
Binnenkort begin je aan jouw nieuwe uitdaging bij Liberein. In deze flyer lees je meer informatie 

over je arbeidsvoorwaarden. Wist je bijvoorbeeld dat je naast je bruto maandsalaris en 

vakantiegeld, ook een eindejaarsuitkering ontvangt? Je korting kunt krijgen op je zorgverkering? 

Daarnaast kun je ook arbeidsvoorwaarden (bijv. bruto salaris of bruto eindejaarsuitkering) 

‘uitruilen’ tegen andere arbeidsvoorwaarden. In deze flyer hebben wij alle leuke extra’s op een rij 

gezet. Doe er je voordeel mee! 

Welkom bij Liberein!



We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich fit en energiek 
voelen. Om dit te ondersteunen biedt Liberein haar medewerkers 
financieel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsfitness, het fietsplan en korting op je zorgverzekering.

Voor vragen kun je contact 

opnemen met ons tussenpersoon 

Colijn & Partners via telefoon-

nummer: 088 80 80 400 of via: 

info@medewerkers.info. 

Collectieve kortingen zorgverzekering
Via Liberein kun je als medewerker collectieve kortin-

gen krijgen op je aanvullende zorgverzekering. Op http://

medewerkers.info/liberein vind je informatie over alle 

verzekeraars waarmee wij collectieve afspraken hebben 

gemaakt. Ook kun je op deze portal eenvoudig de verschil-

lende collectieve zorgverzekeringen onderling vergelijken en 

de verschillen tussen het afgelopen jaar en het nieuwe jaar 

bekijken.

Zorgcampagne

Wetswijzigingen en pensioenaanpassingen kunnen gevol-

gen hebben voor jouw inkomen. Dit leidt tot vragen en 

onduidelijkheden. Om je onafhankelijk inzicht te geven in je 

inkomensvoorzieningen neemt Liberein deel aan de  

Zorgcampagne. Heb jij geen financiële kennis, maar wel  

behoefte aan persoonlijk financieel inzicht? Voor slechts  

€ 4,95 per maand kun je deelnemen aan de Zorgcampagne. 

Deelname is op ieder moment te beëindigen: je zit dus 

nergens aan vast. De eenmalige licentiekosten worden door 

Liberein betaald.

Fietsplan

Om ervoor te zorgen dat medewerkers fit blijven en wij als 

organisatie ons steentje bijdragen aan het klimaat kennen 

we binnen Liberein het fiets[1]plan! Via de werkkostenre-

geling kun je met het fietsplan op een financieel voordelige 

manier een fiets aanschaffen. Na akkoord van HR, kun je 

een fiets uitzoeken bij een rijwielhandelaar. 

Aanmelden kan door  

een mail te sturen naar  

hr@liberein.nl. 

Klik hier Klik hier voor meer 

informatie voor de deelne-

mende rijwielhandelaren via 

TSR. Een fiets aankopen bij 

andere rijwielhandelaren is 

ook mogelijk.

Gezonde organisatie

Bedrijfsfitness

Door mee te doen aan bedrijfsfitness profiteer jij  

van een aantrekkelijke werkgeversbijdrage én 

belastingvoordeel.  

 

Liberein betaalt € 5,00 per maand mee aan jouw abonne-

ment. De rest tot € 30,00 per maand wordt verrekend met 

je brutosalaris, waardoor je een belastingvoordeel hebt. Het 

belastingvoordeel is even groot als het percentage  

loonbelasting dat je afdraagt. Je vindt dit percentage op je 

loonstrook. Zijn jouw abonnementskosten hoger dan  

€ 30,00 per maand, dan wordt dit verrekend met je  

nettosalaris. 

Meer informatie en  

inschrijven? Ga naar 

mijnfitnessplan.nl en log 

in met de toegangscode: 

LBR2117 

#vitaliteit
#samengezond
#werkenbijliberein

Via www.mijnzorgcampagne.nl  

kun je je aanmelden.  

Klik op Liberein als deelnemende 

werkgever. Daar tref je tevens, 

naast voorbeelden, alle informatie 

aan inclusief antwoorden op veel 

gestelde vragen over de

campagne.

Workshops Fit voor Werk

We organiseren regelmatig activiteiten,  workshops en 

trainingen gericht op ontspanning, sport/en/of gezondheid 

die je gratis kunt volgen. Informatie hierover kun je vinden 

op Intranet onder de agenda.

http://medewerkers.info/liberein
http://medewerkers.info/liberein
https://www.tsr-fietsplan.nl/
https://www.mijnbfnl.nl/mijn-werknemer/login
www.mijnzorgcampagne.nl


Heb je een nieuwe PC, laptop of tablet nodig? Je kunt op een financieel 
voordelige manier een PC, laptop of tablet aanschaffen. 

Deelname aan deze regeling is 1x per 3 jaar mogelijk voor het maximale bedrag van € 500,-. 

Na akkoord van HR, kun je een laptop uitzoeken bij een willekeurige winkel of webshop. 

Nadat je alle gevraagde documenten hebt ingeleverd bij HR, krijg je een netto vergoeding van 

maximaal € 500,- uitgekeerd bij je volgende salaris. Dit bedrag wordt in termijnen verrekend met 

je brutoloon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, meerwerk en/of vakantie-uren. Op die manier 

profiteer jij van een belastingvoordeel! 

PC regeling

De PéVé organiseert verschillende activiteiten buiten het werk om. 
Hier kun je aan deelnemen als je lid bent. Tijdens de activiteiten leer 
jij je (naaste) collega’s beter kennen. Dit komt het teamgevoel en de 
werksfeer ten goede en daarmee de kwaliteit van ons werk. 

De PéVé organiseert het hele jaar door culturele, sociale en 

ontspanningsactiviteiten. Het lidmaatschap bedraagt 

€2,50 per maand.

En nog een bijkomend voordeel: als lid krijg je 

een gratis lidmaatschap bij CultuurWerkt. Met dit 

lidmaatschap profiteer je van aantrekkelijke kortingen

tot wel 60% op cultuuractiviteiten als voorstellingen,

concerten, musea en nog veel meer. Meer informatie

hierover vind je op: www.cultuurwerkt.nl. 

Even opladen bij de bioscoop

Naast werken is het belangrijk om lekker te ontspan-

nen. Daarom bieden we vanuit Liberein de mogelijkheid 

om voordelig Kinepolis bioscoopkaartjes te kopen. Een 

bioscoopkaartje kost dan € 8,75 per stuk. Dit bedrag wordt 

ingehouden bij je eerstvolgende salarisbetaling. 

Klik hier om via AFAS je bioscoopkaartjes aan te vragen. 

Word lid van de Pévé!

Wil je lid worden? 

Meld je hier aan via AFAS. 

De fiscus biedt Liberein de mogelijkheid om aan jou een belastingvrije 
vergoeding te verstrekken als bijdrage in de reiskosten voor het  
woon-werkverkeer.

Indien je van de regeling gebruik maakt, “ruil” je als ware jouw overgebleven fiscale ruimte in 

tegen een deel van jouw eindejaarsuitkering. 

Doordat er een netto vergoeding wordt betaald die bruto wordt verrekend met de eindejaarsuit-

kering (en eventueel met jouw salaris), houd je een belastingvoordeel over. De hoogte van dit 

voordeel is afhankelijk van jouw belastingtarief. Dit werkt hetzelfde als bij bijv de fietsplan.  

Voor meer informatie en deelname, klik hier. 

Uitruil reiskosten

Heb je na het lezen van deze flyer nog 
vragen? Kijk dan hier eens tussen de 
veelgestelde vragen op Intranet.

Staat jouw vraag er niet tussen?  

Neem dan contact op met hr@liberein.nl

Ik wil meer weten

https://cultuurwerkt.nl/
https://83487.afasinsite.nl/aanmaken-loonmutatie-ess-incl-autorisatie-prs/bioscoopkaartjes-kopen
https://83487.afasinsite.nl/portal-insite-prs/personeelsvereniging

