Rijnsburgersingel 60, 2316 XX Leiden 

Telefoon 071 – 5168168 

e-mail: info@libertasleiden.nl 

www.libertasleiden.nl 

 

Doelstelling 

Libertas Leiden biedt al meer dan 50 jaar ondersteuning aan de inwoners van Leiden. We leveren 

zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als zij niet meer thuis kunnen wonen. In 

onze Huizen van de Buurt bent u van harte welkom voor een kopje koffie of om deel te nemen 

aan een van onze vele activiteiten. 

 

We willen nadrukkelijk netwerkpartner zijn en regisseur voor zorgkantoor en gemeente. We 

willen vooral actief zijn in de Leidse en wijkgerichte netwerken. Bezuinigingen op het gebied van 

ondersteuning en participatie willen we pareren door samenwerking in die netwerken. 

De Huizen van de Buurt worden de spil van de wijk en van daar uit hebben onze 

thuiszorgmedewerkers hun uitvalsbasis. Voor informatie over verzorging, verpleging, thuiszorg, 

dagbesteding, participatie en ondersteuning kunt u terecht in Huizen van de Buurt. 

 

Missie 

Libertas Leiden draagt bij aan het vergroten of behouden van de kwaliteit van leven en aan de 

zelf- en samenredzaamheid van inwoners van Leiden. 

 

Vertrouwd en dichtbij, sterk in de wijk. 

 

Visie 

- Onze klant staat centraal en ervaart maatwerk in ondersteuning, zorg en (zinvolle) 

dagbesteding. 

- Onze klanten zijn zelf/samendredzaam en hebben regie over hun leven. 

- Onze medewerkers hebben plezier in hun werk en ervaren ruimte in hun werk. 

- Onze teams luisteren en leren van elkaar. 

- Onze teams en professionals krijgen en nemen verantwoordelijkheid en 

leiddinggevenden ondersteunen en coachen hierin. 

- Wij zijn omgevingsgericht en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

                                                           
1 Wij actualiseren dit document tenminste eenmaal per jaar (februari). 
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- Wij zijn sterk in de wijk en lokaal verankerd. 

- Wij zijn een gewaardeerde samenwerkingspartner. 

- Wij hebben voldoende deskundige medewerkers 

- Onze dienstverlening is effectief en efficiënt binnen de financiële kaders. 

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

In koers 2018-2020 beschrijft Libertas Leiden de inzet voor de komende jaren: 

- investeren in verdere kwaliteitsverbetering van onze zorg- en dienstverlening; 

- ons blijven richten op 24-uurszorg ongeacht de huisvesting;  

- meer aandacht besteden aan de externe oriëntatie; 

- zo slim mogelijk omgaan met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor 

zorgmedewerkers; 

- investeren in verdere kwaliteitsverbetering van onze zorg- en dienstverlening; 

- technologische ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning goed monitoren en benutten 

voor het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening; 

- investeren in de verdere verbetering van de kwantitatieve en kwalitatieve 

managementinformatie; 

- de transformatie van ‘welzijn oude stijl’ naar ‘welzijn nieuwe stijl’ afronden met alles wat 

daarbij komt kijken.  

 

Bestuurssamenstelling   

Libertas Leiden kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

 

Bestuurder  

Tanja Ineke 

 

Raad van Toezicht 

Tonny van de Vondervoort, voorzitter 

Martiene Branderhorst 

Sam Schoch 

Ivo van der Klei 

 

Per 1 september 2018 treden daarnaast toe 

Linda Sas 

Abdelilah el Barzouhi 

 

Beloningsbeleid 

De bezoldiging van bestuurder en toezichthouders vindt plaats volgens de normen van de NVDZ 

(Vereniging van bestuurders in de zorg) en de NVTZ (vereniging van toezichthouders in de zorg) 

en voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. De precieze honorering is opgenomen in de 

jaarrekening. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Het jaarverslag 2017 met daarin een verslag van onze activiteiten te raadplegen op onze website.  

De jaarrekening 2017 is te raadplegen via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx.  

Hierin is ook de balans en staat van baten en lasten te vinden. 
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