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Voorwoord 
Even terugkijken… 

Dat is het doel van een jaarverslag. Wat hebben we 

ons voorgenomen en wat hebben we gerealiseerd?  

En vooral: waar zijn we trots op? 

2021 was een bijzonder en bewogen jaar. Ook voor mij persoonlijk;  

in mei begon ik als bestuurder van Liberein. Een mooie organisatie  

voor ouderenzorg met de nodige ambitie. Maar ook een organisatie  

met de nodige wisselingen in de (top)structuur en daarbij 

een pandemie die een flinke stempel drukte. 

Ik zag dat medewerkers hierdoor soms 

flink aanspraak moesten maken op hun 

reserves. Ik ben er trots op dat zij er 

‘gewoon’ waren voor onze cliënten. 

2021 werd het jaar van bouwen, 

veranderen en een hernieuwde 

start. Met een vernieuwde 

organisatiestructuur, een heldere  

visie op zorg, gedreven collega’s  

en ambitieuze plannen hebben  

we -  samen met ketenpartners in 

de regio - het fundament gelegd voor 

de ouderenzorg van de toekomst. Een 

toekomst waarin de regie en de wens van 

de cliënt met stip op één staat en onze 

medewerkers met plezier en professionaliteit 

hun mooie werk kunnen doen. In dit jaarverslag 

leest u er meer over. 

Heidi Pot-Witbreuk

Raad van Bestuur 
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We willen medewerkers  

faciliteren en motiveren, om zorg te 

dragen voor het welzijn van zowel 

cliënten als medewerkers.

Een zinvolle dagbesteding  

en kwaliteit van leven is ons  

belangrijkste doel.

Dit alles vraagt om bevlogen  

en deskundige medewerkers.

Liberein wil samen  

met medewerkers zorgen  

voor een fijne werkplek.

Liberein is er voor alle kwetsbare  

ouderen in Enschede en Glanerbrug.  

We bewegen mee in de zorgvraag  

in elke fase van hun leven.

Voor elke levensfase is er een  

passend zorgaanbod en passende  

huisvesting.

Bij Liberein is continu leren  

en ontwikkelen – vanuit de  

vraag van de cliënt - de norm.

We veranderen van ‘zorgen  

voor’ naar ‘begeleiden van’.

1.1 De belofte van Liberein 

Bij Liberein doen we een belofte. We bieden heel goede zorg,  

maar doen bovenal ons uiterste best voor echte aandacht en 

liefde. Van liefde wordt iedereen blij. De mensen die het geven en  

de mensen die het ontvangen. Met oprechte aandacht kijken we  

naar de ander. Naar wat iemand wél kan. Naar iemands veerkracht, 

naar wat het leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag is 

waar het in ons werk om draait. Niet alleen voor cliënten,  

maar ook voor medewerkers.

1.0 Profiel van Liberein

Het Hart van onze visie en strategie:
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Klaaskateplein

 De Brink: 32 bedden  

 (geriatrische revalidatiezorg)

 De Marke: 32 bedden   

 (psychogeriatrie)

1.2 Locaties 

Liberein heeft 5 locaties voor wonen met zorg  

en 3 locaties waar ouderen zelfstandig wonen,  

eventueel met thuiszorg van Liberein. 
 
 
 

Locaties voor wonen met zorg:

Ontmoetingscentra:

Liberein heeft als enige zorgorganisatie in Enschede ontmoetingscentra 

voor mensen met een lichte vorm van dementie en voor hun partners en 

mantel zorgers. Deze 5 centra, verdeeld over de stad, bieden activiteiten en 

structuur, zodat bezoekers zo lang mogelijk zelfstandig en maatschappelijk 

actief kunnen blijven. Daarmee voorzien we in een groeiende behoefte.

Ariënshuis

 64 bedden (somatiek 

 en psychogeriatrie)

 74 woonzorgappartementen

Florapark

 127 huurappartementen  

 

 

Korteland

 132 huurappartementen  

 

 

Ariënsstaete

 24 bedden 

 (psychogeriatrie)

 98 woonzorgappartementen

 195 huurappartementen

Bruggerbosch

 203 bedden (psycho- 

 geriatrie, Korsakov en   

 gerontopsychiatrie)

De Eschpoort

 112 bedden (somatiek 

 en psychogeriatrie)

 61 woonzorgappartementen

 “Het is soms zwaar,  
maar zolang het kan houd  

ik Ankie bij me thuis. Ze heeft  
altijd voor mij en ons gezin  

gezorgd en met behulp  
van Liberein zorg ik  

nu voor haar.”

Rieks Ekkel (83)

Zelfstandig wonen:

Binnen de locaties Ariënsstaete, 

Florapark en Korteland kunnen  

zelfstandig wonende ouderen 

een appartement huren.
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1.3 Liberein samengevat in feiten & cijfers

Financieel

84.609.225 Bedrijfsopbrengsten

82.380.297 Kosten

59,6%Solvabiliteit

Totaal resultaat

Eigen vermogen

2.228.928   

54.213.407

Medewerkers

1497Medewerkers in dienst

404Vrijwilligers

167Vacatures 2021

+55 fteIn en uitstroom

8,79%Verzuim

976Fte gemiddeld

Cliënten
Bewoners: 1531
Huurders: 372

Medewerkers
Totaal medewerkers in dienst: gemiddeld 1497
Fte gemiddeld: 976
Aantal vrijwilligers: 404

Aantal vacatures 2021: 167
In en uitstroom: de gemiddelde toename van het aantal medewerkers is 55 Fte.                                                                                             
Verzuim 8.79%

Cliënten

1531Bewoners

372Huurders
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2.0 Bestuur, medezeggenschap en toezicht

2.1 Bestuur en structuur 

Liberein is een stichting met een Raad van Bestuur en 

Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eenhoofdig 

en wordt met ingang van 1 mei 2021 ingevuld door  

Heidi Pot-Witbreuk. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de organisatieontwikkeling  

en structuur van Liberein. De afstand tussen ‘de top’ en de teams  

moest kleiner, om onze visie op zorg – een zinvolle, fijne dag voor 

bewoners én medewerkers - beter vorm te kunnen geven. In 2021  

werd één laag uit de topstructuur gehaald en zijn taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw onder de  

loep genomen.

De organisatiestructuur werd gewijzigd in een meer  

flexibele en toekomstbestendige structuur, die de zorgteams 

maximaal ondersteunt en het makkelijk maakt elkaar te 

vinden en te begrijpen. De nieuwe structuur zorgt voor 

aandacht en focus op de medewerker, meer aandacht voor 

de behandeldienst en integrale verantwoordelijkheid op 

locatieniveau door zorgmanagers. Zo kunnen we snel sturen  

op resultaat en de kwaliteit van onze zorg.

Strategie

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe. De vraag naar 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg en goede thuiszorg stijgt, maar 

het aantal beschikbare zorgmedewerkers daalt. Dat vraagt om een 

krachtige gezamenlijke visie en een helder strategisch perspectief. In 2021 

ontwikkelden we een strategische gidslijn. Hierin staat beschreven hoe 

Liberein zich voorbereidt op de ontwikkelingen in het zorglandschap.  

Ook werd onze visie op zorg en het bijbehorende portfolio vastgesteld en 

is gekeken naar welke gevolgen dat heeft voor vastgoed en huisvesting. 

“We willen flexibel en  
wendbaar reageren op de  

veranderende ouderenzorg.”
Heidi Pot – Witbreuk,  

Raad van Bestuur

2.2 Toezicht

De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 

was – en is – intensief en transparant. De Raad van Toezicht kent diverse 

rollen in het samenspel met de Raad van Bestuur; die van werkgever, 

adviseur en toezichthouder. 

 

 
 
 
 
2.3 Medezeggenschap 

Met de komst van het nieuwe bestuur ontstond ook een nieuw samenspel 

tussen OR en CCR. De adviesorganen worden actief en vroegtijdig 

betrokken bij de bespreking van belangrijke onderwerpen, zoals de 

organisatieontwikkeling, meerjarenstrategie en de jaarplannen van 2022. 

Zij nemen deel aan werkgroepen op inhoudelijke thema’s als de Wet 

zorg en dwang en het rookbeleid. Ook de stem van de medewerker werd 

vroegtijdig meegenomen bij deze en andere onderwerpen. Die actieve 

bijdrage levert waardevolle input op en draagt bij aan een daadkrachtig 

besluitvormingsproces.  

Centrale Cliëntenraad (CCR)  

en Lokale Cliëntenraden (LCR)

In 2021 is de nieuwe 

medezeggenschapsregeling voor 

cliëntenraden binnen Liberein 

in werking getreden. Liberein 

vindt het belangrijk dat de 

medezeggenschap van cliënten 

op lokaal niveau begint, dicht 

bij de cliënt en bewoner.  

De lokale cliëntenraden hebben  

in de nieuwe regeling een sterkere  

positie gekregen. Ze zijn directe 

gesprekspartners van de 

zorgmanagers. Samen met hen 

praten ze over bijvoorbeeld de 

verbouwplannen en de uitwerking 

van Libereinbreed beleid op  

de locaties. 

Ondernemingsraad (OR)

In 2021 bespraken de 

Ondernemingsraad (OR) en  

de Raad van Bestuur - naast de 

gebruikelijke onderwerpen - de 

gang van zaken rond COVID-19 

en de impact daarvan op de 

medewerkers.  De OR dacht ook 

mee over de doorontwikkeling 

van de nieuwe structuur, 

het verzuimbeleid en het 

opleidingsjaarplan. 
“De OR wordt beter  
meegenomen in de  

veranderingen en daarmee  
wordt het geluid van de  

medewerker beter gehoord.”

Janneke Bekhof

Voorzitter Ondernemingsraad

Werkgever
benoeming nieuwe bestuurder door de Raad van Toezicht  

Adviseur
Intensieve betrokkenheid bij structuurwijziging, de strate  - 
gische keuzes voor de korte en langere termijn, kwaliteit  
van zorg, zorgvisie en vertaling naar vastgoedstrategie

Toezichthouder
Goedkeuring jaarrekening 2020, begroting 2021  
en nieuwe structuurwijziging

2021

Jaarverslag 2021H2 Bestuur, medezeggenschap en toezicht



3.1 Kwaliteit

Cliënttevredenheid 

Liberein biedt liefdevolle zorg  

en daarbij is altijd belangrijk om  

na te gaan of deze zorg ook als 

liefdevol wordt ervaren. Een cliënt-

tevredenheidsonderzoek is daarbij 

een onmisbaar instrument.  

In 2021 gaven onze cliënten aan 

dat zij vooral positief waren over 

de persoonlijke aandacht en de 

betrokkenheid en vriendelijkheid 

van de medewerkers. 

Ook het kunnen meebeslissen 

over de zorg en de kwaliteit van 

het eten en drinken werden hoog 

beoordeeld. Wij zijn ook blij met 

het ‘rapportcijfer’ dat we mochten 

ontvangen:

3.0 Resultaten

8%

Gemelde incidenten cliëntenzorg

Vallen Gevaarlijke 
situaties

Anders
Medicatie

Aggressief gedrag 

11%

3%

21%

15%

50%

Zorgkaart Nederland 

Op Zorgkaart Nederland kan een cliënt of mantelzorger onze zorg een 

waardering geven. De gemiddelde score voor Liberein was een 8,7.  

Een heel mooi cijfer!

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

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 of zijn er dingen die beter zouden kunnen. Alle mogelijk 

gevaarlijke situaties en incidenten kunnen door medewerkers worden 

gemeld in een meldsysteem. Doel van dit systeem is om samen met 

elkaar te leren van (bijna-) incidenten en samen met medewerkers die het 

dichtst bij de cliënt staan na te gaan hoe een en ander beter kan. Daarbij 

spelen de aandachtsvelders van de teams een belangrijke rol. Deze kan 

met de melder en de PB-er van het team nagaan welke acties nodig zijn. 

Hieronder een overzicht van alle 2.529 meldingen die in 2021 zijn gedaan. 

De meldingsbereidheid, om samen te werken aan een veilige zorg is dus groot!

Een overkoepelende VIM- 

commissie gaat meerdere keren 

per jaar met de aandachtsvelders 

in gesprek over de analyse van de 

gegevens en over overkoepelende 

onderwerpen. Daarnaast steunen  

zij de aandachtsvelders met raad 

en daad op ieder moment dat  

dit nodig is.

“Zij zijn gek met mij en ik met hen” 

Mevrouw Kuther woont in het Ariënshuis in 

Glanerbrug. Ze zit in een rolstoel is daarmee 

volledig afhankelijk van zorg. “Ik ben heel  

tevreden over het wonen en de zorg hier.  

Ze zijn gek met mij en ik met hen. Ik woon echt  

in een gezellige omgeving. We zijn hier allemaal  

 een  beetje ‘gebrekkig’ en sommige mensen worden 

een beetje warrig, maar we hebben het samen leuk.  

En de verzorging is perfect, kan niet beter!” 

Wat ons opviel:

•  Er zijn meer valincidenten gemeld dan in 2020. Dat 

komt deels omdat cliënten steeds langer thuis wonen 

en een grotere zorgafhankelijkheid hebben bij opname. 

Cliënten die COVID-19 hebben doorgemaakt bewogen 

minder en hadden een minder goede conditie. 

•  Er zijn meer agressiemeldingen gedaan dan in 2020. 

Dat komt omdat cliënten met een psychogeriatrisch 

ziektebeeld vaak later in het ziekteproces worden 

opgenomen. Ook merken we dat medewerkers het 

belang van het melden van agressie meer inzien en 

kijken naar de mogelijke oorzaak van agressief gedrag.

•  Het aantal medicatie incidenten blijft dalen. Met 

het digitale voorschrijfsysteem is de kans op fouten 

beduidend kleiner. Mooi hoe zorgtechnologie ons  

helpt de zorg veiliger te maken!

Liberein kent een organisatiecultuur waarin continu  

leren en ontwikkelen - gedreven door de stem van de 

cliënt - de norm is. We vinden het daarom belangrijk om 

goed inzicht te hebben in de resultaten van ons werk.
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Klachten 

Liberein wil een continu lerende organisatie zijn. Door te leren van klachten 

kunnen we de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren. In 2021 zijn 

13 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. Dat is minder dan het 

voorafgaande jaar (19). De klachten werden meestal ingediend door partner  

of familieleden van de cliënt, een enkele keer door de cliënt zelf. De ontvangen 

klachten zijn intern behandeld. Ze hebben veelal geleid tot nieuwe afspraken, 

meer vertrouwen en betere processen. Uit de klachten blijkt dat er vooral 

behoefte is aan verbetering van de communicatie en het op voorhand (bij 

intakegesprekken) helder bespreken van de wederzijdse verwachtingen.

In 2021 zijn drie mogelijke calamiteiten 

onderzocht. In alle drie gevallen bleek geen 

sprake te zijn geweest van een calamiteit 

die gemeld moet worden aan de IGJ. Deze 

onderzoeken hebben wel inzichten opgeleverd 

die gebruikt worden voor interne kwaliteits-

verbeteringen. Hier zijn verbeter plannen voor 

gemaakt. De regiegroep kwaliteit en veiligheid 

bewaakt de voortgang van deze plannen.

Aandacht voor eten en drinken: voedselvoorkeuren cliënt71%

Kwaliteitsindicatoren IGJ

Advance care planning98%

Continentie83%

Multidisciplinair bespreken van medicatiefouten79%

43% Gemotiveerd omgaan met onvrijwillige zorg

Liberein doet jaarlijks mee met  

de landelijke rapportage 

op zorginhoudelijke indicatoren. 

Deze zijn belangrijk, want ze zeggen 

iets over de kwaliteit van zorg op 

verschillende aspecten. Hierdoor is 

er meer focus op alle onderwerpen  

in deze meting.

•  Advance care planning: Bij 98% 

van onze cliënten hebben we  

de wensen rond de laatste 

levensfase besproken en 

vastgelegd. 

•  Medicatieveiligheid: Het 

multidisciplinair bespreken van  

medicatiefouten in de teams. 

•  Aandacht voor eten en drinken: 

We bespreken de voorkeuren 

voor eten en drinken en de 

benodigde hulp en leggen dit vast 

in het zorgplan. Dit is bij 71% van 

de cliënten gebeurd. 

•  Continentie: Bij circa 83% van 

de cliënten zijn in het zorgplan 

afspraken gemaakt over de 

toiletgang, met vooral aandacht 

voor het voorkomen van 

incontinentie.

•  Gemotiveerd omgaan met 

onvrijwillige zorg: Hier zien we 

dalende percentages en daar zijn 

we blij om. We worden ons steeds 

meer bewust van de effecten 

van onvrijwillige zorg. Voor 2022 

is een plan gemaakt om cliënten 

nóg meer vrijheid te kunnen 

bieden.

Interne audits 

Het doel van een interne audit is het beoordelen van 

beschreven werkprocessen en zicht te krijgen op het 

kwaliteitssysteem van de organisatie. In 2021 is er 

bewust voor gekozen om - gezien COVID-19 - alleen 

kritische processen te toetsen, om zorgmedewerkers 

niet te veel te belasten. Er zijn audits uitgevoerd op  

de volgende processen: 

 

•  Medicatieveiligheid

•  Het zorgdossier

•  Het MDO

•  De registratie van onvrijwillige zorg  

conform de Wet zorg en dwang. 

 

B. Inspectie  

voor Gezondheidszorg en Jeugd 

In juni 2021 kregen we bezoek 

van twee inspecteurs van de 

IGJ, in het kader van het toezicht 

op de naleving van de Wet zorg 

en dwang (Wzd). Organisaties 

werden steekproefsgewijs 

bezocht, om een beeld te vormen 

over de stand van zaken van de 

invoering van de nieuwe Wzd 

in 2020. De inspectie ging in 

gesprek met zorguitvoerenden, 

cliëntvertegenwoordigers, de 

cliëntvertrouwenspersoon,  

een Wzd functionaris en 

leidinggevenden. Er volgde een 

verslag met een helder overzicht 

over wat al goed gaat en wat beter 

kan of beter móet. Wij zijn blij met 

deze informatie. Het hielp om ons 

plan van aanpak voor 2022 nog 

beter vorm te geven. We gaan met 

name ‘het werken in de geest van 

de wet’ nog verder verhelderen en 

implementeren.

Door de glazen van een externe bril

A. HKZ-keurmerk

In 2021 hebben we de certificaat vernieuwing voor ons HKZ-keurmerk ontvangen. De auditoren gaven  

een compliment voor de positieve ontwikkelingen binnen Liberein, waarbij aantoonbaar gewerkt wordt  

aan toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Calamiteiten

Als een cliënt ernstige gevolgen heeft ondervonden van een  

incident wordt onderzocht of Liberein in de zorg of dienst-

verlening mogelijk tekort is geschoten. Als dit aan de orde is 

spreken we van een calamiteit. Mogelijke calamiteiten worden 

onderzocht door de calamiteitencommissie. Deze stelt op  

basis van gesprekken, dossieronderzoek en andere stukken  

vast of de calamiteit voorkomen had kunnen worden én welke 

lessen er te leren zijn. Waar nodig wordt melding gedaan bij  

de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
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3.3 Innovatie door het Liberatorium

Het Liberatorium bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers  

met hart voor innovatie en technologie. Binnen het Liberatorium wordt 

actief gezocht naar creatieve oplossingen voor (praktische) vragen of 

problemen die cliënten of medewerkers ervaren. Dit heeft in 2021 tot 

mooie resultaten geleid. 

 

Domotica: 

Op 260 verpleegkamers 

- waaronder alle kamers op 

locatie Bruggerbosch - bestaat 

de mogelijkheid om domotica in 

te zetten. In 2021 hebben 164 

cliënten hiervan al gebruik 

gemaakt.

Sleepanalyzer:  

Deze is 60 keer ingezet bij 

bewoners van PG-afdelingen en op 

Korsakov woningen. Dit instrument 

geeft goed inzicht in slaapkwaliteit 

en -duur en helpt bij het geven van 

begeleidings- en omgangsadviezen.

Chip in schoen:  

12 bewoners hebben 

deze gebruikt om 

bijvoorbeeld de lift  

te kunnen gebruiken.

GenusCare: 

Een slimme fotolijst 

die is ingezet als pilot 

bij een aantal intra- en 

extramurale cliënten.

Liberthuis

Dit is een eenvoudig 

verpleegoproepsysteem, dat is 

ontwikkeld om cliënten in isolatie 

goed te kunnen monitoren. Deze 

technologie is daarom met 

name ingezet op de Corona-

cohortafdeling.

GPS 

dwaaldetectie:  

Deze oplossing is 

bij ca. 15 bewoners 

ingezet.

164

60

12

15

Op onze locatie Bruggerbosch is 

extra aandacht geweest om de 

zorg voor cliënten met de ziekte 

van Korsakov verder vorm te 

kunnen geven. Dit doen we met 

behulp van het Korsakov netwerk. 

Samen met Mediant werken we aan 

onze zorg voor cliënten met een 

gerontopsychiatrische aandoening, 

een andere speciale doelgroep 

binnen Bruggerbosch. 

 

Tot slot: aandacht tijdens de 

laatste levensfase. De werkgroep 

palliatieve zorg heeft in 2021 een 

mooi beleidsplan ‘Palliatieve 

zorg’ gemaakt. Daarin worden alle 

aspecten van zorg die hierbij zo 

belangrijk zijn in kaart gebracht. 

Van verpleegtechnische zaken tot 

praktische hulp: de logeerkamer, 

een waakmand en het gebruik van 

een koppelbed, zodat mensen ook 

in de laatste fase nog bij elkaar 

kunnen slapen.  

Ondanks COVID-19 bleven medewerkers zich  

inzetten op aandacht voor de cliënt, met focus 

op een fijne dag. Hiervoor zijn meer woonassistenten 

aangenomen, opgeleid en ingezet. 

 

Onze locatie ‘de Brink’ - waar we geriatrische 

revalidatiezorg leveren – is in 2021 lange tijd in gebruik 

geweest als Corona-cohort. We zijn blij dat we  

in de tweede helft van dat jaar weer in staat waren 

om hier – net als voorheen - cliënten te kunnen 

ontvangen die onze zorg nodig hebben  

om te revalideren.

3.2 Aandacht in onze zorg

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de 

zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en 

gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Bij Liberein 

kiezen we voor een andere invalshoek: die van positieve gezondheid.  

Het accent ligt niet op beperkingen, maar op de mensen zelf, op hun 

veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Een zinvolle,  

fijne dag is waar het om draait, voor cliënten én medewerkers. 
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3.4 Duurzame inzet

Duurzame inzetbaarheid medewerkers:

Ten aanzien van preventie zijn workshops aangeboden 

aan medewerkers over thema’s als werk- en privé-

balans, vitaliteit en voeding en gezonde leefstijl zoals 

bewegen. Medewerkers konden zich hier vrijblijvend  

voor inschrijven.

25 workshops aangeboden

Totaal 449 medewerkers 

die aan een workshop 

hebben deelgenomen

Verzuim

Ons doel voor 2021 was om een krachtiger verzuimbeleid te realiseren. Er is een externe casemanager 

aangesteld om medewerkers tijdens hun ziekteproces beter te begeleiden. Ook is een contract 

afgesloten met een andere arbodienst, die ons beter ondersteunt om onze doelen rond duurzame 

inzetbaarheid en de juiste verzuimbegeleiding te realiseren. Dat is ook nodig, want ook in 2021  

had COVID-19 voor het tweede jaar een flinke impact op de medewerkers, hun team en de 

organisatie als geheel.

Medewerkerstevredenheid MTO

Juist in een tijd waarin veel van medewerkers wordt gevraagd vinden  

we het belangrijk om in contact te blijven met onze medewerkers.  

We willen dat medewerkers zich gehoord voelen en we willen leren van 

hun inzichten. In 2021 is niet gekozen voor een uitgebreid medewerkers-

tevredenheidsonderzoek, maar is gebruik gemaakt van een aantal korte 

vragenlijsten (pulses). Hiermee wilden we leren over de impact van 

COVID-19 op het welzijn van medewerkers en de bedrijfscontinuïteit.  

Deze inzichten hebben geholpen om medewerkers beter te ondersteunen 

en te faciliteren in wat zij nodig hebben om gezond te kunnen blijven werken. 

Meldingen incidenten medewerkers:

Medewerkers kunnen situaties 

waarbij zij vinden dat dingen beter 

kunnen, gevaarlijke situaties en 

incidenten melden via het interne 

meldsysteem. Hiernaast een 

overzicht van de meldingen. Het zijn 

er ruim 100 meer dan in 2020.

Onderwerpen

Divers

Cliënt (agressie/onheuse bejegening)

Familie (onheuse bejegening)

Prikaccident

Uitglijden/struikelen

Vallen van hoogte

Eindtotaal 435

293

120

6 6 8 2

Gemiddelde
waardering 8,2

‘100 extra meldingen van  
incidenten: daar zijn we blij mee. 

Het geeft aan dat mensen zich 
veilig voelen om situaties aan te 
kaarten en willen meedenken  

over een oplossing’

Sylvia Meinders,  

adviseur Beleid en Kwaliteit
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3.5 Solide fundament

Sturen op managementinformatie

Liberein heeft haar financiële positie in het jaar 2021 versterkt met een 

positief exploitatieresultaat van € 2.228.928. Met deze toevoeging aan 

het groepsvermogen en de geraamde rendementen op langere termijn 

verwachten we invulling te kunnen (blijven) geven aan onze strategische 

doelen. Het  doorontwikkelen van het personeels- en arbeidsmarktbeleid, 

het transformeren naar het meer en langer leveren van zorg thuis en het 

investeren in bouw en (zorg-)domotica staan daarbij hoog op de agenda. 

Met de Planning & Control cyclus worden de doelstellingen en risico’s 

op ieder organisatieniveau vastgesteld en bewaakt. Het voorziet de 

organisatie van een sturingsinstrument, door de bedrijfsvoering op een 

transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang 

van activiteiten te bewaken en resultaatgericht te werken.  

De Planning & Control is vastgelegd in een jaarkalender, bestaande  

uit de jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de uitvoeringscyclus,  

de tussentijdse managementinformatie en de jaarverslaggeving. 

Vereenvoudiging 

applicatielandschap

In 2021 is verder gewerkt aan 

het vereenvoudigen van het 

applicatielandschap. We willen  

dat medewerkers hun werk zo  

veel mogelijk in dezelfde systemen 

kunnen uitvoeren.  

 

Twee mooie doelen zijn gerealiseerd:

•  Zorgdossier ONS is volledig in 

gebruik genomen. Medewerkers 

hebben in werkgroepen 

meegedacht in het vormgeven 

van dit zorgdossier en er waren 

scholingen om met dit nieuwe 

dossier te leren werken.

•  AFAS is volledig in gebruik 

genomen. De digitale 

personeelsdossiers waren 

hier al in ondergebracht maar 

nu beschikt het systeem ook 

over alle financiële processen. 

Ook kunnen medewerkers via 

dit systeem eenvoudig zaken 

regelen op het gebied van ICT, het 

reserveren van vergaderruimtes, 

vragen stellen aan applicatie-

beheer of scholingen volgen via 

het leerplein.

 

Door deze twee systemen  

goed in te richten zijn we ook  

in staat om hier de juiste stuur-  

en managementinformatie uit  

te krijgen.

Stenen en stucwerk

Liberein zet zich optimaal in om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis  

te kunnen laten wonen. Is thuis wonen niet meer mogelijk, dan bieden wij 

hen zoveel mogelijk een thuis 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. 

De ouderenzorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. 

De dubbele vergrijzing en de daarmee samenhangende toename 

van de zorgvraag vraagt om gemeenschappelijke oplossingen tussen 

zorgaanbieders, gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars 

en financiers, om het aanbod mee te laten groeien met de groeiende 

zorgvraag. Als grootste zorgaanbieder van intramurale zorg in Enschede  

is Liberein gestart met het uitwerken van vastgoedscenario’s om aan  

deze groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. 

“Voor meer en langer  
leveren van zorg thuis”
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Duurzaam Liberein

Binnen Liberein voelen we ons verantwoordelijk om actief bij te dragen 

aan verduurzaming van de gezondheidszorg en streven we een zo klein 

mogelijke ‘CO2 footprint’ na. Liberein voldoet aan de landelijke duur-

zaamheidsnormen voor zorgorganisaties. Maar we willen graag meer doen. 

Zo zijn we op locatie Ariënsstaete in 2021 overgegaan op stadsverwarming 

waardoor deze locatie nu volledig gasvrij is. Op locatie de Eschpoort kan 

de stroomvoorziening volledig worden gefaciliteerd door de zonnepanelen 

waarmee de locatie is uitgerust. In 2022 wordt verder gewerkt aan de 

verduurzaming van onze locaties. Duurzame zorg gaat ook over gedrag 

en gewoonten. Circulair werken en het zorgen voor een gezonde leef-  

en woonomgeving staan daarom met groene stip op onze agenda. 

Informatieveiligheid en privacy 

Informatieveiligheid en privacy zijn voor een zorgorganisatie belangrijke 

thema’s. Daarom zijn in 2021 verdere stappen gezet om te voldoen aan de 

AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en de NEN7510-norm, 

de norm voor informatieveiligheid in de zorg. Op basis van de nieuwe 

procedure over het omgaan met risicovolle processen zijn in 2021  

5 onderzoeken uitgevoerd naar de veiligheid van softwaretoepassingen.

Daarnaast zijn in 2021 bewustzijnscampagnes gehouden om medewerkers 

te helpen zich bewust te zijn van risico’s. In maart hebben we meegedaan 

met de campagne ‘PrivacyMaart’ van ZorgNetOost en in juni hebben we 

studenten van de Haagse Hogeschool gevraagd om ons ‘op de proef’ te 

stellen door middel van een aantal ludieke social engineering-aanvallen. 

Daarbij is gebruik gemaakt van middelen als een 

phishing aanval en de inzet van mystery guests.  

Dit heeft ons geholpen om ons nog meer bewust  

te zijn van mogelijke risico’s. 

 

Medewerkers melden mogelijke 

datalekken hierdoor eerder.  

Van de 18 meldingen zijn  

2 datalekken gemeld aan de 

autoriteit persoonsgegevens.  

De oorzaak van de gemelde 

incidenten bleek grotendeels terug 

te voeren op onbekendheid met 

digitale middelen en systemen.  

Om medewerkers te helpen om  

hun digitale vaardigheden te 

vergroten, zijn we in 2021 gestart 

met de inzet van digicoaches. 

HR (terug) in de basis

Medewerkers vormen het fundament van onze zorg. Om hen aan  

ons te (blijven) binden is een strategische visie op HR cruciaal. Door 

een wijziging in de organisatiestructuur werd de afdeling HR (opnieuw) 

onderdeel van het managementteam en is een nieuwe HR manager 

aangesteld. Zo is strategische personeelsontwikkeling, op basis van  

data, een belangrijk onderwerp aan de bestuurstafel. 

“Als je weet dat over 5 jaar  
30% van je medewerkers  
uitstroomt, dan heeft dat  

bijvoorbeeld gevolgen voor  
je opleidingsbeleid.” 

Hariëtte de Groot,  

senior HR adviseur 

COVID-19

COVID-19 leerde ons een aantal belangrijke lessen. Eén daarvan was dat 

je als ketenpartners elkaar nodig hebt voor de continuïteit van zorg aan 

de inwoners van onze regio. We hebben een grote bijdrage geleverd aan 

de regionale doorstroom van COVID-cliënten vanuit het ziekenhuis en 

de wijk met een regionale Corona-afdeling. Hiervoor zijn de geriatrische 

revalidatieafdelingen van ‘de Brink’ op locatie Klaaskateplein ingericht als 

Corona-cohort. Daarnaast zijn ten behoeve van eigen cliënten - daar waar 

nodig -  op de locaties tijdelijke cohortafdelingen ingericht. Dit vroeg om 

veel personele inzet, terwijl tegelijkertijd veel eigen medewerkers uitvielen 

vanwege COVID-19. Daarom kregen we in januari 2021 gedurende een aantal  

weken hulp van defensie. 10 militairen (waarvan 2 verpleegkundigen, 2 VIG-ers  

en 6 medewerkers op niveau 2) kwamen onze zorgteams ondersteunen. 

CCT:

Om alle praktische zaken rond 

COVID-19 goed te regelen is 

in 2020 al het Corona Crisis 

Team (CCT) ingesteld. Dit team 

coördineerde de continuïteit van 

zorg, regelde bijvoorbeeld dat 

medewerkers zich snel konden 

laten testen en coördineerde 

vaccinatiecampagnes voor zowel 

cliënten als medewerkers.

Mariëlle Grootte Bromhaar,  
teamleider de Brink, over deze periode:   
“Ik maakte me toen echt zorgen om mijn personeel.  

Ze moesten zó hard werken. Al die extra diensten. 

Ik zag de weerstand afnemen, ze werden eerder ziek.   

Ik heb ze niet horen klagen, maar ik zag het aan die 

koppies.  De patiënten op De Brink waren heel erg ziek, 

veel meer dan in de eerste golf. We waren soms net de 

acute-opname-afdeling van een ziekenhuis. De hulp 

van defensie was dus meer dan welkom.  

Ze hebben ons enorm geholpen.”

In december 2021 heeft Liberein in samenwerking met de GGD een bijzonder  

initiatief ontplooid: een brede boostercampagne! Niet alleen cliënten en mede-

werkers die zich hadden aangemeld konden een booster vaccinatie 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.  

Met veel energie is in korte tijd een ‘vaccinatiestraat’  ingericht op locatie de Eschpoort, 

werd een website gebouwd waar je een afspraak kon plannen en is een team 

geworven voor het zetten van de prikken en registreren. In drie dagen tijd werden 

zo 3.000 mensen ‘geboosterd’. En dat was óók een mentale booster voor alle mensen 

die eraan meewerkten! Voor deze actie was ook veel aandacht in de lokale media 

“Het vaccineren door  
Liberein van huisgenoten  

van medewerkers in december  
2021 was letterlijk en figuurlijk  
een booster voor iedereen die  

hierbij betrokken was.  
Zóveel positieve energie!”

Suzanne Meulenbeld, Teamleider Zorg
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Nieuwsgierig zijn is één van de kernwaarden van 

Liberein. Bij nieuwsgierigheid hoort interesse in de 

cliënt, je collega, de ontwikkelingen binnen Liberein, 

en in de regio en de wereld. Liberein stimuleert deze 

nieuwsgierigheid door medewerkers veel ruimte te 

bieden om te leren, kennis te delen, een opleiding te 

volgen en te participeren in werkgroepen en netwerken. 

4.0 Kennis delen en samen leren

4.1. Leren bij Liberein

Liberein wil een cultuur en omgeving scheppen 

waarin iedereen kan blijven leren, onlosmakelijk 

verbonden met vakmanschap en eigenaarschap. 

Het Leerplein van Liberein bevat een scholings-

aanbod van maar liefst 180 modules. Deze zijn 

niet alleen gericht op zorg maar hebben een 

bredere content. We geloven dat leren leuk 

moet zijn, dus  kunnen medewerkers - naast 

verplichte scholingen - ook scholingen volgen 

op het gebied van vaardigheden (zoals Excel, 

adviseren), of meer out of the box (zoals koken, 

slim inkopen). De scholingen staan open voor 

alle medewerkers van Liberein. Eén medewerker 

heeft tijdens de periode dat zij vanwege  

COVID-19 thuis was maar liefst 26 modules  

 

 

gevolgd! Het was leuk om te doen en het  

heeft haar veel gebracht, vertelt ze ons. 

Met het leermanagementsysteem wordt 

gemonitord in hoeverre alle zorgmedewerkers 

voldoende bevoegd en bekwaam zijn. Dat is in  

de eerste plaats de verantwoordelijkheid van  

de zorgprofessionals zelf. In het systeem kunnen 

ze zelf zien hoe lang een certificaat nog geldig 

is en wanneer zij zich weer moeten bijscholen. 

Op het Leerplein van Liberein worden de 

accreditatiepunten automatisch bijgeschreven  

en is het deel ‘bevoegd en bekwaam’ inzichtelijk 

voor teamleiders.

4.2. Teamontwikkeling 

In 2020 zijn teamleiders aangesteld om meer invulling te kunnen geven aan team-

ontwikkeling. In 2021 zijn de team leiders hiervoor verder toegerust. We merken dat,  

doordat de teamleiders dicht bij de teams staan en op de locatie aanwezig zijn, zij 

medewerkers beter kunnen ondersteunen en deze zich meer gehoord en gezien voelen. 

Teamleiders hebben onderling aanvullende competenties zodat zij met elkaar teams  

goed kunnen helpen en begeleiden in het werk. Zij helpen bij praktische vragen en  

steunen de teams waar nodig. Door middel van het management development  

programma dat de team leiders aangeboden krijgen, worden zij geholpen om hun  

functie nog beter vorm te geven. Dit programma loopt door in 2022.

Zorgschakel Enschede

Liberein is - samen met Livio, 

Zorggroep Manna en zorgcentrum 

de Posten - één van de partners 

van de Zorgschakel Enschede (ZSE). 

Hier geven we samen invulling 

aan bepaalde vormen van zorg. 

Door samen op te trekken en de 

kennis te bundelen wordt de zorg 

doelmatiger en kwalitatief beter. 

Medisch Spectrum Twente 

Samen met het MST werken we 

aan betere zorg voor de toekomst, 

onder de noemer ‘Samenwerken 

Aan Waarde’. Dit programma richt 

zich op de zorg van (kwetsbare) 

groepen van patiënten binnen  

de (acute) ouderenzorg en/of  

chronische zorg en/of laag-

complexe zorg. Hiermee willen we 

mensen in onze regio verzekeren 

van kwalitatief goede, toegankelijke 

en betaalbare zorg. 

“In mijn vorige werk als huishoudelijke hulp merkte ik dat ik het 

ontzettend leuk vind om in gesprek te zijn met ouderen en hen  

aandacht te kunnen geven. Daarom ben ik in 2020 gestart bij 

Liberein. Eerst als woonassistent. Van daaruit ben ik in februari 2021 

doorgestroomd naar het BBL-traject Verzorgende IG. Het fijne van het 

BBL-traject vind ik dat je werk en leren kunt combineren. Ik heb een  

jong gezin, dus een opleiding doen en tegelijkertijd geld verdienen  

is voor mij de ideale combinatie”.

Elina Dikkeschei, 

(BBL) Verzorgende IG

 

4.3. Netwerken en samenwerkingen
 

We kiezen ervoor om actief te zijn in diverse netwerken, om 

kennis tehalen en te brengen. Zo nemen we deel in het Korsakov 

Kenniscentrum, de Hersenletselketen, Dementie Twente en het 

Netwerken Palliatieve Zorg Twente. We werken samen met Mediant 

aan de zorg voor ouderen met complexe gedragsproblematiek en 

vormen samen met TriviumMeulenbeltZorg en Carintreggeland 

de D-ZEP Alliantie Twente. We werken samen met de Technologie 

en Zorg Academie (TZA) op het gebied van zorgtechnologie 

(kennisdeling, scholingen en probeerservice in regionaal verband) 

en met ZorgNetOost op het gebied van veilige uitwisseling van 

gegevens binnen de zorgketen. 
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Liefdevolle zorg. Bij Liberein hebben we een droom. We willen niet alleen heel goede zorg leveren,  
maar juist veel extra aandacht en liefde. Van dat idee krijgen wij een grote glimlach op ons gezicht.  
Want van liefde wordt iedereen blij. De mensen die het geven. En de mensen die het ontvangen. 
Samen zorgen we voor ruim 1300 mensen. Ze zijn allemaal uniek. Als je dat ziet en waardeert is  
liefdevolle zorg eigenlijk heel vanzelfsprekend. Onze medewerkers praten er dan ook niet zoveel over,  
die doen het ‘gewoon’.


