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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 

Al meer dan 60 jaar ondersteunen we de inwoners van Leiden met zorg aan huis en bieden we 

een woonomgeving voor wie niet meer thuis kan wonen. 

 

De maatschappelijk opgave op het gebied van de zorg waar Nederland voor staat de komende 

jaren is groot. Ook in Leiden is tenminste tot 2030 en ook daarna sprake van een stijgende 

zorgvraag, zowel voor intramurale zorg als van mensen die thuis zorg nodig hebben. Landelijk 

ingezette programma’s als Juiste Zorg op de Juiste Plek geven zorg thuis een extra impuls. Alleen 

wat echt moet, gebeurt in een ziekenhuis.  

 

Libertas Leiden wil voorzien in een divers aanbod van steun en zorg, onafhankelijk van de 

woonvorm of financieringsvorm. We leveren een bijdrage aan zinnige en zuinige zorg o.a. door 

inzet van ziekenhuisverplaatste zorg en het hanteren van positieve gezondheid. 

MISSIE – HIER STAAN WE VOOR 

Libertas Leiden ondersteunt mensen met een (zorg)vraag in elke woonsituatie.  

Kleinschalig, vertrouwd en dichtbij. 

VISIE – HIER GAAN WE VOOR 

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

dagbesteding.  

- Onze klanten ervaren eigen regie en kwaliteit van leven. 

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

- Onze mensen luisteren en leren van cliënten en van elkaar.  

- Onze teams en professionals krijgen en nemen verantwoordelijkheid en leidinggevenden 

ondersteunen en coachen hierin.  

- We hebben voldoende deskundige medewerkers 

- Wij zijn omgevingsgericht en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.  

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

- Wij organiseren ons werk kleinschalig en we zijn lokaal verankerd.  

- Wij zijn een gewaardeerde samenwerkingspartner.  

- Wij kennen Leiden en de directe omgeving en zij  kennen ons: vertrouwd en dichtbij 

mailto:info@libertasleiden.nl
http://www.libertasleiden.nl/
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KERNWAARDEN – ONZE IDENTITEIT 

Onze kernwaarden geven richting in ons handelen: #Ondernemend #Plezier #Aandacht 

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

In de meerjarenstrategie 2020-2024 beschrijft Libertas Leiden de inzet voor de komende jaren: 

- Ontwikkelen woonzorgconcepten tussen ‘thuis en verpleeghuis’ = langer thuis 

- Uitwerken en implementeren behandelfunctie somatiek & gespikkeld wonen 

- Ontwikkelen woonzorgconcept voor Rijn en Vliet 

- Projecten JZOJP ontwikkelen, samen met o.a. ziekenhuizen 

- Inzet op preventie en positieve gezondheid 

- Uitrol leefstijlmonitoring WmZ 

- Start en door ontwikkelen innovaties van zorg op afstand TZ (bijv. beeldschermzorg) 

- Duurzaamheid integreren in bedrijfsvoering 

- Invulling geven aan diversiteitsbeleid  

- Groei aantal intramurale (door herontwikkeling Robijnhof) en extramurale cliënten (o.a. VPT) 

 

Bestuurssamenstelling   

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

 

Bestuurder  

Benjamin Martens 

 

Raad van Toezicht 

Martiene Branderhorst, voorzitter 

Linda Sas, vice-voorzitter 

Abdelilah el Barzouhi 

Frank Bluiminck 

Eduard van Bockel 

 

Beloningsbeleid 

De bezoldiging van bestuurder en toezichthouders vindt plaats binnen 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 met daarin een verslag van onze activiteiten is te raadplegen op onze website.  

De jaarrekening 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, evenals de controleverklaring van 

de accountant. 

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

