
Werken bij Liberein is werken aan lief-
devolle zorg. Om dat te vertalen naar het 
dagelijks leven hebben we Code Liberein. 
Daarin vind je alle spelregels die volgens 
ons horen bij liefdevolle zorg.

Code Liberein

We werken en handelen 
vanuit de gedachte:
Samen, ondernemend,
vanuit vertrouwen en 
nieuwsgierig

De cliënt staat altijd centraal. Je kent namen, 
geen kamernummers. Je benadert de ander  
hartelijk, respectvol en bent integer. 

Cliënt in je hart

Je werkt met een positieve inzet. Je denkt mee, 
bent collegiaal, maakt duidelijke afspraken en 
komt die na. Je voelt je verantwoordelijk voor jouw 
deel aan de prestaties van Liberein

Positief

Diefstal wordt in geen geval getolereerd. Bij (een  
vermoeden van) diefstal kunnen we verborgen  
cameratoezicht gebruiken. We doen altijd melding van 
diefstal.

Handen thuis

Op sociale media respecteer je de privacy van de 
mensen voor wie en met wie je werkt. Je zegt geen 
dingen die door hen als kwetsend, bedreigend of 
negatief kunnen worden ervaren.

#privacy #online

In je gedrag, kleding of uiterlijke kenmerken vermijd 
je zaken die een ander discriminerend of  
vernederend vinden. Je toont respect voor elkaar 
levensbeschouwing, gewoonten, waarden en 
 normen. 

Respect

Wij verwachten dat je op de hoogte bent van de gedragscode en deze naleeft. 
Lees hieronder de gehele gedragscode.
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Werken bij Liberein is werken aan liefdevolle zorg. Om dat te vertalen naar het dagelijks 

leven hebben we de Code Liberein. Deze ‘gedragscode’ is voor iedereen die bij Liberein 

werkzaam is; medewerkers, stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers. Deze code is 

gekoppeld aan het beeld wie we zijn en hoe we gezien willen worden en van waaruit we 

in de uitoefening van ons werk handelen: samen, ondernemend, vanuit vertrouwen 

en nieuwsgierig. 

 
Wij bieden liefdevolle zorg aan de oudere cliënten en zijn daarnaast gespecialiseerd op 

het vlak van dementie waarbij we het individu en de kwaliteit van leven centraal stellen. 

Dat doen we met 1400 professionals en specialisten en 600 vrijwilligers die altijd oog 

hebben voor de wensen en behoeften van onze cliënten en bijdragen aan prettige 

leefomgeving.  

Deze ‘Code Liberein’ is een leidraad wat we van jou verwachten in de manier waarop je 

jouw dagelijkse werkzaamheden uitvoert, hoe je omgaat met alle cliënten, hun familie, al 

jouw collega’s, vrijwilligers en relaties. Liberein verwacht dat iedere medewerker, 

uitzendkracht, zelfstandige, stagiair(e) en vrijwilliger op de hoogte is van deze 

gedragscode, deze respecteert en naleeft.  

Cliënt centraal 

De cliënt staat voor jou altijd centraal. Je handelt op basis van wat iemand wel kan en 

voelt je verantwoordelijk voor het bieden van de juiste zorg en het welzijn van de 

cliënten, of de dienstverlening aan jouw klant. Je kent de behoeften van elke individuele 

cliënt. Je voelt je, samen met jouw collega’s, verantwoordelijk voor het bieden van de 

juiste zorg, een prettige leefomgeving én optimaal welzijn van onze cliënten. Je benadert 

de ander hartelijk en respectvol en je bent integer.  

Je hebt een klantgerichte houding en ondersteunt de zorg- en/of dienstverlenings-

processen zo optimaal mogelijk.  

Collegiaal 

Je bent nieuwsgierig, stelt vragen en denkt mee. Je communiceert open en eerlijk en 

praat met jouw collega en niet over jouw collega. Je komt afspraken met elkaar na. Je 

geeft elkaar op een constructieve wijze feedback. In een team benut je elkaars 

kwaliteiten en motiveer je elkaar. je hebt respect voor de deskundigheid en opvattingen 
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van anderen en voelt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 

de prestaties van Liberein. 

Visitekaartje Liberein 

Je bent het visitekaartje van Liberein. Gepaste kleding, een verzorgd uiterlijk en een 

glimlach dragen bij aan de professionaliteit en liefdevolle zorg die Liberein wil uitstralen. 

Hou er rekening mee dat uiterlijke kenmerken (make-up, tatoeages en/of piercings) als 

aanstootgevend ervaren kunnen worden en dat je hiermee dus terughoudend bent. 

Tijdens het werk draag jij jouw naambadge en eventueel dienstkleding, waardoor je 

makkelijk herkenbaar bent voor cliënten, naasten, familie, collega’s en leveranciers. Wij 

verwachten tijdens werktijd een professionele presentatie. Meer details kun je vinden in 

het protocol ‘dienstkleding’ in Kwalisofi.  

Je wilt graag goed beschermd zorg verlenen, zowel voor jezelf als voor onze cliënten. Alle 

protocollen met betrekking tot (persoonlijke) hygiëne en het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen kun je vinden op Zipnet onder ‘Basis- en Handenhygiëne’. Lees de 

protocollen (met name persoonlijke hygiëne en basis hygiëne goed door en zorg ervoor 

dat je deze naleeft.  Hetzelfde vragen wij van je in het kader van de HACCP protocollen.   

 

Respect 

Je hebt respect voor elkaars afkomst, religie, geaardheid, gewoonten, waarden en 

normen.  

Agressie, geweld,  en bedreiging zoals schelden, schoppen, spugen, treiteren of andere 

vormen van agressief en ongewenst gedrag worden binnen Liberein niet getolereerd. 

Geen enkele vorm van discriminatie en seksuele intimidatie wordt geaccepteerd. Wat 

voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander discriminerend of intimiderend zijn. Het 

gaat erom wat de ander ervaart. Meer informatie over ongewenste omgangsvormen kun 

je in Kwalisofie vinden.   
  
Om voorkeursbehandeling te voorkomen werken partners en/of familieleden niet in 

hetzelfde team.  

Giften 

Je neemt geen persoonlijke voordelen aan in de vorm van (materiele of immateriële) 

beloning, evenementen, reisjes, etc. Ook niet als deze buiten de werkomgeving worden 

aangeboden.  

Relatiegeschenken van leveranciers worden verloot in het team. Je accepteert geen 

legaat of erfenis van een cliënt die vóór of ten tijde van het overlijden in de organisatie 

verbleef, zonder toestemming van Liberein. Als jou een gift wordt aangeboden, meld je 

dit actief bij jouw leidinggevende1.  

 

Eigendommen Liberein en anderen 

Je gaat zorgvuldig om met de eigendommen van Liberein (en anderen). Je bent zelf 

verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Je bent alert op verspilling. 

Het veelvuldig of onnodig (op kosten van Liberein) privé bellen, chatten of internetten 

tijdens werktijd is niet toegestaan. Je bent met je aandacht bij de zorg voor de cliënt of 

de dienstverlening aan de klant. 

Je eigent je geen spullen toe die van een ander zijn (bijvoorbeeld van een cliënt, collega 

of van Liberein). Je verhandelt of verkoopt geen eigendommen van Liberein. Je neemt 

                                                           
1 Er wordt een werkinstructie ontwikkeld voor leidinggevenden waarin staat beschreven hoe te handelen bij 
een geldelijke gift aan een medewerker. 
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geen eigendommen mee naar huis of ‘leent’ deze, zonder dit bespreekbaar te maken 

binnen het team en leidinggevende om misverstanden te voorkomen. 

Diefstal wordt in géén enkel geval getolereerd. Diefstal leidt tot ontslag.  

 

Roken 

Roken mag alleen tijdens pauzes buiten op de daarvoor aangewezen rookplekken, zoveel 

mogelijk uit het zicht van derden. Zorg dat de rookomgeving er netjes uit blijft zien. 

Meer informatie kun je vinden in Kwalisofie.  

Sociale media  

Op sociale media respecteer je de privacy van de mensen voor wie en met wie je werkt. 

Je zegt geen dingen die door hen als kwetsend, bedreigend of negatief kunnen worden 

ervaren. Wij vragen je sowieso om terughoudend te zijn met wat je op sociale media in 

relatie tot je werk/functie deelt. De regels waaraan je je moet houden vind je in het 

beleidsdocument sociale media in Kwalisofie.  

 

Toegang tot cliëntdossiers 

De toegang tot clientdossiers is voorbehouden aan hen die een professionele relatie tot 

de client hebben, je mag dus alleen in een cliëntdossier kijken als je een directe 

behandelrelatie met de cliënt hebt, je een activiteit uitvoert namens de cliënt of diens 

wettelijke vertegenwoordiger, waarvan de gegevens worden verwerkt of specifieke 

gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van deze activiteit.  De gedragscode Zorgdossier 

ONS kun je vinden in Kwalisofie.  

 

Alcohol, drugs- en medicijnen 

Wij verwachten dat je als goed werknemer van Liberein voorafgaand aan of tijdens het 

werk geen alcohol of drugs gebruikt. Ook het bezit ervan tijdens het werk is niet 

toegestaan. Het werken bij gebruik van medicijnen is alleen onder specifieke 

voorwaarden toegestaan indien en zolang deze het functioneren niet beïnvloeden. Voor 

verdere regels omtrent alcohol, drugs- en medicijnen verwijzen wij jou naar het ADM-

beleid in Kwalisofie.  
 

Naleving Code Liberein 

Wij verwachten dat jij de code Liberein naleeft en ook je collega’s aanspreekt op het 

naleven van deze code. Houd jij je niet aan de code dan kunnen er maatregelen volgen. 

De maatregel hangt af van de ernst van de overtreding en kun je terugvinden in het 

sanctiebeleid, dit beleid kun je vinden in Kwalisofie.  

 

 


