
JAAROVERZICHT
FEITEN & CIJFERS

CLIËNTEN DE ORGANISATIE

MEDEWERKERS

Ambulante begeleiding  260
Dagbesteding   72
Zorg met verblijf   138
Gescheiden wonen en zorg 25
Een beschermd thuis  20*

Wij bieden ambulante begeleiding in de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Teylingen, Katwijk, 
Voorschoten en Wassenaar.
Locaties Zorg met verblijf  8
Locaties Beschermd wonen/ 
Beschut wonen/Scheiden wonen  
en zorg     9 
Leer-werkplekken   6Medewerkers   175

Leerlingen      8
Stagiaires      11
Vrijwilligers      31

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of 
psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen 
wij op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. 
Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open 
houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. 
Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.

De Haardstee
Oude Herengracht 6 c/d

2312 LN Leiden

071-51 44 162

info@dehaardstee.nl

www.dehaardstee.nl



Het jaar 2021 stond in het 
teken van het uitbreiden 
van plekken voor begeleid 
wonen en het verstevigen 
van de samenwerking met 
onze partners. 
De uitbreiding kwam tot stand door het openen van twee nieuwe 
locaties en de doorstart van een bestaande locatie: respectievelijk 
De Plataan in Leiderdorp, Kanaalpark in Leiden en na een flinke 
verbouwing Hugo de Grootstraat in Leiden. En dat was nog 
niet alles: eind december zijn de voorbereidingen gestart voor 
een nieuwe locatie in Roelofarendsveen. De verwachting is dat 
in juni 2022 hier de eerste cliënten komen wonen. Dit alles was 
mogelijk door een goede samenwerking met verschillende 
woningcorporaties, gemeenten en het zorgkantoor.



In april 2021 zijn De Binnenvest, Rivierduinen GGZ 
en De Haardstee een samenwerking aangegaan om 
met subsidie van gemeente Leiden een voor Leiden 
nieuwe vorm van ondersteuning aan te bieden: Een 
beschermd thuis. Een beschermd thuis (EBT) is een 
intensief zorgaanbod van ambulante begeleiding met 
24/7 bereikbaarheid om zelfstandig wonen mogelijk 
te maken. Het aanbod vormt een schakel tussen 
intramuraal Beschermd wonen en een lichtere vorm 
van Beschut wonen. Een speciaal samengesteld 
team, aangevuld met een SPV-er (sociaal 
psychiatrisch verpleegkundig) zorgt voor de 24-uurs 
begeleiding. *In 2021 zijn 20 cliënten door het team 
EBT begeleid. 

EEN BESCHERMD 
THUIS

‘Ik zou wel een app willen hebben die 
mij helpt in mijn dagelijks leven’, dat 
was het antwoord van een van onze 
cliënten die gevraagd werd om mee te 
denken over zorgtechnologie.
Begin 2021 startte de pilot met de 
app SignaLEREN en is inmiddels 
met succes afgerond: de app is 
toegevoegd aan onze begeleidingsstijl 
als middel om de zelfredzaamheid 
van cliënten te versterken door het 
wegnemen van veel stress. 

Om de met liefde en oog voor 
detail gemaakte producten van 
onze dagbesteding te verkopen, 
is Maatwerk (dagbesteding en 
werk) de webshop Hand Hout & 
Hart begonnen. Een webshop die 
natuurlijk door onze cliënten wordt 
onderhouden: Marijke: “ik leer de 
producten te fotograferen, het 
verwerken van bestellingen en zo 
nodig bezorg ik die ook nog!”.    

APP 
SIGNALEREN 

HAND HOUT 
& HART 

In 2021 zijn we overgestapt naar een nieuw 
elektronisch cliëntdossier (ecd), namelijk Ons®. Ons® 
is een veilige omgeving waarmee de bescherming van 
persoonsgegevens wordt gewaarborgd en waarmee 
medewerkers worden ondersteund in de uitvoering van 
hun dagelijkse werk. Het systeem wordt gebruikt voor het 
hele zorgproces; van aanmelding en intake tot registratie 
en facturatie van de zorg. Ook alle zorginhoudelijke 
rapportages, het ondersteuningsplan en documentatie zijn 
opgenomen in Ons®. Alle zorgmedewerkers zijn intern 
geschoold in het gebruik van Ons®. Vanaf 1 november 
2021 is het systeem volledig in gebruik genomen.

In maart 2021 is gestart met 
het herijken van het functiehuis. 
De functiebeschrijvingen zijn 
geactualiseerd. Dit heeft onder 
andere geresulteerd dat de functie 
persoonlijk begeleider voor de 
doelgroepen ambulant-trainingshuis-
wonen hoger is ingeschaald. Doordat 
de complexiteit van onze zorg 
toeneemt, is besloten om de nieuwe 
functie van regiebegeleider toe te 
voegen aan het functiehuis.  

EEN NIEUW 
FUNCTIEHUIS ONS® 
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Alleen gebruiken als het logo van De Haardstee
ook ergens op de uiting staat.

Voor titels, beschikbaar via adobe typekit
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MEDEWERKERS

Ambulante begeleiding  260
Dagbesteding   72
Zorg met verblijf   138
Gescheiden wonen en zorg 25
Een beschermd thuis  20*

Wij bieden ambulante begeleiding in de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Teylingen, Katwijk, 
Voorschoten en Wassenaar.
Locaties Zorg met verblijf  8
Locaties Beschermd wonen/ 
Beschut wonen/Scheiden wonen  
en zorg     9 
Leer-werkplekken   6Medewerkers   175

Leerlingen      8
Stagiaires      11
Vrijwilligers      31

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of 
psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen 
wij op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. 
Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open 
houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. 
Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.
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2312 LN Leiden

071-51 44 162
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