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Bij het schrijven van deze inleidende woorden zitten 

we midden in de Coronacrisis en ziet de wereld er 

anders uit dan in 2019. Dat maakt het extra mooi om 

terug te kijken. Het was een turbulent jaar.  Sommige 

veranderingen kwamen ‘van buiten’ zoals de 

aanbesteding van het sociaal domein door de 

gemeente Leiden. Maar de meeste mooie initiatieven 

en projecten die we in 2019 startten komen voort 

vanuit onze drive om te verbeteren: #ondernemend is 

tenslotte een van onze kernwaarden. Dat 

ondernemerschap komt ons ook van pas in deze 

crisistijd, waarin onze collega’s laten zien hoe ze het 

strak hanteren van protocollen en improviseren binnen 

wat kan en mag combineren. Dit jaar vierden we ons 

60-jarig jubileum samen met de stad. De tekst van dit 

jaarverslag straalt de sfeer van die feestelijkheden uit: 

het #plezier en de #aandacht waarmee we ons werk 

doen voor kwetsbare inwoners van Leiden.

 

Ik wens u veel leesplezier!

Tanja Ineke 

Bestuurder



“Afgelopen jaar was roerig in de Thuiszorg. Omdat de 

financiële resultaten echt moesten verbeteren, zijn er veel 

veranderingen geweest. Dat vergde veel inzet van 

medewerkers. Op verzoek van de medewerkers 

verbeterden we de  communicatie, onder andere met een 

interne nieuwsbrief. De komst van een vierde 

teammanager, maakt dat we meer aandacht geven aan 

het coachen en begeleiden onze medewerkers. Processen 

en afspraken zijn helderder en dat geeft rust en houvast. 

Ik ben trots op de projecten die we samen met andere 

zorgorganisaties startten: het project Verbindend leren en 

de pilot Warme overdracht. Samenwerking in de keten 

wordt steeds belangrijker, dit zijn voorbeelden van 

gefundeerde invullingen vanuit onze drie kernwaarden. In 

2020 gaan we hiervan de vruchten plukken.”

“Het afgelopen jaar is er weer veel moois gebeurd. 

Iedereen heeft nog steeds het beste uit zichzelf gehaald 

om de inwoners van Leiden van dienst te zijn. Een 

veelheid van activiteiten met 240.000 bezoeken, meer dan 

100 buurtinitiatieven, nieuwe projecten, zoals een 

wereldkeuken en buurtkapper in buurtontmoetingsplek 

Rijn en Vliet  en Een Goede Buur in elke wijk.

Halverwege het jaar kondigde de gemeente de 

aanbesteding Sterke Sociale Basis aan. 

“Het was bijzonder om te zien hoe bij alle medewerkers 

de bezieling en energie overeind bleven, ook al bracht de 

aanbesteding voor hen onzekerheid. Ik ben er trots op 

dat we met aandacht, plezier en ondernemerschap volop 

hebben doorgewerkt voor de inwoners van Leiden.”

“In 2019 lag de focus op het verbeteren van de kwaliteit 

van zorg. Onze medewerkers bedachten verbeteringen 

voor het cliëntdossier en er kwam een project palliatieve 

zorg. Ook was er veel aandacht voor individuele wensen 

van bewoners door hen te koppelen aan vrijwilligers en 

het voeren van ‘samen betrokken gesprekken’. Bovendien 

organiseerden we leuke activiteiten, zoals open podia en 

optredens met artiesten. 

We zijn met elkaar echt in een flow gekomen en merken 

dat de aandacht die we geven zich vertaalt in 

betrokkenheid en plezier voor medewerkers én 

bewoners. Dit leidde ook tot goede resultaten op een 

ander vlak: we mogen trots zijn op de 

cliëntentevredenheid en op onze 

beoordelingen bij  Zorgkaart NL.”

Sjors Gerritsen 
sectormanager Ondersteuning en Participatie

Claudia Willemsens
sectormanager Thuiszorg

Ingrid Kraaijenoord
sectormanager Wonen met Zorg

https://www.libertasleiden.nl/jaarverslag2019

