
Medewerkers
 
Aantal medewerkers:  1.497
Fte's medewerkers:  976
Aantal vrijwilligers:   404
Aantal  in- en uitstroom:           55 FTE

Cliënten

1531
Bewoners

372
Huurders

Financieel   €

Bedrijfsopbrengsten:  
Kosten:    
Totaal resultaat:   
Solvabiliteit:    

84.609.225
82.380.297

2.228.928
0,596

Jaarverslag 2021 Liefdevolle zorg
basis voor een mooie toekomst

Uitgelicht Kwaliteit en veiligheid

Onder de noemer Veiligheid en Vrijheid wordt de 
Wzd geïmplementeerd binnen Liberein. Er is een 
plan van aanpak opgesteld met focus op con-
crete maatregelen en bewustwording. Liberein wil 
meer dan alleen de letter van die wet volgen: het 
thema vrijheid – en veiligheid - staat hoog op 
de agenda en moet  in onze zorgverlening goed 
worden verankerd.

Implementatie  
Wet zorg en dwang

In het kader van duurzame inzetbaarheid en pre-
ventie zijn in totaal 25 workshops aangeboden 
aan medewerkers over thema’s als werk-privé-
balans, vitaliteit en voeding en gezonde leefstijl 
zoals bewegen. 449 medewerkers hebben aan 
een workshop deelgenomen. Gemiddelde waard-
ering: 8,2

Duurzame inzetbaarheid

In december 2021 heeft Liberein in samenwerking 
met de GGD een bijzonder initiatief ontplooid: 
een brede boostercampagne! Niet alleen cliënten 
en medewerkers konden een boostervaccinatie 
halen, maar ook vrijwilligers en familieleden van 
medewerkers. Want wanneer je huisgenoten  
beschermd zijn tegen COVID-19, ben jij als zorg-
medewerker ook beter beschermd. In drie dagen 
tijd werden in De Eschpoort zo 3.000 mensen 
‘geboosterd’. En dat was óók een mentale booster 
voor alle mensen die eraan meewerkten! 

Vaccinatie Covid Participatieve  
medezeggenschap

In 2021 is de nieuwe medezeggenschapsrege-
ling voor cliëntenraden binnen Liberein in werking 
getreden. De lokale cliëntenraden hebben in de 
nieuwe regeling een sterkere positie gekregen. Ze 
zijn directe gesprekspartners van de zorgmanag-
ers. Samen met hen praten ze over bijvoorbeeld 
de verbouwplannen en de uitwerking van  
Libereinbreed beleid op de locaties. 

Calamiteitonderzoeken  
Melding bij de IGJ was 
in geen van de gevallen 
noodzakelijk.

3

8,7 Cliënttevredenheid

13 Klachten bij interne  
klachten functionaris

Incidentmeldingen: in 2021 zijn er meer 
valincidenten gemeld dan in 2020. Ook 
zijn er in 2021 meer agressiemelding-
en gedaan dan in 2020. We merken dat 
medewerkers het belang van het melden 
van agressie meer inzien en kijken naar 
de mogelijke oorzaak van agressief ge-
drag. Het aantal medicatie incidenten 
blijft dalen. 

Waardering 2021

Thuiszorg 
8,9

Verpleeg-
huiszorg

8,2

Dag-
behandeling

8,7

Dag-
activiteiten

8,0

Ontmoetings-
centra

8,7

Geriatrische
revalidatiezorg

8,1

Waardering 2021:

liefdevolle zorg. 
basis voor gelukBron: cliënttevredenheidsonderzoek 2021


