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Om te beginnen wil ik iedereen, die op
enigerlei wijze verbonden is met Liberein,
hartelijk danken voor alle inzet en
betrokkenheid! We hebben met elkaar
mooie stappen gezet om onze visie
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“Liefdevolle zorg. Basis voor geluk” nog
sterker te verankeren in ons denken en
doen. Liefdevolle zorg is het resultaat
van samenwerken, nieuwsgierig zijn naar
de ander, elkaar vertrouwen en durven
te ondernemen.

I

n 2019 hebben we samen gezocht naar een
nieuwe balans in organisatiestructuur en
zelforganisatie. Het resultaat is een nieuwe
structuur die in 2020 wordt ingevoerd
zodat we betere aandacht kunnen geven
aan uitvoering van de zorg en dienstverlening.
Op basis van participatieve medezeggenschap
zijn de medezeggenschapsorganen in een vroegtijdig stadium betrokken, waardoor er binnen de
organisatie een groot draagvlak bestaat voor de
nieuwe structuur.
We zoeken de samenwerking niet alleen intern
op, dit doen we ook in de keten om de juiste zorg
op de juiste plek te krijgen. We werken met onze
ketenpartners aan een visie over ouderenzorg in
de toekomst. Het initiatief van Liberein, Manna
en de gemeente Enschede (Samen1Enschede) in
2019 is een mooi voorbeeld van het gezamenlijke
optrekken om een beweging tegen eenzaamheid
op gang te brengen. Samen met Trivium
Meulenbelt Zorg en Carintreggeland bouwen
we aan een interventieafdeling voor Dementie
en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP).

In dit jaarverslag blikken we terug op wat we in
2019 bereikt hebben. We hebben de vrijheid
gevoeld om de terugblik en verplichte items,
voortkomend uit het kwaliteitskader, met elkaar
te verbinden. Dus één overzichtelijk verslag voor
heel Liberein, met een beknopte samenvatting,
om de lezer een gevoel te gegeven over onze
mooie organisatie, de dingen die goed gaan en
waar we nog wat in te leren hebben.
Ik wens u veel leesplezier!
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Elo Gramsbergen
Raad van bestuur

Maar we kijken ook buiten ons eigen werkveld
en zijn een strategische samenwerking met
Mediant aangegaan ten behoeve van een
adequaat zorgaanbod voor ouderen met
psychiatrische comorbiditeit. Op het snijvlak
van psychiatrie, dementie en somatiek gaan we
elkaar versterken zodat ‘die cliënt hoort hier niet’
wordt uitgebannen.
Naast dat we blijven leren, van zowel onze medewerkers als van onze samenwerkingspartners,
hebben we veel aandacht voor kennisdeling en
innovatie. De Dementie Experience is daar een
prachtig voorbeeld van en heeft ons sterk
gepositioneerd als PG-expert. De ambitie van
Liberein is om pionier te zijn op het gebied van
innovatie binnen de ouderenzorg. We stimuleren
onze medewerkers om hun nieuwsgierigheid om
te zetten in praktische ideeën. Het Liberatorium
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biedt de mogelijkheid om innovatieve oplossingen
te koppelen aan de uitdagingen die door medewerkers, cliënten en naasten worden ingebracht.
De in ontwikkeling zijnde samenwerking met de
innovatiehub Technisch Medisch Centrum (Techmed) van de Universiteit Twente inzake personel
EHealth Technology zal hier zeker positief aan
gaan bijdragen.

Naast dat we blijven leren,
van zowel onze medewerkers
als van onze samenwerkingspartners, hebben we veel
aandacht voor kennisdeling
en innovatie.
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1.1

Het verhaal
van Liberein

Onze droom
Bij Liberein willen we dat iedereen zich prettig
en geliefd voelt. Dat bewoners zich thuis voelen
en dat naasten zich hier welkom voelen. Een plek
voor zelfstandigheid, een plek om te leven. Met
ruimte voor individuele wensen en behoeften.
Ook al zijn het kleine dingen. Het is onze missie
om ervoor te zorgen dat onze bewoners positief
in het leven staan. Met een prettige woonomgeving als fundament. Dit doen we door
belevingsgericht te werken, goed te kijken,
luisteren en te communiceren. En door onszelf
geregeld te vragen: Hoe zou ik reageren als dit
mijn partner, moeder of opa zou zijn? Met onze
jarenlange ervaring op het gebied van dementiezorg ligt onze kracht in het creëren van een
ontspannen en vrolijke sfeer. Met karakteristieke
ruimtes voor een optimale zintuiglijke beleving.

Ze wonen thuis, huren een appartement bij
een van onze woonzorgcentra of wonen bij ons.
Liberein beschikt over 7 locaties voor wonen met
zorg of met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen. Liberein is in 2017 ontstaan uit een
fusie tussen Bruggerbosch en AriënsZorgpalet.
Het beeldmerk is gebaseerd op de Nautilusschelp van een inktvis. De vorm van deze schelp
groeit in de verschillende levensfases mee met
de bewoner. En biedt altijd precies de juiste
bescherming.
Liberein is gespecialiseerd in dementiezorg.
Van het vaststellen ervan tot gerichte dagbehandeling. Onze specialisten bestaan uit 1400
medewerkers en 600 daarvan ondersteunen
mensen met dementie en hun omgeving zo lang
mogelijk in de thuissituatie. Lukt dat niet langer,
dan zijn de woonlocaties van Liberein volledig
(in)gericht op bewoners met dementie. ♥

Dit persoonlijke element zit sterk verankerd in
ons DNA. Medewerkers die handelen vanuit
oprechte belangstelling en liefde voor het vak.
Zij maken het verschil. Dat zie je, dat merk je.
In alles wat ze doen. Om in de eerste plaats de
veiligheid van onze bewoners te waarborgen
en te voorzien in hun medische behoeften.
Maar zorg is meer dan dat. Veel meer. Bij Liberein
hebben we een droom. Bij Liberein streven we
naar Liefdevolle zorg. Basis voor geluk.
Portfolio
Liberein biedt zorg en welzijn aan 1300 mensen,
voornamelijk ouderen, in Enschede en Glanerbrug.
Zij maken gebruik van onze thuiszorg, dementiezorg, dagactiviteiten of behandelingen.
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1.2

Liberein beschikt over 7 locaties voor
wonen met zorg of met appartementen
waar ouderen zelfstandig wonen.

Locaties

De Eschpoort

Klaaskateplein

Bruggerbosch

Florapark
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Ariënshuis
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Ariënsstaete

Korteland
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1.3

Liberein samengevat
in feiten & cijfers

Cliënten

Medewerkers

Man
181 13,6%
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2185

Bewoners

330

Huurders

Vrouw
1.150 86,4%

Aantal medewerkers
Fte's medewerkers
Aantal instroom
Aantal uitstroom
Aantal vrijwilligers
Aantal vacatures
Verzuim

Financieel			
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1.331
876
301
236
572
158
7,77%

€

Bedrijfsopbrengsten:		71.289.163
Kosten:				 69.248.768
Totaal resultaat:			
2.040.395
Eigen vermogen:				 48.303.280
Solvabiliteit:				
0,54
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2.1

Bestuur en
structuur

Eenhoofdige raad van bestuur en directieteam
Liberein is een stichting met een raad van bestuur
en raad van toezicht. De raad van bestuur is eenhoofdig en wordt ingevuld door Elo Gramsbergen.
Onder de raad van bestuur fungeert een directieteam bestaande uit een directeur Bedrijfsvoering
en een directeur Zorg.
Personele unie
Naast Liberein opereren Stichting AriënsZorgpalet
WoonZorgcombinatie en Hervormde
Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede.
Er is sprake van een personele unie. Het bestuur
en de raad van toezicht van Liberein vormen ook
het bestuur en toezicht van deze stichtingen.
Aansturing & ondersteuning
Liberein heeft 5 grote zorglocaties die elk worden
aangestuurd door een locatieverantwoordelijke.
Daarnaast zijn de thuiszorg en de behandelaren,
dagbesteding & welzijn apart gepositioneerd.
Deze worden aangestuurd door 2 managers.
De bedrijfsondersteunende diensten zorgen voor
een optimale ondersteuning van het werkproces,
vormen waar nodig een hitteschild, dragen
zorgen voor (wettelijke) verantwoording en het
matchen van wet- en regelgeving met de praktijk
van Liberein.
De teams bij Liberein werken zelforganiserend.
In de driehoek locatieverantwoordelijke, coach
en team wordt gewerkt aan teamontwikkeling
om eigenaarschap, vakmanschap en regelruimte
optimaal tot wasdom te laten komen.

Nieuwe structuur in 2020
Eind 2019 is besloten om de structuur van
Liberein te wijzigen. De nieuwe structuur gaat

uit van meer teamleiding op de locaties en overzichtelijke clusters om de zorg en ondersteunende diensten beter te kunnen organiseren. Dit
doen we om betere aandacht te kunnen geven
aan uitvoering van de zorg en dienstverlening.
Met de huidige ‘platte’ organisatiestructuur is
deze aandacht op onderdelen in het gedrang
gekomen. Medewerkers hebben ons dit ook
teruggegeven in de Samen Vooruit scan die in
2019 is gehouden. We verwachten onze ambities
beter te kunnen realiseren in de nieuwe structuur.
De nieuwe structuur gaat uit van 4 clusters:
• Cluster Extramuraal & Specialistisch
• Cluster Intramuraal
• Cluster Ontwikkeling & Advies
• Cluster Services
Deze clusters worden aangestuurd door clustermanagers. Binnen de clusters zullen teamleiders
worden aangesteld voor de operationele aansturing van de locaties, enkele afdelingen of
bedrijfsonderdelen. ♥

Raad van Bestuur
Directeur zorg
Primair
extramuraal
& specialistisch

Primair
intramuraal

Directeur bedrijfsvoering
Ontwikkeling
& Advies

Services
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2.2
Toezicht
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Samenspel en toezicht
Het jaar 2019 heeft in het teken
gestaan van de zoektocht naar
een vernieuwd samenspel tussen bestuur en toezicht, mede
ingegeven door de nieuwe
samenstelling van de raad van
toezicht. Eén lid is conform
rooster per 1 augustus 2019
afgetreden. De waarnemend
voorzitter is per 1 april 2019
benoemd als voorzitter. Tevens
is in het najaar 2019 gestart
met de werving van een nieuw
lid van de raad van toezicht.

Vergaderingen
De raad van toezicht heeft in
2019 vijf keer vergaderd in het
bijzijn van de bestuurder en de
secretaris raad van bestuur.
Tevens zijn er 3 teambijeenkomsten geweest waar toezicht
en de strategie van Liberein
centraal stonden. Naast deze
bijeenkomsten zijn de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie
kwaliteit en veiligheid conform

Liefdevolle zorg in cijfers

rooster meerdere malen
bijeengekomen. Er heeft 2
maal een artikel 24 vergadering
plaatsgevonden, waarbij een
afvaardiging van de raad van
toezicht een vergadering van
de ondernemingsraad heeft
bijgewoond. Tevens heeft een
afvaardiging van de raad van
toezicht een vergadering van
de centrale cliëntenraad bijgewoond.
Onderwerpen van gesprek
In de raad van toezicht zijn
onderstaande onderwerpen
besproken, dan wel vastgesteld:
• WNT, klassenindeling en
bezoldiging 2019
• Jaardocument & Kwaliteitsverslag 2018
• Samenstelling en taakverdeling Raad van toezicht
• Meerjarenstrategie Liberein
• Vastgoedstrategie
• Kaderbrief 2020
• Uitkomsten zorgcontractering 2020
• Kwaliteitsplan 2020

• Vaststelling van de begroting 2020
• Investeringsaanvraag
Florapark
• Wijziging organisatiestructuur
Tevens heeft de raad van
toezicht, na een selectieproces, de nieuwe accountant
de Jong & Laan benoemd.
Opleiding en zelfevaluatie
Diverse leden van de raad van
toezicht hebben individueel
scholing gevolgd. Afgesproken
is dat de zelfevaluatie wordt
uitgevoerd door de raad van
toezicht in de nieuwe samenstelling. ♥

Het jaar 2019 heeft
in het teken gestaan
van de zoektocht naar
een vernieuwd samenspel tussen bestuur
en toezicht
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Conform de statuten en het
toezichtplan heeft de raad van
toezicht de volgende besluiten
goedgekeurd:
• Vaststelling van de jaarrekening 2018
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2.3

Participatieve
medezeggenschap

Passend bij de koers die Liberein wil varen,
zijn we met elkaar op zoek naar een andere,
meer participatieve manier van medezeggenschap. Uiteraard worden de spelregels van de
WOR en (de nieuwe) WMCZ gevolgd, maar
medezeggenschap is naar ons idee meer dan
enkel de wet volgen. Participatief betekent
dat medezeggenschapsorganen vroegtijdiger
betrokken worden, zodat in een eerder stadium inbreng van kennis en kunde mogelijk is.
Dit draagt bij aan de verdieping van kwaliteit
van besluiten, het vergroten van het draagvlak en levert tijdswinst op.
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Centrale Cliëntenraad (CCR)
Voorbereiding op de nieuwe WMCZ
In 2019 hebben we verdere stappen gezet in het
professionaliseren van de inrichting van medezeggenschap van cliënten. De inspraak van
medezeggenschap is beter geborgd, de tijdelijke
reglementen doen z’n werk, een onafhankelijk
voorzitter en ambtelijk secretaris zijn aangenomen.
Het vraagstuk wat op het niveau van de CCR of
het niveau van de lokale raden thuishoort, komt
met regelmaat op tafel. Dit vraagstuk speelt ook
met het oog op de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ). Ter
voorbereiding op deze nieuwe wet is een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de CCR
en het bestuur ingericht.
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Als aftrap is in oktober een zeer geslaagde werkbijeenkomst georganiseerd met als thema de
toekomst van de medezeggenschap van cliënten
bij Liberein. In brede samenstelling is stilgestaan
bij de betekenis van de nieuwe WMCZ. Ook
zijn we in gesprek gegaan over de mogelijke
toekomstige modellen. Moet elke locatie een
cliëntenraad hebben? Hoe zit het met huurders?
En hoe wordt bijvoorbeeld de wijkverpleging of
revalidatie vertegenwoordigd? En hoe willen we
samenwerken om samen tot de beste besluiten
te komen.
Conclusie van de middag:
1. De leden van de cliëntenraden doen heel
belangrijk werk en dat moeten we behouden
en waar mogelijk nog verder versterken.
2. We hebben alles in huis hebben om ook in
de toekomst, met de nieuwe wet in ons
achterhoofd, constructief samen te werken.
Een prima basis om mee verder te gaan.
Adviezen, gespreksonderwerpen en participatie
Over de volgende onderwerpen heeft de CCR
advies uitgebracht:
• Herbenoeming voorzitter Regionale Klachten-		
commissie (RKC)
• Voorgenomen besluit mantelzorgondersteuning
• Voorgenomen besluit op handen zijnde
organisatieontwikkelingen
De volgende onderwerpen zijn besproken in
CCR-vergaderingen of is in afvaardiging aan
deelgenomen:
• Waardigheid en Trots / zinvolle dagbesteding
• Kaderbrief 2020

• Cliënttevredenheidsonderzoek
• Werkgroep cliëntportaal
• Reglementen CCR; nieuwe wetgeving
WMCZ 2018
• Regiegroep zelforganisatie
• Radicale vernieuwing
• Nieuw applicatielandschap
• Projectgroep opnamebeleid
• Vacature raad van toezicht
• Sluiten meerzorg De Eschpoort
• Positieve gezondheid borgen in de organisatie
• Kwaliteitsverslag
• Job rotation
• Jaardocument
• Wet zorg en dwang
• Verbouwplannen Florapark
• Maaltijdvoorzieningen verpleegafdelingen
• Financiën / jaarcijfers / begroting

Ter voorbereiding
op de nieuwe WMCZ
is een werkgroep
met vertegenwoordiging vanuit de
CCR en het bestuur
ingericht.

Tevens was een afvaardiging van de CCR aanwezig
bij enkele overleggen met het zorgkantoor Menzis.
Zo heeft de CCR het gezamenlijk overleg van het
Zorgkantoor met Cliëntenraden in Twente bijgewoond. En was de CCR aanwezig bij het periodiek
overleg tussen het zorgkantoor en Liberein.
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Ondernemingsraad (OR)
In 2019 zijn de raad van bestuur, het directieteam,
de manager HR en de OR verder gegaan met het
intensieve traject om te komen tot een
participatieve OR, dit ook onder begeleiding van
een extern deskundige. Er zijn goede stappen
gezet. We ervaren dat participatief werken steeds
beter lukt, maar dat we ook nog wel eens de plank
met elkaar mis slaan. Het is een traject met vallen
en opstaan, maar bovenal met goede moed!

Jaarverslag 2019

De OR van Liberein bestaat sinds de verkiezingen
in april 2017 uit dertien personen. Zes personen
van locatie Bruggerbosch en zeven personen van
locatie de Eschpoort. Eind 2019 is afscheid
genomen van één lid.
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Adviezen, instemming gespreksonderwerpen
en participatie
De OR heeft in 2019 verschillende adviesaanvragen ontvangen. De OR heeft hier een
positief advies over uitgebracht:
• Clustering applicatiebeheer. De OR heeft
eerst de achterban gevraagd wat zij van het
plan vonden, daarna heeft de OR een positief 		
advies uitgebracht.
• Functie zorgverkoop en compliance. Dit is een
nieuwe functie binnen Liberein, die inmiddels
is ingevuld.
• Anonimiseren medewerkersnamen cliëntportaal. De OR heeft een poll op intranet
geplaatst om de mening van de medewerkers
te vernemen. Er hebben 106 medewerkers
gereageerd en 80 daarvan willen graag anoniem
blijven. Daarna heeft de OR middels een
vervolgvraag gevraagd wat zij nodig hebben
om zich wel veilig te voelen om hun naam te 		
plaatsen. In 2019 was genoemd onderwerp nog
niet afgerond.
• Schoonmaak locatie Bruggerbosch. De OR
heeft positief ingestemd met het feit dat een
aantal schoonmaakmedewerkers hiërarchisch
onder een schoonmaakbedrijf gingen vallen,
feitelijk zouden ze in dienst blijven van Liberein.
Inmiddels is het besluit teruggedraaid.
• Organisatieontwikkeling. De OR-leden zijn
nauw betrokken bij de plannen voor een nieuwe
organisatiestructuur.
• Mantelzorgondersteuning. De mantelzorgondersteuning wordt door de psychiatrisch
verpleegkundige verzorgd. De OR heeft met
de raad van bestuur afgesproken dat er ook
wordt gekeken naar de mogelijkheid om een
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maatschappelijk werker aan te nemen, de OR is
hier een voorstander van.
• ICT platform. Het ICT-landschap was bij Liberein
ingewikkeld en veelomvattend. In de loop van
2020 zal dit vereenvoudigd worden en teruggebracht worden naar maximaal 3 applicaties.
De OR heeft in 2019 positief ingestemd met:
• Nieuw leerplatform. Een nieuw systeem
‘e-learning’ is ingevoerd.
• Half jaar systematiek. In de half jaar systematiek staat beschreven dat de contracturen
van medewerkers na een half jaar op nul
moeten staan.
• Vakantiereglement. De OR heeft samen met
de afdeling HR en de locatieverantwoordelijken
het vakantiereglement geactualiseerd en aangescherpt.
• Sleutelfuncties. De OR heeft positief
ingestemd met het feit dat een aantal functies
binnen de organisatie als ‘sleutelfunctie’
worden benoemd.

Artikel 24
In 2019 heeft er op 14 mei en op 17 december
een artikel 24 vergadering plaatsgevonden. Deze
werden namens de raad van toezicht bijgewoond
door de voorzitter Saskia Capello en de leden
Rob Hoogma en Anne van der Heyden. Bij deze
vergadering waren eveneens de bestuurder, het
directieteam en manager HR aanwezig. Onderwerp
van gesprek was de voortgang participatieve OR,
zelforganisatie en het ziekteverzuim binnen Liberein.
Verder is gezamenlijk teruggeblikt op het afgelopen
jaar en vooruitgekeken naar 2020.

De OR is in 2019 geïnformeerd over/betrokken bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamkaders Thuiszorg
Werkkostenregeling
Sluiten ‘t Hofje
Job rotation
Begroting en trimestercijfers
Evaluatie topstructuur
Kaderbrief 2020
Pilot MZ-medewerkers
Flexpool
Enquête werkdruk/werkstress
Harmonisatie PB-functie
Bijeenkomsten die voortvloeiden
uit de heidagen MT en DT ♥
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Resultaten
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3.1

Positieve
gezondheid

Ons handelen gaat uit van een holistische
benadering met focus op welzijn en zingeving. Ouderen ervaren meer kwaliteit van
leven, geluk en zijn langer zelfredzaam.
Alhoewel we al langer binnen Liberein praten over
het afschaffen van het medisch model, over een
meer holistische benadering en meer focus op
welzijn, welbevinden en zingeving, hebben we
geconstateerd dat we een vehikel missen om dit
echt goed door te voeren in ons werk en professioneel handelen. Positieve gezondheid zien wij
als geschikt voertuig om onze visie Liefdevolle
Zorg. Basis voor geluk handen en voeten te geven.
En er is enthousiasme om hiermee aan de slag
te gaan. De komende jaren willen we dan ook
concrete betekenis geven aan het concept van
positieve gezondheid.
We kiezen er voor om geen kant en klare concepten te kopiëren, maar op zoek te gaan naar
wat positieve gezondheid voor Liberein betekent.
Daarbij geloven we in de kracht van klein beginnen en het intern ontwikkelen van good practices.
We laten ons ook inspireren door de Planetree
aanpak, waarbij wordt uitgegaan van een logische samenhang tussen een helende omgeving,
betere zorg en een gezonde organisatie. Wij zijn
in 2019 op werkbezoek geweest bij collega instelling Sevagram en hebben daar mooie ervaringen
opgedaan. En ook lessons learned mee naar huis
genomen. Zoals het samen ontwikkelen in plaats
van top down implementeren, het waarderen van
couleur locale en het benutten van het magneeteffect op medewerkers. ♥

3.2

Kwaliteit

Cliënttevredenheid
De cliënttevredenheid bij Liberein geeft een
stabiel beeld. Gemiddeld scoren we als rapportcijfer een ruime 8. Dat stemt ons uiteraard
tevreden, maar betekent niet dat er achterover
geleund wordt. We zien nog genoeg ontwikkelpotentieel om het nog beter te doen voor onze
bewoners en cliënten.
Methodieken
Liberein heeft in 2019 de volgende methodieken toegepast om de ervaringen van cliënten te
meten:
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• Groepsgesprekken a.d.h.v. Sendsteps bij 		
wonen met zorg, dagactiviteiten en 			
ontmoetingscentra;
• Evaluatie einde zorg bij geriatrische revalidatie		
zorg en bij eerstelijnsverblijf;
• Zorgkaart Nederland;
• Clientervaringen m.b.v. een (PREM) vragenlijst 		
bij de thuiszorg.
Via de groepsgesprekken is uitgevraagd naar
de ervaren deskundigheid van medewerkers,
het thuisvoelen bij Liberein en ervaren aandacht
voor een zinvolle dag. De inspanningen op het
gebied van welzijn, zien wij nog niet altijd terug
in de tevredenheid van onze cliënten. We concluderen dat we onze doelstelling dat 70% hierover tevreden is, niet hebben behaald. Een mogelijke oorzaak is dat ook cliënten de (te) platte
organisatiestructuur, het missen van aandacht
door medewerkers en de werkdruk door de nodige
niet cliëntgebonden taken hebben ervaren. ♥
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Als het minder goed gaat
Incidenten
We werken met elkaar aan zo goed mogelijke zorg
voor onze cliënten. Maar waar mensen werken
en cliënten verblijven, gaan ook wel eens zaken
niet goed. Alle incidenten worden gemeld in een
meldsysteem. Dit betreffen incidenten die door
toedoen van medewerkers zelf zijn ontstaan,
maar ook andere incidenten. Zo wordt ook melding gedaan als cliënten zelf vergeten hun medicatie in te nemen en worden valpartijen gemeld.
Het aantal meldingen voor Liberein is in 2019 fors
afgenomen, 2625 in 2019 t.o.v. 4010 in 2018:
• Er worden minder agressie meldingen gedaan. 		
We zien een tendens dat agressie door
medewerkers weer vaker wordt gezien als iets 		
dat ‘er bij’ hoort;
• Er zijn flink minder medicatiemeldingen gedaan.
We kunnen dit grotendeels toeschrijven aan 		
het werken met Medimo, een digitaal voorschrijf
en toediensysteem. We verwachten een nog
verdere afname van meldingen als de thuiszorg
en woonzorgcentra ook overstappen op de
vergelijkbare Medicatie app van Boomerweb;
• Er worden minder valincidenten gemeld omdat
medewerkers steeds beter inzicht krijgen in 		
wanneer een val een incident is en wanneer
een geaccepteerd zorgrisico. Dit laatste hoeft
niet gemeld te worden.

evaluaties met de aandachtsvelders om de
gegevens nog beter te analyseren en te verwerken
in informatie voor teams en het management.
Klachten
Liberein kent korte lijnen qua klachtenafhandeling. Klachten worden zo veel mogelijk in de
lijn opgelost. In 2019 is de interne klachtenfunctionaris 18 keer benaderd omdat oplossen in
de lijn niet goed lukt of omdat de klager behoefte
had aan bemiddeling/hulp bij het oplossen. Dit
aantal is nagenoeg gelijk aan 2018 (17 klachten).
De interne klachtenfunctionaris is in dienst bij
Liberein en kent de organisatie goed. Dit is een
voordeel bij de bemiddeling/hulp bij het oplossen van de klacht. Indien de klager behoefte
heeft aan een onafhankelijke bemiddeling is de
externe klachtenfunctionaris te benaderen. De
externe klachtenfunctionaris is 1 keer benaderd.
Deze klacht is vervolgens verder opgepakt door
de interne klachtenfunctionaris. BOPZ klachten
kunnen worden ingediend bij de externe regionale klachtencommissie. Hier zijn in 2019 geen
klachten ingediend. Tevens kan de klager de
klacht neerleggen bij de Landelijke Geschillencommissie. Eén klager heeft dit gedaan. Deze
klacht had betrekking op het medisch beleid.
Hiervoor heeft in de zomer een zitting plaatsgevonden. De Geschillencommissie heeft alle
klachten van de klager ongegrond verklaard.
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Voelen zich
prettig/thuis bij
Liberein

Ervaren voldoende
aandacht voor een
zinvolle dag

Liberein kende tot voor kort nog 2 meldsystemen.
Vanaf 1 september 2019 is het Veilig Incident
Meldsysteem (VIM) Liberein breed ingevoerd.
In alle teams zijn aandachtsvelders aangesteld.
Deze hebben interne instructiebijeenkomsten
kunnen bijwonen voor toelichting en uitleg.
Daarnaast zijn op alle locaties inloopspreekuren
georganiseerd. We ervaren met dit nieuwe
systeem dat de PDCA-cyclus nu beter rond
is. In 2020 worden hiervoor nog aanvullende
maatregelen genomen zoals de instelling van een
geharmoniseerde VIM-commissie en periodieke

Liberein kent korte
lijnen qua klachtenafhandeling. Klachten
worden zo veel mogelijk
in de lijn opgelost.
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Overig
348 - 13%

Aggressief gedrag
370 - 14%

Vallen
1156 - 44%

Medicatie
751 - 29%
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2000

De klachten die de klachtenfunctionaris in
behandeling neemt zijn zeer divers. Zowel qua
herkomst voor wat betreft de locaties als ook de
inhoud van de klachten. Enkele relevante thema’s
zijn: professionaliteit van medewerkers, wijze van
bejegening, (niet) nakomen van afspraken en
wisselende gezichten. 75% van de klagers geeft
bij navraag aan tevreden te zijn over de wijze van
de klachtafhandeling.
Calamiteiten
Als een cliënt ernstige gevolgen heeft
ondervonden van een incident, wordt er onderzoek gedaan of Liberein in de zorg of dienstverlening mogelijk tekort is geschoten. Als dit aan de
orde is, spreken we van een calamiteit. Mogelijke
calamiteiten worden onderzocht door de calamiteitencommissie. Afhankelijk van het type
calamiteit wordt een externe voorzitter toegevoegd aan de commissie. Deze calamiteitencommissie concludeert op basis van gesprekken,
dossieronderzoek en andere stukken of de calamiteit voorkomen had kunnen worden en welke
lessen er te leren zijn. Indien nodig wordt melding
gedaan bij de inspectie.
In 2019 zijn 8 mogelijke calamiteiten onderzocht,
waarvan er 3 zijn gemeld bij de inspectie. Al deze
onderzoeken zijn afgerond en door de inspectie
ook afgesloten.
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Agressie

2019

Overig

Kwaliteitsindicatoren en thema’s
Liberein meet jaarlijks de verplichte zorginhoudelijke indicatoren en verantwoordt hierover naar
het Zorginstituut. In het 1e kwartaal van 2020
is de uitvraag 2019 op basis van de nieuwe set
indicatoren uitgevoerd. Dit heeft de volgende
inzichten opgeleverd:
• Advance Care planning:
Vooral afspraken rond reanimeren zijn vastgelegd. Afspraken over wel of geen ziekenhuisopname en wel of niet levensverlengende 		
handelingen worden veel minder vaak
vastgelegd;

• Medicatieveiligheid:
Het multidisciplinair bespreken van
medicatiefouten in de teams is ten opzichte 		
van 2018 flink toegenomen;
• Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperkende
maatregelen: De inzet van maatregelen is 		
in heel Liberein afgenomen, met uitzondering 		
van psychofarmaca;
• Continentie:
Bij circa 70% cliënten zijn in het zorgplan
afspraken rondom de toiletgang vastgelegd;
• Eten en drinken:
Bij ongeveer de helft van alle cliënten zijn
voedsel voorkeuren in de afgelopen 6 maanden
op de afdeling besproken en vastgelegd in
het zorgdossier.
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Liberein meet jaarlijks de
verplichte zorginhoudelijke
indicatoren en verantwoordt
hierover naar het Zorginstituut.
De uitkomsten van de indicatoren laten soms
grote verschillen zien per locatie. Dit is verklaarbaar vanwege de verschillen in doelgroepen
per locatie.
Kijkend naar de verbetercyclus, concluderen
we dat de uitvraagindicatoren nog onvoldoende
adequaat benut wordt voor de interne kwaliteitsverbetering en het beheersen van risico’s. Daarom is hier in het kwaliteitsplan 2020-2021 ook
extra aandacht aan geschonken. Op bovengenoemde thema’s zijn gezamenlijk indicatoren
ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren
in teams op deze thema’s een extra impuls te
geven. ♥

Jaarverslag 2019

26

Op basis van evaluatie heeft
Liberein voor 2020 zes thema’s
benoemd die belangrijk zijn
voor de veiligheid van cliënten: decubitus, advanced care
planning (o.a. afspraken rond
levenseinde), medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met
vrijheidsbeperking, continentie
en aandacht voor eten en
drinken. Op deze thema’s zijn
indicatoren ontwikkeld met
als doel het leren en verbeteren in teams op deze thema’s
een impuls te geven. Liberein
erkent deze indicatoren als
relevant voor de basisveiligheid
en heeft in aanvulling hierop
eigen doelstellingen geformuleerd. De uitslag van deze
metingen gaan we de komende
jaren gebruiken om het gesprek
en kwaliteitsdenken in teams
verder te verbeteren.
Interne audits
Liberein ziet interne kwaliteitsaudits als een effectief instrument om het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers te
vergroten en samen te leren.
Liberein beschikt over een
enthousiast intern auditteam,
die vanuit waarderend
perspectief audits uitvoeren.
In 2019 zijn er 52 interne audits
uitgevoerd. Dit heeft een veelheid aan informatie en leerpunten opgeleverd. Als gemene
deler vallen de volgende
uitkomsten op:
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• Het zorgdossier vraagt
aandacht (zowel qua
onderliggend digitaal
systeem als de kwaliteit
van de inhoud).
• Benaderingswijzen,
levensboeken of beweegplannen zijn er niet altijd.
• Rapporteren vindt
men lastig.
• Medicatieveiligheid is
op orde
Door de glazen van een
externe bril
Kwaliteitskeurmerken
In november 2019 heeft Lloyds
Liberein bezocht voor een HKZ
surveillance bezoek. De auditors hebben ons teruggegeven
een positieve flow te hebben
ervaren in al hun gesprekken en
dat er steeds meer betekenis
wordt gegeven aan waar
Liberein voor wil staan.
De volgende minors (gele
kaarten) zijn goed afgerond:
• Beschikbaarheid volwaardige
managementinfo
• Borgen dat uitzendkrachten
en ZZP’ers aan de eisen van
Liberein voldoen
Er is één nieuwe minor
geconstateerd: het onderhoud
van hulpmiddelen. De auditor
heeft meerdere hulpmiddelen
zonder keuringssticker aangetroffen.

van Liberein over een Veilig
Voedsel certificaat.
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
Liberein is in oktober 2018 bezocht door de inspectie. Er is
gesproken met het bestuur en
toezicht, waarna een locatiebezoek op Bruggerbosch
plaatsvond. De inspectie heeft
ons teruggegeven dat Liberein
grotendeels voldoet aan de
normen. Er wordt voldoende
gestuurd op kwaliteit en veiligheid van zorg. Wat nog extra
aandacht vraagt is:
• Eigen regie cliënt
• Methodisch werken

Liberein ziet
interne kwaliteitsaudits als een effectief instrument
om het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers te vergroten
en samen te leren.
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In 2019 heeft de inspectie geen
bezoek gebracht aan Liberein.
De inspectie beoordeelt ook
de wijze waarop Liberein
onderzoek doet naar calamiteiten. De inspectie heeft ons
begin 2019 teruggegeven dat
zij zien dat Liberein zich transparant opstelt in haar eigen
handelen, maar ook dat het
nog verder uitdiepen van de
’waarom-vraag’ het onderzoek
kan verbeteren. De calamiteitencommissie heeft daarom een aanvullende training
gevolgd. Content zijn we dat de
laatste twee onderzoeken door
de inspectie als ‘zorgvuldig
onderzocht’ zijn beoordeeld. ♥

Naast een HKZ certificaat
beschikken ook alle locaties
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3.3

Aandacht in 		
onze zorg

In 2019 heeft Liberein mooie stappen gezet
om de aandacht voor de cliënt nog beter te
borgen in ons aanbod en handelwijze. We
noemen hieronder enkele voorbeelden.
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Radicale vernieuwing
Radicale vernieuwing gaat uit van vernieuwde
focus op het organiseren van goede zorg en welzijn rondom de cliënt, zonder ballast van regels
en administratie.
In 2019 hebben we radicale vernieuwing binnen
Liberein afgerond. Dit betekent niet dat we na
2019 zijn gestopt met vernieuwen. Wel hebben
we besloten vernieuwing meer Liberein breed
op te pakken. We kijken terug op een mooie
oogst. En we blijven oogsten. Zo is in 2019 het
plan goedgekeurd om in Ariënshuis het activiteitencentrum Kuierhook te gaan implementeren.
Een fijne plek voor ontmoeting en activiteit. Het
concept is succesvol en wordt nu ook uitgerold
bij de locaties De Eschpoort en Ariënsstaete. In
september is de pluk- moes- en beweegtuin in
gebruik genomen, er vinden familiediners plaats
en de wensput helpt bij het realiseren van klein
geluk.
Eenzaamheid
Liberein vormt samen met Manna en de gemeente
Enschede de initiatiefgroep Samen1Enschede.
Dit trio neemt het voortouw om een brede
beweging op gang te brengen in de aanpak van
eenzaamheid in Enschede. Het resultaat is dat
eenzaamheid op veel (bestuurlijke) agenda’s is
gekomen van uiteenlopende partijen.
Tijdens de startbijeenkomst in april heeft
Samen1Enschede een pleidooi gehouden voor
een brede aanpak in Enschede en omgeving.
Door middel van waarderend onderzoek werden
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persoonlijke succesverhalen gedeeld over hoe
eenzaamheid is aangepakt in het verleden. Wat
doen we al? Waar ben je trots op? En wat werkt?
Ook zijn wensen voor de toekomst opgehaald.
In navolging hierop is op 12 december de bijeenkomst ‘Eenzaam ben je niet alleen: in Twente goat
wie met mekoar vedan’ bij het Saxion georganiseerd. Experts, ervaringsdeskundigen en onderzoekers zijn op zoek gegaan naar de verbinding.
Het resultaat is een gevarieerd en breed draagvlak om de gezamenlijke beweging tegen eenzaamheid verder in gang te zetten en te concretiseren.
Platform welzijn
In 2019 is het Liberein Platform Welzijn opgezet.
Dit platform verbindt de expertise, de initiatieven en de medewerkers die zich met welzijn op
de diverse locaties bezighouden en bundelt de
krachten. Het Platform brengt de wensen en
behoeften van de cliënten en het aanbod in kaart
en gaat de zorgteams ondersteunen. Daarnaast
gaat het Platform samen met externe samenwerkingspartners (o.a. de wijk) aan de slag met
de verbindende thema’s bewegen en muziek en
het organiseren van bijvoorbeeld de burendag
en andere activiteiten. De geslaagde burendag in
september proeft naar meer.
Tevens is een agoog geworven voor het thema
bewegen. Dat bewegen gezond is staat niet ter
discussie. Het sluit uitstekend aan bij onze zorgvisie positieve gezondheid. Voor onze doelgroep
heeft bewegen nog enkele specifieke voordelen.
Zo bevordert het fysiek en mentaal welbevinden,
voorkomt het vallen en helpt het bij depressieve
klachten. Ook helpt bewegen bij het vertragen
van dementie en verbeteren van de omstandigheden.
Aandachtszorger en pilot MMZ
In 2019 zijn pilots gedraaid voor inzet van de
functies van aandachtszorger en inzet van een
MMZ-er (medewerker maatschappelijke zorg).
We hebben geconcludeerd dat een aandachts-

zorger daadwerkelijk iets moois kan toevoegen
voor de cliënten, maar dat het in de praktijk
bovenal instroom genereert naar ‘volwaardige’
zorgfuncties. Alhoewel dit niet de oorspronkelijke
opzet was, beschouwen we dit als positieve
bijvangst. We zijn vanzelfsprekend blij met nieuwe
instroom van zorgmedewerkers!
De pilot MMZ-er is onvoldoende geslaagd. We
hebben ervaren dat de functie van MMZ van
toegevoegde waarde is, maar dan bovenal als
‘extra’ bovenop de formatie en niet als vervanging
van een verzorgende IG of verpleegkundige.

Family services
Traditioneel gezien richt ons aanbod zich bovenal
op de kwetsbare oudere zelf. Er valt dan ook nog
veel te winnen op het terrein van family services,
waarbij de focus ligt op de cliënt en zijn systeem.
Te beginnen bij het helpen wegwijs te worden
in de wondere wereld van ouderenzorg. Liberein
heeft veel kennis in huis als het gaat om ouder
worden, ziektebeelden, inzet van technologie, maar
ook de kansen en mogelijkheden op het gebied
van wet- en regelgeving. Door als informatie
makelaar op te treden, kunnen wij ouderen en
hun naasten helpen om zelf de regie te kunnen
voeren en onderbouwde keuzes te kunnen maken.

PDL in alle locaties van Liberein voor
meer comfort van zorg en meer eigenwaarde voor de bewoner.
PDL
Locatie Bruggerbosch beschikt al enige tijd over
het keurmerk PDL. In 2019 hebben we besloten
om het keurmerk PDL verder te willen uitbreiden
naar de andere locaties van Liberein.
Bij veel cliënten van Liberein staat herstel niet op
de voorgrond. Cliënten worden niet beter en zijn
soms volledig zorgafhankelijk. Voor die cliënten
is de inzet van PDL een waardevolle toevoeging.
PDL staat voor Passiviteiten Dagelijks Leven en
betreft de dagelijkse verzorging op basis van
de wensen en beleving van de cliënt met tot
doel stabilisatie, het omgaan met beperkingen
waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restcapaciteit. Wanneer
iemand niet steeds meer wordt geconfronteerd
met dingen die hij niet meer kan en die mogelijk
veel pijn en narigheid opleveren, draagt dit bij tot
meer comfort van zorg en een beter zelfbeeld en
met meer eigenwaarde voor de bewoner. Op dit
moment wordt een extra PDL docent geschoold
om PDL op alle locaties op de kaart te zetten.

In 2019 hebben we hierin nog niet de stappen
gezet die we hadden willen zetten. Ook hebben
we geconcludeerd dat ons huidige Cliëntportaal
vraagt om een evaluatie. Het Cliëntportaal is een
beveiligde online omgeving die cliënten en diens
familie/contactpersonen toegang geeft tot cliënt
gerelateerde (zorg)informatie. We krijgen terug
dat het portaal nog niet altijd bijdraagt aan voldoende inzicht en goede participatie. We zien
om ons heen ook methodieken/systemen die
beter werken. Samen met de Centrale Cliëntenraad gaan we in 2020 op zoek naar de wensen
en mogelijkheden. ♥
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3.4
Innovatie en
wetenschap

30

Liberein wil technologie voor
cliënten en medewerkers
als vriend beschouwen. De
inzet van technologie in de
zorg kan de maatschappelijke uitdaging van de
dubbele vergrijzing en een
toenemende zorgbehoefte
helpen aan te gaan. Zo kan
technologie een hogere
effectiviteit in verpleging en
behandeling betekenen. Bij
verschillende aandoeningen
helpt technologie ook in het
stellen van een effectieve
diagnose en bij de behandeling en monitoring. Vanuit
het perspectief van de
samenleving draagt de inzet
van technologie ook bij aan
het bereiken van kostenefficiency en kan deze bijdragen aan het organiseren van
goede ketenzorg, waardoor
duurdere zorg uitgesteld
of voorkomen kan worden.
Kortom: inzet van zorgtechnologie is zeer kansrijk.
Binnen Liberein hebben we
geconcludeerd dat er nog wel
enige winst is te behalen met
betrekking tot het koppelen van
vernieuwende activiteiten aan
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onze eigen visie. Hierdoor zien
we veel goede initiatieven die
de eindstreep niet halen of
waarbij de werkwijze onvoldoende geborgd is. Dit gaan
we aanpakken. Er is inmiddels
een projectleider Innovatie en
Zorgtechnologie aan het werk
die het thema innovatie en
technologie flink gaat aanjagen
Liberatorium
Hoe het begon…..
Een oude buizentelevisie,
omgebouwd tot internet-tv.
Mooie media aandacht en
bovenal blije bewoners.
In 2019 is gestart met de opzet
van het Liberatorium. Dit is het
initiatief van twee vrijdenkers
die bij Liberein werken en
energie krijgen van de zoektocht naar creatieve en technologische oplossingen voor
(praktische) vragen of problemen die cliënten of medewerkers ervaren.
Het Liberatorium is feitelijk
een ‘kraamkamer’. Een laagdrempelige voorziening waar
zowel cliënten, naasten als
medewerkers uitdagingen en
oplossingen kunnen voorleggen. We beginnen klein, maar
zien landelijke samenwerking
voor ons. Liberein wil pionier
zijn op het gebied van innovatie. Zodat niet alleen Liberein
kan profiteren van onze
oplossingen, maar de ouderenzorg in brede zin.

Technologie & Zorgacademie
(TZA)
We zetten vanuit de TZA in op
bewustwording, adoptie en
acceptatie van zorgtechnologie
in de praktijk. We hebben enthousiast deelgenomen aan
het Kennisfestival Zorgtechnologie. En proberen met regelmaat een slim apparaat uit in
de praktijk om te ontdekken
of het positief bijdraagt aan de
zelfredzaamheid van de cliënt
of betere zorg en welzijn.
Wetenschap en praktijk
Samen met het UMCG proberen
we wetenschap en ouderenzorg in de praktijk dichterbij elkaar te brengen, om
met behulp van innovatie en
kennisdeling de kwaliteit van
(complexe) zorg aan ouderen
te verbeteren. Zo hebben we
begin 2019 een pilot uitgevoerd met robot Lea.

Hoe het begon….. Een oude buizentelevisie,
omgebouwd tot internet-tv. Mooie media
aandacht en bovenal blije bewoners.

We merken dat de verbinding
tussen wetenschap en praktijk
niet vanzelf gaat. Soms zit er
een behoorlijke kloof tussen
wat wetenschappelijk onderzoek vraagt en wat de praktijk
aankan. Reuze jammer, want je
hebt elkaar nodig. We hebben
afgesproken om in 2020
smeerolie te organiseren om
de verbinding tot stand te
brengen. ♥
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Duurzame
inzet

Voldoende medewerkers
Medewerkers die handelen vanuit oprechte
belangstelling en liefde voor het vak. Zij maken
het verschil. Maar wat te doen als zij er niet
voldoende zijn?
De uitdagingen op het gebied van voldoende
medewerkers, verzuim en verloop bereiken in
onze branche zorgwekkende niveaus, zo ook bij
Liberein. Met volharding en creativiteit is het
Liberein in 2019 gelukt om de bezetting georganiseerd te krijgen. Met het oog op een stijgende
zorgvraag en uitputting van beschikbare arbeidskrachten, concluderen we dat het enkel focussen
op meer zorgmedewerkers niet meer voldoende
is. We zullen anders naar het organiseren van de
zorg moeten gaan kijken. Over de muren van onze
organisatie heen. Feitelijk gaat het om een herontwerp van de inzet van zorgmedewerkers.
Het realiseren van voldoende instroom van zorgmedewerkers overstijgt het eigen belang. Daarom
slaan we in Twente de handen ineen om de zorg
(weer) voldoende aantrekkelijk te maken voor
potentiële instromers. Samen met de ZSE partners willen we toewerken naar ‘members of the
ZorgSchakel’ wat inhoudt dat elke medewerker
die meer uren wil maken, via de ZSE diensten kan
draaien wanneer het hem/haar uitkomt. Ofwel:
samen flexen.
Mede dankzij de kwaliteitsgelden is het gelukt
meer medewerkers aan ons te verbinden. 301
nieuwe medewerkers hebben we mogen verwelkomen. Van 237 medewerkers hebben we
afscheid genomen.
Samen Vooruit Scan
In 2019 heeft Liberein een Samen Vooruit Scan
uitgevoerd onder al haar medewerkers.
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De respons was 47,7% (vergelijk 2017: 40%).
De doelstelling om als rapportcijfers een 7 te
behalen is gehaald. Uit de scan maken we echter
op dat er nog werk aan de winkel is als het gaat
om goede aandacht voor medewerkers.
De respons was iets hoger dan het vorige medewerkersonderzoek in 2017 en er is tevens meer
vertrouwen gebleken over de anonimiteit van het
onderzoek. De uitkomsten op organisatieniveau
voor de hoofdthema’s liggen gelijk of iets onder
het niveau van de branche (VVT). Alleen ‘werkgeverschap’ scoort significant lager.
Verbeterpunten op organisatieniveau:
• Waardering uiten. Medewerkers hebben meer
behoefte aan aandacht en willen organisatorische taken graag buiten het team beleggen.
• Informatie voorziening over organisatiebrede 		
onderwerpen. Medewerkers willen graag
in een eerder stadium geïnformeerd worden
over interne ontwikkelingen of besluiten.
• Afspraken over opvolging en monitoring vastleggen. De opvolging van verbeteracties zijn
onvoldoende duidelijk.
Met deze verbeterpunten gaat Liberein vanzelfsprekend aan de slag.
Verzuim(beleid)
In 2019 is bij Liberein het ziekteverzuimbeleid
bijgesteld en geactualiseerd. Een belangrijke
vernieuwing daarnaast is de verbreding, waarbij
werk en preventie onderdeel zijn gaan uitmaken
van het beleid. De eerste ervaringen met het
HR-systeem zijn opgedaan en er is in 2019 meer
en beter inzicht voor management en HR verkregen. Er is nog steeds wel aandacht nodig voor
de monitoring van verzuim, verzuimstatistieken en
het benutten van de software.
De rol van HR richt zich vooral op het ondersteunen
van de leiding en medewerkers en een sterkere
regie op de lopende dossiers. Er is daarnaast meer
aandacht voor juiste toepassing van regels
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Trots zijn we dat het in 2019
gelukt is meer persoonlijk
contact met onze vrijwilligers
te hebben.

Verzuimpercentage per maand

Verzuim
10

en procedures rond sociale zekerheid. De rol
van de locatieverantwoordelijke is hiermee iets
verschoven naar de rol van regisseur die bepaalt welke aanpak hij of zij wenst. Medewerkers,
locatieverantwoordelijken en locatieondersteuners zijn meer betrokken bij de administratieve werkzaamheden via AFAS software.
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Het in 2018 geïntroduceerde belmoment met de
zieke medewerker is aangepast. Er wordt direct
gebeld door de locatieverantwoordelijke of
locatieondersteuner na ontvangst van de ziekmelding en meermalen in de periode daarna.
Sinds september 2019 werkt Liberein met twee
arboverpleegkundigen - samen 12 uur per week
- onder een verlengde armconstructie van een
bedrijfsarts. En een bedrijfsarts. Bij de afdeling
HR kunnen de leidinggevenden gebruik maken
van een adviseur arbeidsomstandigheden en een
adviseur inzetbaarheid als sparringpartner. Deze
houdt regie op actuele dossiers, legt zaken vast
in het HR systeem en onderhoudt contacten met
de arbodienst, het UWV, verzekeraars en samenwerkingspartners.
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In 2019 is voor 10 medewerkers een WIA/IVA
aanvraag ingediend of in behandeling genomen
door het UWV.
Het ziekteverzuim was in 2019 gemiddeld 7,7%.
De doelstelling voor een score <7 % is niet
gehaald. Er is nog veel langdurig verzuim en kort
verzuim dat langer was dan nodig. De span of
control van de leidinggevenden in 2019 is hierop
van invloed geweest. Actieve verzuimbegeleiding
dient nog te worden verbeterd.
Verder zien wij verbetermogelijkheden m.b.t.
het omarmen van een visie op duurzame inzetbaarheid, met voldoende aandacht voor preventie
en positieve gezondheid en het nog verder aanscherpen van de rollen, bevoegdheden en

Liefdevolle zorg in cijfers

verantwoordelijkheden. Bij de aanpak
langdurig verzuim zien we dat er nog scherpere
afspraken kunnen worden gemaakt m.b.t.
reïntegratie gericht op passend werk in brede zin.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor Liberein van onschatbare
waarde. Dankzij de inzet van meer dan 600
vrijwilligers is er meer aandacht voor cliënten,
voelen mantelzorger en familieleden zich gesteund
en ervaren medewerkers minder werkdruk en
meer werkplezier. Alle reden om vrijwilligerswerk
serieus te nemen.
Bij Liberein maken we ons hard voor een goede
samenwerking en willen we nog meer op zoek
naar de beste match van ieders talenten gekoppeld aan de wensen van onze cliënten. In 2019
is samen met de coördinatoren vrijwilligers gewerkt aan een nieuw eigentijds vrijwilligersbeleid
dat uitgaat van het stimuleren van een optimaal
samenspel tussen alle betrokkenen om de zelfredzaamheid van onze cliënten zo veel als mogelijk in stand te houden. Hiervoor was het nodig
om opnieuw de taken, verantwoordelijkheden,
rechten en plichten vast te leggen. Evenals de
randvoorwaarden om vrijwilligers optimaal in hun
kracht te zetten. De komende jaren werken we
aan het aantrekken van meer vrijwilligers en positieve waardering om ze ook te behouden. Ook
wordt geïnvesteerd in het beter benutten van de
aanwezige kennis en expertise bij de vrijwilligers.
Trots zijn we dat het in 2019 gelukt is meer persoonlijk contact met onze vrijwilligers te hebben.
Vrijwilligers kunnen door middel van vrijwilligersbijeenkomsten hun mening en goede ideeën
delen. Deze werkwijze wordt als erg prettig
ervaren. Er is veel enthousiasme bij de vrijwilligers, hetgeen leidt tot veel positieve mond tot
mond reclame. Een goede voedingsbodem voor
het aantrekken van meer vrijwilligers de komende
jaren. ♥
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3.6

Solide
fundament

Besturingsmodel en zelforganisatie
Het organisatiemodel van Liberein anno 2019 is
ingericht vanuit de gedachte dat teams ruimte
nodig hebben om optimaal zelforganiserend te
kunnen werken; een platte organisatie met leiding
op afstand en ondersteuning van een coach.
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In de praktijk blijkt juist dat operationele aansturing gemist wordt. In 2020 wordt daarom
de structuur aangepast met meer operationele
aansturing op de locatie, die de zelforganiserende teams met meer aandacht gaan (bege)leiden.
Zoveel als mogelijk ondersteunende (niet-zorg
taken) willen we bij de zorgteams weghalen en
onderbrengen bij de ondersteunende diensten.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan signalen
van teams over de tijd die zij kwijt zijn aan niet
zorg gerelateerde taken en aan de arbeidsmarktkrapte voor zorgmedewerkers.
Door een andere, genuanceerde wijze van zelforganiseren, verwachten we dat Liberein een
meer aantrekkelijker werkgever zal worden. Dat
moet leiden tot meer handen aan het bed, blije
medewerkers, weinig PNIL (uitzendkrachten), een
laag verloop en een laag verzuim. Ook de ondersteuning gaan we inrichten in enkele overzichtelijke clusters. Om zo de ontwikkeling en innovatie
beter te positioneren en de directe ondersteunende services meer operational excellent vorm
te geven.
Vereenvoudiging applicatielandschap
Binnen Liberein is de afgelopen jaren om uiteen-
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lopende redenen een complex applicatielandschap ontstaan. De effecten hiervan zijn
niet alleen dat de techniek versnipperd is. En dat
het doorvoeren van wijzigingen en het genereren
van managementinformatie complex is. Maar
bovenal dat gebruikers onvoldoende tevreden
zijn omdat zij veel systemen moeten leren en van
alle systemen inloggegevens moeten onthouden.
We hebben daarmee deels onze eigen bureaucratie georganiseerd. In 2019 is de knoop doorgehakt en besloten om ons applicatielandschap
sterk te gaan vereenvoudigen. We maken daarbij
van de gelegenheid gebruik om over te stappen
naar een nieuw platform voor cliëntprocessen en
–administratie.
Procesoptimalisatie
Na fusie en harmonisatie is Liberein toe aan een
update van haar procesinrichting, zo hebben we
in 2019 geconcludeerd. Dit start met het opnieuw
bepalen van de relevante en cruciale processen
om goede zorg te kunnen leveren. De geleerde
lessen uit evaluaties, audits en tevredenheidsonderzoeken nemen we hier uiteraard in mee.
Met het nieuwe organisatiemodel zullen we
eigenaarschap opnieuw gaan toebedelen.
Processen die we kritisch achten worden met
voorrang opgepakt en desgewenst als project
benaderd om de goede energie en ondersteuning te organiseren.
Stenen en stucwerk
Liberein zet zich optimaal in om ouderen zo lang
mogelijk prettig thuis te kunnen laten wonen.
Soms is thuis niet meer mogelijk en dan proberen
wij zoveel mogelijk een thuis te bieden in één van
onze woonzorgcentra. We vinden het belangrijk om
cliënten dan een compleet pakket van wonen, zorg
en dienstverlening te kunnen bieden, zodat zij niet
meer hoeven te verhuizen als meer zorg nodig is.

In 2019 is gestart met de grootschalige renovatie
van locatie Florapark. Alle woningen hebben een
stevige facelift gekregen. Door gefaseerd renoveren is het gelukt om voor alle bewoners een
tijdelijke logeerplek te organiseren, zodat verhuizen niet nodig was.
Naast het up to date houden van onze gebouwen,
denken we ook na over verduurzaming.
Liberein voelt zich verantwoordelijk om actief bij
te dragen aan verduurzaming van de gezondheidszorg en streeft een zo klein mogelijke ‘CO2
footprint’ na. Om hier daadwerkelijk meters in
te kunnen maken is in 2019 besloten om een
verduurzamingsscan van ons vastgoed, logistiek,
vervoer en energie uit te voeren. Tevens wordt
aansluiting gezocht bij de Green Deal ‘Duurzame
zorg voor een gezonde toekomst’. De uitkomsten
van de scan verwachten we in 2020.
Informatieveiligheid en privacy
Het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensberscherming per 25 mei
2018 heeft Liberein aangegrepen om het privacybeleid en de bescherming van gegevens eens
flink op te schudden. Trots zijn we op het werk
dat is verzet. Met de nieuwe functionaris
gegevensbescherming (FG) hebben we een extra
paar ogen ingebouwd die ons scherp houdt en
eventuele risico’s bespreekbaar maakt. In 2019
hebben we de ingezette weg vervolgd. Medewerkers vanuit alle organisatieonderdelen weten
de FG goed te vinden. Wel constateren we dat de
FG nog niet altijd betrokken wordt bij de bespreking van onderwerpen die een relatie hebben
met de verwerking van persoonsgegevens. Een
van de taken van de FG is om de organisatie te
helpen met de toepassing van principes van
‘privacy by design & privacy by default’, zodat
kostbare reparaties achteraf om te voldoen aan
de wet- en regelgeving voorkomen kunnen worden.

Ter versterking van de informatiebeveiliging
beschikt Liberein sinds kort over een aparte
functionaris informatiebeveiliging, oftewel de
‘CISO’ (chief information security officer). De
CISO is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie en is verantwoordelijk voor
het implementeren van, en toezicht houden op het
informatiebeveiligingsbeleid binnen Liberein.

We vinden het belangrijk
om cliënten een compleet
pakket van wonen, zorg en
dienstverlening te kunnen
bieden, zodat zij niet meer
hoeven te verhuizen als
meer zorg nodig is.
Om de veiligheid van privacygevoelige data die
Liberein verwerkt van cliënten en medewerkers
nog beter te kunnen borgen, voert Liberein in
2020 een project uit om informatiebeveiliging op
basis van de NEN 7510 norm te implementeren
en te integreren in het kwaliteitsmanagementsysteem. ♥
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Kennis delen
en samen leren
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Nieuwsgierig is één van de kernwaarden van
Liberein. Bij nieuwsgierig hoort interesse in
de cliënt, je collega, de ontwikkelingen binnen
Liberein, in de regio en de wereld. Liberein
stimuleert nieuwsgierigheid door medewerkers
veel ruimte te bieden om te leren, het delen
van kennis, volgen van opleidingen en het
participeren in werkgroepen en netwerken.

4.1

Leren bij
Liberein

Leerplein
Liberein wil een cultuur en omgeving scheppen
waarin blijvend wordt geleerd, door iedereen.
Een cultuur die onlosmakelijk verbonden is met
vakmanschap en eigenaarschap. We maken
hierbij gebruik van het Leerplein. Het Leerplein
biedt alle medewerkers de mogelijkheid om zich
verder te kunnen ontwikkelen, juist in de gebieden
waar de medewerker specifiek behoefte aan
heeft. Uiteraard in aanvulling op de verplichte
scholingen om bevoegd en bekwaam te blijven.
Het scholingsaanbod bevat inmiddels meer dan
50 scholingen en cursussen, zowel op basis van
e-learning als klassikale bijeenkomsten. Diverse
scholingen staan ook open voor medewerkers
van andere zorginstellingen uit de regio.
In 2019 zijn enkele mooie resultaten behaald,
waarbij de focus lag op het verder versterken van
inzicht en vaardigheden voor zorg aan ouderen
met dementie en aanverwant complex gedrag:
• Training Belevingsgerichte zorg, thema
omgevingszorg bij dementie. 270 medewerkers
hebben deze gevolgd.
• Scholing Korsakov. 43 medewerkers hebben
deze gevolgd.
• Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). 9 medewerkers hebben
hun diploma behaald.

Ook is geïnvesteerd in de coördinatie van zorg.
25 persoonlijk begeleiders hebben hun diploma
behaald voor de opleiding Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende (EVV).
Leren en registratie
Bij Liberein waren in 2019 75% van de verzorgenden en verpleegkundigen ingeschreven in het
kwaliteitsregister V&V. Middels het leermanagementsysteem wordt tevens gemonitord in hoeverre alle zorgmedewerkers voldoende bevoegd
en bekwaam zijn. Het is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de zorgprofessionals
zelf om conform het vastgestelde bekwaamheidsprofiel aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn
en te blijven. Helaas is het digitale systeem hierbij
onvoldoende ondersteunend. Het vraagt veel
tijd en aandacht en de analyses zijn niet altijd
even overzichtelijk voor de zorgprofessionals en
leidinggevenden. In oktober 2019 is daarom een
vervangingstraject opgestart en een nieuw leerplatform geselecteerd. In 2020 vindt hiervan de
implementatie plaats.
Teamontwikkeling
Samen leren en teamontwikkeling vinden we bij
Liberein belangrijk. Liefdevolle zorg is immers een
samenspel. Een goed team neerzetten heeft tijd
nodig. Oude gewoontes loslaten en het aanleren
van nieuw gedrag gaan niet automatisch. Het kost
tijd en energie om een omgeving op te bouwen
die een team helpt ontwikkelen. Om dit goed te
begeleiden heeft ieder team bij Liberein ondersteuning van een coach ontvangen. De structuur
van leiding op afstand met een coach heeft het
afgelopen jaar niet gebracht wat we voor ogen
hadden. Teams geven aan de directe aandacht
te hebben gemist en een veelheid aan taken te
ervaren die niet direct bijdraagt aan de goede
zorg voor cliënten. Om die reden is gekozen om
vanaf 2020 te gaan werken met een nieuwe
structuur die uitgaat van meer operationele
leiding en het zoveel mogelijk weghalen van nietzorg taken. ♥
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Regionale samenwerking
Sinds eind 2019 maakt Liberein
deel uit van een regionale
projectgroep ‘leren en ontwikkelen’ met als doelstelling: Het
opzetten en onderhouden
van een regionaal kennispunt
waarin zorginstellingen gebruik
kunnen maken van elkaars
kennis, kunde en expertise.
We gaan hiervan in 2020 de
vruchten plukken.
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Kwaliteitsmanagementsysteem en de PDCA
Actuele processen en heldere
afspraken over eigenaarschap
vormen ook de basis voor een
effectief werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Liberein
beschikt reeds over een goed
werkend en HKZ gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem.
In 2019 zijn we niet goed toegekomen aan onze plannen om
het systeem verder te verbeteren en te gaan werken met
kwaliteitsfoto’s. Maar uitstel
betekent zeker geen afstel.
We willen het kwaliteitsdenken op alle niveaus verder
versterken. Dit betekent onze
visie op kwaliteit aanscherpen.
Wat doet er echt toe? En wat
betekent dat voor ons handelen? Door focus aan te brengen
maken we kwaliteit weer tastbaar en dichtbij. Daarbij hoort
ook het organiseren van tijd
en aandacht om stil te staan
bij resultaten, het analyseren,
evalueren (de ‘check’) en
verbeteren. In de waan van
alle dag schiet dit er vaak als
eerste bij in. Dit zullen we dus
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moeten organiseren, waarbij
we ons laten inspireren door
Planetree.

4.2

Kennis halen en
brengen
Dementie Experience
Trots zijn we op de Dementie
Experience die Liberein in 2019
voor het eerst heeft georganiseerd. Met dit jaarlijks terugkerend evenement willen we
onze aanwezige kennis op het
gebied van dementie en de
wetenschappelijke en praktische inzichten op dit gebied
graag breed verspreiden.

Meedenkkracht in netwerken
We kiezen er als Liberein
voor om ons actief in diverse
netwerken te begeven. Om
zowel kennis te halen als ook
te brengen. Voorbeelden van
netwerken waaraan Liberein in
2019 actief heeft deelgenomen
zijn het netwerk palliatieve zorg
Twente, Dementie keten
Twente, De Technologie &
Zorgacademie (TZA), Korsakov
kenniscentrum, kenniscentrum
dementie op jonge leeftijd en
UNO UMCG. ♥

Trots zijn we op de Dementie
Experience die Liberein in 2019
voor het eerst heeft georganiseerd

Dementienetwerk
Bij Liberein werken ondernemers. Zo wordt er door twee
enthousiaste en bevlogen
collega’s hard gewerkt om
de dementienetwerken in
Enschede vorm te geven. En
met succes. In 2019 is er voor
het Centrum van Enschede
een nieuw dementienetwerk
opgezet, met subsidie vanuit
ZONMW. Diverse gemeenten
hebben ons gevraagd om uitleg en advies bij het realiseren
van ontmoetingscentra en
netwerken, waar wij uiteraard
op in zijn gegaan. We dragen
graag bij aan het regionaal
uitbreiden van de dementienetwerken.
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4.3

Lerend Netwerk
Bij het organiseren van onze
lerende netwerken hebben
we ons afgevraagd: “Welke
organisaties inspireren ons,
van wie kunnen we leren en
hoe draagt dit bij aan het
realiseren van de droom?”
Met de volgende organisaties vormt Liberein een
Lerend Netwerk.
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Mediant
Mediant is een belangrijke
ketenpartner m.b.t. de zorg
aan ouderen met dementie en
complexe gedragsproblematiek. We trekken samen op om
de best mogelijk zorg aan deze
doelgroep te kunnen bieden.
Of het nu gaat om het uitvoeren van een crisisregeling of
het samen ontwikkelen van
een interventieafdeling. Onze
gezamenlijke drijfveer: het uitbannen van “Deze cliënt hoort
hier niet.” In 2019 hebben we
de voedingsbodem gelegd voor
een stevig samenwerkingsverband ten behoeve van
samen opleiden, het realiseren
van een GZ opleidingsplaats en
optimale doorstroom tussen
Liberein en Mediant.
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JP van den Bent
In onze ogen is het zorginstelling
JP van den Bent gelukt om een
bedrijfscultuur neer te zetten
die uitgaat van “Doen wat nodig
is”. We lenen liefdevol de goede
elementen. In plaats van top
down bepalen wat we van
elkaar willen leren, zetten we
met de JP van den Bent in op
ontmoetingen tussen medewerkers, om te ontdekken wat
er van elkaar valt te leren.
In 2019 hebben enkele mooie
ontmoetingen tussen medewerkers van JP van den Bent
en de thuiszorg van Liberein
plaatsgevonden met als
resultaat: inzicht in elkaars
werkwijze, de visie op zorg
en begeleiding, talenten en
samenwerkingsmogelijkheden.
Een mooie start voor verdere
concretisering.
ZorgschakelEnschede ZSE
ZSE is een vooruitstrevend
samenwerkingsverband in
coöperatieve vorm van de
zorgorganisaties in Enschede,
te weten Livio, De Posten,
Zorggroep Manna en Liberein,
op het gebied van gespecialiseerde zorg. ZSE richt zich op
de organisatie van nachtzorg,
en de gespecialiseerde wijkverpleging, waaronder complexe wondzorg en medisch
technisch handelen bij hoogcomplexe zorg. Ook heeft

de ZSE een frontoffice in het
ziekenhuis MST voor de coördinatie van ELV, GRZ en WLZ.
Feitelijk werkt ZSE van nature
al als een lerend netwerk.
Inspiraties, nieuw beleid en
innovaties worden gedeeld
en in gezamenlijkheid wordt
gewerkt aan verbetering van de
ketenzorg voor ouderen. Ook
bij calamiteitenonderzoeken
wordt een beroep op elkaar
gedaan. En we zijn kritisch op
elkaars kwaliteitsplannen en
-verslagen.
Met de partijen van ZSE en
een vertegenwoordiger van de
Samenwerkende Apotheken
Twente vindt 4 keer per jaar
een overleg plaats over hoe
we de veilige principes in de
medicatieketen goed kunnen
blijven organiseren.

ZSE is een organisatie die bovenal
verbindt en waarde
creëert door samen
te werken.
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ZSE is een organisatie die
bovenal verbindt en waarde
creëert door samen te werken.
Het heeft een cruciale rol in de
keten en bij de klantreis, over
de grenzen van de afzonderlijke
organisaties heen. In 2019 is
een traject gestart voor herijking van de strategie van ZSE
om hier nog beter vorm aan
te kunnen geven. ♥

Jaarverslag 2019

Locaties
uitgelicht

44

5
Liefdevolle zorg in cijfers

Elke locatie of ieder bedrijfsonderdeel
heeft vanzelfsprekend een eigen dynamiek
en uitdaging. In dit hoofdstuk delen we de
top 3 aan behaalde resultaten.

5.1

Bruggerbosch

Bereikbaarheid
De teams binnen Bruggerbosch zijn beter uitgerust met mobiele telefoons ten behoeve
van bereikbaarheid voor collega’s, maar ook
voor familie. Een voorbeeld hoe een praktische
oplossing kan leiden tot kwaliteitsverbetering.
Samenspel
In 2019 is veel geïnvesteerd in de rol van persoonlijk begeleiders en het samenspel tussen de
teams en andere disciplines. Kaders en afspraken
zijn vernieuwd onder de aandacht gebracht. Dit
heeft geleid tot meer duidelijkheid, een aanzienlijk betere samenwerking en meer tevreden
medewerkers.
Het goede gesprek
Met instemming van de familieraad is in 2019 het
cliënttevredenheidsonderzoek binnen de locatie
uitgevoerd met spiegelgesprekken. Voorheen gebeurde dit via vragenlijsten. Deze nieuwe werkwijze, waar het gaat om het goede gesprek, werd
zeer gewaardeerd door zowel familie als medewerkers. ♥

5.2

De Eschpoort

Verbetering van welzijn door de komst
van de woonassistenten
Door de inzet van woonassistenten op de afde-

lingen is er in 2019 meer tijd en aandacht voor
de zinvolle dag geweest, zowel individueel als in
groepsverband.
Meer steun voor de teams door de komst van
de locatieondersteuners
Door de komst van locatieondersteuners is het
gelukt de afstand tussen leidinggevende en de
teams op de locatie te verkleinen. Teams hebben
nu een vast aanspreekpunt en de lijnen zijn korter. Teams zelf geven ook aan zich hierdoor meer
gehoord en ondersteund te voelen.
Formatie van de teams op orde, waardoor meer
vaste gezichten voor cliënten
Ten gevolge van een hoog ziekteverzuim op bepaalde afdelingen, hebben medewerkers de nodige
werkdruk ervaren. Ook werd er veel inval (flexpool
medewerkers en uitzendkrachten) ingezet. Op de
locatie is hard gewerkt om de formatie op orde te
brengen. Hierdoor ervaren teamleden en cliënten
nu meer rust op de afdelingen. ♥

5.3

Ariënshuis

Zinvolle dag en Kuiershook
Zinvolle daginvulling binnen de teams heeft de
volste aandacht. Door het aantrekken van meer
woonassistenten is dat het afgelopen jaar op
de locatie nog meer op de voorgrond gekomen.
Binnen een aantal teams is tevens een medewerker welzijn aangenomen voor het welzijn van
de cliënten op de afdeling. Tevens is het activiteitencentrum Kuiershook opgericht. Een fijne
plek voor ontmoetingen en activiteiten. Het
concept is succesvol en wordt nu ook uitgerold
op andere locaties. Cliënten spreken zich ook
positief uit en geven expliciet aan tevreden te
zijn over het aantal activiteiten in Ariënshuis.
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Aandacht voor incidentmelding
Er is in 2019 extra aandacht uitgegaan naar
het juist melden van incidenten in het nieuwe
meldsysteem. Dit naar aanleiding van een audit
waaruit bleek dat hier nog verbetering in mogelijk
was. De meldingsbereidheid en verschillen in
inzicht hierover zijn in de teams besproken, onder
leiding van de voorzitter van de VIM Commissie.
De verwachting is dat bij een volgende audit in
2020 de teams aantoonbaar beter omgaan met
incidenten.

PNIL inzet nodig is en cliënten minder wisselende
gezichten zien.

Meer bedrijfsmatig inzicht
Met de teams is in het kader van vakvolwassenheid geïnvesteerd in meer bedrijfsmatig inzicht
ten aanzien van een passende formatie op
basis van zorgzwaarte, de relatie hiervan met de
begroting en de werkwijze m.b.t. mutatiedagen.
Dit heeft er toe geleid dat er nu beter gestuurd
wordt op de personele inzet. ♥

Verbetering samenwerking
Er is geïnvesteerd in verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de teams, afdelingen
en andere disciplines. Onder andere door de
locatieondersteuners beter te positioneren. ♥

5.4

Ariënsstaete

Teamontwikkeling en ziekteverzuim
In 2019 is met elkaar hard gewerkt aan teamontwikkeling. Dit was nodig omdat rollen en
taken verschillend werden opgepakt, een positief
samen-gevoel ontbrak en er veel externe medewerkers werden ingezet. Alle teams hebben in het
najaar de Belbin test gedaan en op basis van de
uitkomsten zijn nieuwe teamafspraken gemaakt.
Ook is duidelijkheid aangebracht in de teamtaken
en zijn kleine teams samengevoegd. Met trots
kunnen we zeggen dat de eerste positieve resultaten zichtbaar zijn. Onder andere in een flinke
daling van het ziekteverzuim, waardoor minder

Liefdevolle zorg in cijfers

Centrale planning en roostering
De planning en roostering op de locatie is aangepast en weer centraal opgepakt. Dit heeft
als voordeel dat meer teamoverstijgend wordt
geroosterd en er betere aandacht is voor een
gezonde balans in het maken van uren. Inmiddels
zijn de teams op formatie en is er meer rust en
stabiliteit.

5.5

Klaaskateplein

Meer tijd en aandacht voor zinvolle dag
Door de inzet van een woonassistent op de
Marke 1 en 2 is er meer tijd en aandacht voor
de zinvolle dag. Deze medewerkster heeft de
tijd en ruimte om aandacht te besteden (zowel
individueel als met meerdere cliënten) aan de
cliënten en is daarnaast ondersteunend voor de
zorg m.b.t. de maaltijden, activiteiten e.d. Uit de
cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt dat families van de Marke 1 en 2 dit als positief ervaren.
Medicatieveiligheid verder verbeterd
Met betrekking tot de medicatieveiligheid is te
zien dat het aantal fouten verminderd is. VIM meldingen worden beter teruggekoppeld door de aandachtsvelder van de teams in teamoverleggen en
waar nodig worden hier direct acties op uitgezet.

Productinzicht en sturing
Op de Brink 1 en 2 is er in 2019 een grote stap
gezet naar het sturen op de DBC’s. De revalidatie
cliënten krijgen multidisciplinair de juiste en
noodzakelijke zorg, maar door samen met de
controller, de persoonlijk begeleiders en cliëntenadministratie frequent alle cliënten te bespreken
(en op basis hiervan acties uit te zetten) is er
m.b.t. de bedrijfsvoering een positieve financiële
ontwikkeling tot stand gebracht. ♥

5.6

Thuiszorg

Meer dezelfde gezichten
Inzet van PNIL is in 2019 aan banden gelegd en
afspraken zijn verduidelijkt. Dat heeft als gevolg
gehad dat de inzet van PNIL is afgenomen, met
als direct positief gevolg dat er steeds vaker
dezelfde medewerkers bij de cliënten komen.
Leren door onderlinge afstemming
In 2019 is meer overleg georganiseerd. Het
management en de coördinerend wijkverpleegkundigen van de 6 teams zitten regelmatig bij
elkaar om van elkaar te leren. Teams weten
elkaar daardoor beter te vinden bij de inzet of
uitwisseling van personeel. Ook wordt inhoudelijk
casuïstiek besproken.
Verbetering processen en productie
In 2019 hebben de teams hard gewerkt aan het
verduidelijken en verbeteren van processen en

opvolgen van de gemaakte afspraken. Dit heeft
geleid tot een algeheel betere bedrijfsvoering;
teams zijn meer op formatie, verzuim is gedaald
en de productie en doelmatigheid is gestegen. ♥

5.7

Behandeling en
dagbesteding

Welzijnsplatform
In 2019 is met vereende kracht het platform
Welzijn opgezet. Een belangrijke stap voor het
verbinden van de expertise van welzijnsmedewerkers, vakgroepen en de teams. Er is gekozen
om aan de slag te gaan met de thema’s muziek
en bewegen. Een agoog is aangetrokken om dit
laatste thema een extra boost te geven.
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Kwaliteitsregister
Na een inhaalslag zien we dat alle paramedici zijn
ingeschreven in de verplichte registers. Hierdoor
kan Liberein aantonen dat het aan de getelde
kwaliteitseisen voldoet. Een mooi resultaat.
Dementienet
Liberein is koploper daar waar het gaat om ontmoetingscentra. Deze centra zorgen voor laagdrempelige opvang voor ouderen met dementie
en hun mantelzorgers. Initiatiefnemers van deze
centra hebben zich hard gemaakt voor het
realiseren van dementienetwerken in Enschede.
ZONMW heeft begin 2019 een subsidieaanvraag
hiertoe gehonoreerd met als resultaat: een energiek netwerk in het centrum van Enschede. ♥

In 2019 hebben de thuiszorgteams hard
gewerkt aan het verduidelijken en verbeteren
van processen en volgen van de gemaakte
afspraken. Dit heeft geleid tot een algehele
betere bedrijfsvoering
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Lijst met afkortingen
AFAS 			
Applications forAdministrative Solutions
BOPZ 			
Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen
CCR 			
Centrale Cliëntenraad
CISO 			
Chief Information Security Officer
DBC 			
Diagnose BehandelCombinatie
ELV 			
Eerstelijns verblijf
EVV 			
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
FG 			
Functionaris Gegevensbescherming
GRZ 			
Geriatrische revalidatiezorg
GZ psycholoog 		
Gezondheidszorg psycholoog
HKZ 			
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HR 			Humanresourcesmanagement
ICT 			
Informatie en Communicatie Technologie
IVA 			
Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeids			ongeschikten
MMZ 			
Medewerker Maatschappelijke Zorg
MST 			
Medisch Spectrum Twente
NEN 			
Nederlandse Norm
NPS 			
Net Promotor Score
OR 			
Ondernemingsraad
PDCA 			
Plan Do Check Act
PDL 			
Passiviteiten Dagelijks Leven
PNIL 			
Personeel Niet in Loondienst
PREM 			
Patiënt Reported Experience Measures
RKC 			
Regionale Klachtencommissie
TZA 			
Technologie en Zorg Academie
UMCG 			
Universitair Medisch Centrum Groningen
UNO 			
Universitair Netwerk Ouderenzorg
UWV 			
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&V 			
Verpleging & Verzorging
VIM 			
Veilig Incidenten Melden
VVT 			
Verpleging Verzorging en Thuiszorg
WIA 			
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wlz			
Wet langdurige zorg
WMCZ 			
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WNT 			
Wet Normering Topinkomens
WOR 			
Wet op de Ondernemingsraden
ZONMW 		
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek
			en zorginnovatie
ZSE 			
Zorgschakel Enschede
ZZP er 			
Zelfstandige Zonder Personeel
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