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Het jaarverslag 2021 ligt voor u. Het jaar waarin Covid-19 nog steeds een rol speelde. Daardoor werden we wel 
enigszins beperkt in onze activiteiten. Gelukkig hoefden we internaten niet gedurende langere tijd te sluiten. 
Zo konden we weer het hele jaar kinderen huisvesten en, samen met de ouders, zorgdragen voor de opvoeding. 

Dit jaar is er binnen de instelling een begin gemaakt met het streven om Limena toekomstbestendig te maken. 
Dat zal in 2022 leiden tot een veranderde organisatiestructuur en tot een andere samenstelling van personeel, 
management en bestuur. Een ieder die bij Limena betrokken is, zowel ouders, medewerkers, directie als het 
bestuur, wordt hier bij betrokken en werkt hier aan mee. 

Ook in 2021 heeft Limena gestreefd om het waar te maken waar zij voor staat: ‘het beste na thuis’. Dit doen we 
niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is onze naaste lief te hebben, maar juist ook omdat we dit 
ervaren vanuit ons hart. Opvoeden met het hart, hoofd en handen. Gevouwen handen waarin we alles in 
afhankelijkheid van Hem mogen doen. Beseffend dat we allen op reis zijn naar de eeuwigheid. Dat geeft de 
ernst van het leven aan maar ook de grote verantwoordelijkheid van de opvoeding. Wie is tot deze dingen 
bekwaam? Dat we leren smeken zoals in het aloude vers verwoordt: Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig,
op Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig. Dan alleen gaat het 
wél met onze kinderen. Dan alleen kunnen we het werk bij Limena voortzetten, in de hoop en verwachting dat 
Hij Zijn zegen wil geven over de huisvesting en opvoeding van de kinderen en jongeren die aan Limena zijn 
toevertrouwd.

Namens het bestuur en management van Limena,

H.J. Schaafsma
directeur (a.i)

1.11. VOORWOORD



2.22. STICHTING LIMENA

Stichting Limena heeft haar zetel in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bij al haar handelingen stelt de 
Stichting zich op de grondslag van de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, volgens de Statenvertaling vastgesteld 
op de Nationale Synode van 1618-1619 te Dordrecht, als ook de Drie Formulieren van Enigheid.

2.1 Doel

De Stichting heeft tot doel:
1 het in stand houden en zonder winstoogmerk (doen) exploiteren van de reformatorische internaten voor   
         schipperskinderen, te weten: 

 De Driemaster, internaat voor schipperskinderen te Krimpen aan den IJssel
 Eben-Haëzer, internaat voor schipperskinderen te Dordrecht
 De Merwede, internaat voor schipperskinderen te Werkendam

2 het verrichten van activiteiten op het terrein van zorg en welzijn in het algemeen;
3 het exploiteren casu quo verhuren van onroerende zaken of ruimten van de hiervoor genoemde en 

eventueel overige internaten aan derden;
4 en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan

zijn.

2.2 Bestuursstructuur

De stichting kent als organen in de bestuursstructuur:
o het bestuur, dat de stichting bestuurt;
o de raad van afgevaardigden, die de bestuursleden benoemt;
o de directie bestaande uit een algemeen directeur (ad interim) en de locatiedirecteuren die leidinggeven

aan de organisatie en de 3 locaties.

2.3    Bestuursactiviteiten

Eind 2021 telde het bestuur 10 bestuursleden. Eén bestuurslid heeft zijn bestuurslidmaatschap in 2021 
beëindigd. De vacature is niet ingevuld.

2.4 Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd als algemeen bestuur en twee keer als dagelijks bestuur. Er 
heeft drie keer een bestuursberaad plaatsgevonden. De algemeen directeur a.i. heeft - behalve het 
bestuursberaad - alle vergaderingen bijgewoond. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur eenmaal een overleg 
gehad met de ondernemingsraad. In lijn met voorgaande jaren heeft een bestuurslid een deel van de OC-
vergadering van De Merwede uitgewoond voor het uitwisselen van informatie.  

Vaste punten op de agenda van het algemeen bestuur waren: algemeen beleid, personele en pedagogische
zaken, facilitaire en financiële zaken, en interne en externe contacten. Verder is aandacht besteed aan de 
uitvoering van het Strategisch meerjarenbeleidsplan en onderzoek naar nieuwe doelgroepen.  

2.5 Activiteiten overige geledingen

De raad van afgevaardigden (RvA) komt tweejaarlijks bijeen en fungeert als overlegplatvorm over zaken die de 
identiteit betreffen. De belangrijkste taak van de RvA is het herbenoemen van bestuursleden en het benoemen 
van nieuwe bestuursleden. 



Het bestuur staat in contact en woont overleggen en/of informatieve bijeenkomsten bij met de OR, OC van de 
3 locaties en het CMT (Centraal Management Team). Daarnaast ontvangen deze partijen een verkorte versie 
van de notulen van de bestuursvergaderingen. 

2.6 Algemeen directeur ad interim

Het bestuur heeft d.d. 1 maart 2021 een algemeen directeur a.i. in de persoon van de heer H.R. Schaafsma 
benoemd. Deze heeft de opdracht gekregen Limena toekomstbestendig te positioneren, met nadruk op de 
volgende doelen:
de invoering van een passende organisatie- en managementstructuur;
het ontwikkelen van een organisatiecultuur waarin de nadruk ligt op een herkenbare en aansprekende 

stijl van leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid;
het ontwerpen van een eigentijds personeelsbeleid;
het bevorderen van een open en heldere wijze van communiceren, zowel intern als extern;
het op orde brengen en documenteren van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

2.7 Medewerkers

In 2021 waren er 62 medewerkers Eben-Haëzer werkzaam, 42 bij De Driemaster en 35 bij De Merwede (dit is 
exclusief oproepkrachten). Daarnaast is veel gebruik gemaakt van de dienstverlening van oproepkrachten, met 
name ter vervanging bij (langdurige) ziekte.

2.8 Organogram

2.9 Kinderaantallen

Op peildatum van 15 september 2021 werden 281 kinderen gehuisvest op Eben-Haëzer, De Driemaster en De 
Merwede, respectievelijk 133, 90 en 58 kinderen. 



3.1 Missie 

De missie van Stichting Limena is kinderen te huisvesten, te verzorgen en op te voeden overeenkomstig de 
grondslag en in nauwe samenwerking met ouders en andere betrokkenen. 

3.2 Visie 

Stichting Limena wil een ‘thuis voor kinderen’ zijn. Dit thuis moet een veilige plaats zijn, zoals de naam van onze 
stichting uitdrukt. Limena is namelijk het Bijbels-Griekse woord voor veilige haven, thuis of beschermde plaats. 

Limena wil een plaats zijn waar kinderen als unieke persoonlijkheden geleerd wordt met elkaar om te gaan 
zoals God het in Zijn Woord van ons vraagt en waar ieder zijn gaven gebruikt tot eer van God en tot nut van de 
naaste. We willen kinderen naar Bijbelse normen en waarden opvoeden en hen voorbereiden op het leven in 
de maatschappij. 

3.3 Kernwaarden   

Om de visie en missie gestalte te geven zijn vijf kernwaarden opgesteld, zoals ons logo ook vijf pijlers telt. Deze 
kernwaarden zijn de basis van ons beleid en dagelijks handelen. 

Koersvast   
o Het Woord van God, de Bijbel is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten.
o We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming  

met ouders, kerken en scholen. 

Kindgericht  
o We houden rekening met de unieke eigenschappen van het kind.
o We bieden het kind een plek waar het zich thuis voelt.

Veilig  
o We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige woon- en werkomgeving.
o We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreekcultuur .

Verantwoordelijk  
o We nemen gezamenlijk onze verantwoordelijkheid voor het resultaat van de organisatie.
o We zijn transparant, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
o We zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheid.

Leerbereid  
o We geven, ontvangen en kunnen omgaan met feedback.
o We leren van onze fouten en successen en zetten deze om in concrete actie.

3.1 Missie 

3. MISSIE, VISIE EN    
KERNWAARDEN 



Limena is een waardengedreven organisatie. Onze christelijke levensbeschouwing bepaalt ons denken en 
handelen. Hiermee willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij wat de kinderen thuis, op school en in de kerk mee 
krijgen. Ons verlangen is dat Limena een plaats is waar kinderen binnen een veilige omgeving gevormd en 
opgevoed worden. 

De identiteit is onze diepste drijfveer. Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren zijn ons ankerpunt. 
Van hieruit geven we ons handelen dagelijks vorm.

4.1 Identiteitscommissie
Elke locatie heeft een identiteitscommissie  bestaande uit groepsleiding en een lid van het MT. Zij organiseren 
activiteiten voor de kinderen en jongeren rond het kerkelijk jaar of een ander identiteitsthema. Ook voor het 
personeel wordt jaarlijks een themabijeenkomst georganiseerd.

Enkele afgevaardigden van de lokale identiteitscommissies vormen  met elkaar een Limenabreed iden-
titeitsplatform, waar o.a. een centraal jaarthema wordt gekozen. Ook worden hier Limenabrede 
identiteitszaken besproken. 

Gedurende het gehele jaar mocht de godsdienstige opvoeding in de dagelijkse praktijk doorgang vinden. We 
denken dan aan het lezen van de (kinder)bijbel, het bidden en danken aan tafel en bij het opstaan en naar bed 
gaan, de avondsluiting, de gesprekken met de kinderen en jongeren over het geloof.

Op alle Limena-locaties zijn rondom de christelijke feestdagen bijbelleesroosters samengesteld ten behoeve 
van de leefgroepen.

Activiteiten Eben-Haëzer
Rondom biddag werd er geknutseld over ‘beloofd is beloofd’, over beloften in de Bijbel. Een biddagkalender 
ontbrak daarbij niet.

In de week van 19 april was er een themaweek over: ‘een goede vaart’. Er werd een bijbelleesrooster verspreid, 
een meditatief filmpje getoond, opdrachten gegeven en er waren kleine activiteiten. Tijdens deze week was er 
een sponsorloop voor Mercy Ships. Vooraf werd er op de groepen een online rondleiding gegeven over het 
schip en ze kregen uitleg over de werkzaamheden en de hulpverlening van Mercy Ships.

Op 27 oktober 2021 werd er aandacht geschonken aan Hervormingsdag. Met alle B.O.-kinderen werd 
bij dit feit stilgestaan met een centraal programma in de recreatiezaal.

Op Eben-Haëzer is bijzondere aandacht besteed aan dankdag door een dankdagkalender te gebruiken, aan de 
hand van de geschiedenis van Johannes op Patmos. De kinderen van het basisonderwijs hebben collages 
gemaakt met dingen waarvoor ze de Heere mochten danken. 

Limena is een waardengedreven organisatie. Onze christelijke levensbeschouwing bepaalt ons denken en 

4.. IDENTITEIT 



De kerstviering vond in 2021 niet centraal maar op de groepen plaats. De jaarsluiting werd via een livestream 
uitgezonden, met een bijdrage van een kinder- en personeelskoor. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen en vanwege de aangekondigde trainingen over identiteit en 
pedagogische visie werd er dit jaar geen personeelsbijeenkomst gehouden. 
Op initiatief van de identiteitscommissie staat er vanaf 2021 wekelijks in de Limenafoon een zogenoemd 
‘speldenprikje’, een kort prikkelend en bezinnend stukje.

Activiteiten De Merwede
In de week voorafgaand aan biddag en dankdag is er voor alle groepen een activiteitenkalender met bijbel-
leesrooster en bijbehorende vragen en opdrachten verspreid. Voor collega’s waren er bezinningsmomenten 
ingepland. Deze bijeenkomsten worden geleid door een collega waarbij de Bijbel wordt geopend en waarbij er 
nagedacht wordt over zaken die worden behandeld. 

In de week van 14 juni 2021 werd er een themaweek gehouden over ‘een goede vaart’. We kunnen terugzien 
op een fijne week waarin niet alleen activiteiten georganiseerd werden, maar er ook waardevolle momenten 
waren tijdens de avondsluiting. We mochten stilstaan bij verhalen en lessen uit de Bijbel die aansluiten op het 
thema ‘goede vaart’.

De bibliotheek die op De Merwede te vinden is, bevat niet alleen ontspannende literatuur voor alle leeftijden 
maar ook goede boeken zoals (kinder) bijbels en dagboeken. Elk jaar worden er een aantal nieuwe dagboeken 
besteld die de groepen kunnen gebruiken rondom de avondsluiting, maaltijden, etc. 

Op iedere groep wordt er met de kinderen toegeleefd naar Kerst. Dit werd gedaan door te lezen uit het boekje: 
‘De boom van Isaï’ van Anneke Kloosterman-van der Sluys. Dit boekje bevat een poster, dertig dagboekstukjes 
met een bijbehorend schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelde van die 
dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool in de boom plakken.

In de periode voor de kerstvakantie wordt er door de keuken een diner georganiseerd waar op elke leefgroep 
met kinderen en groepsleiding de maaltijd wordt genuttigd. Aansluitend wordt er inhoudelijk vorm gegeven 
aan de Bijbelse boodschap van Kerst. Dit jaar werd het diner enigszins vervroegd omdat het er naar uitzag dat 
er een lockdown zou komen. Uiteindelijk bleek dit ook het geval te zijn; vanaf 19 december ging Nederland in 
een korte lockdown.

Na de maaltijd vond er een gezamenlijke activiteit plaats voor kinderen, jongeren en collega’s. Daarbij wordt er 
bij de vuurkorf iets lekkers gemaakt, worden er kerstliederen gezongen en een verhaal verteld.  



Activiteiten De Driemaster
De christelijke-feestdagen-activiteiten in het voorjaar zijn vanwege corona niet doorgegaan. In tegenstelling tot 
de biddag en het Pasen. 

De gezamenlijke kerstviering met ouders en kinderen, die normaliter jaarlijks wordt gehouden, is niet 
doorgegaan in verband met de tweede kortdurende lockdown vanaf half december.  

4.2 Identiteitsbeleid

De leden van de identiteitscommissie en het identiteitsplatform zijn door de werkgroep identiteitsprofiel 
betrokken bij het harmoniseren en actualiseren van het identiteitsbeleid.



Kinderen en jongere krijgen in de periode waarin ze bij Limena wonen, een belangrijk deel van hun vorming 
voor de rest van hun leven. Het omgaan met elkaar, het rekening houden met elkaar. De voortdurende 
wisselwerking tussen de ouders op het schip en het kind aan de wal. 

Wij werken eraan om elk kind binnen Limena een veilige plek te geven. Een plaats van rust, waar vriend-
schappen worden geboren en gezelligheid is. Waar de leiding een belangrijke plek heeft in de opvoeding en 
vorming. Want onze slogan is niet voor niets: het beste na thuis! 

Opvoeden in een reformatorische context zien wij als waardevolle basis voor jongeren. Voor een belangrijk 
deel is het internaat de basis waar jongeren leren zich te bewegen in een veranderende wereld en kennis 
nemen van Bijbelse noties. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Het internaat en ook de 
school nemen als hulpinstituut een gedeelte van de opvoedingstaak voor hun rekening. De opvoeding thuis, op 
het internaat en op school dienen in elkaars verlengde te liggen. Een goed overleg en een open discussie met 
de ouders zijn daarom belangrijk. 

Vanuit bovengenoemde visie proberen we een pedagogisch klimaat neer te zetten waarbij door de opvoeders 
een evenwichtige verdeling van de opvoedingsmiddelen (beloning en correctie) wordt gehanteerd. Het 
pedagogisch klimaat kan worden omschreven als: een totaal aan aanwezig en bewust gecreëerde 
omgevingsfactoren dat inspeelt op het welbevinden van het kind, waardoor het zich kan ontwikkelen. 

Wij zien het als essentieel belang dat een vertrouwensrelatie tussen opvoeder en kind tot stand komt. Dat is 
de basis om samen dingen te bereiken. 

5.1 Nieuwe kinderen

Er is in 2021 Limenabreed veel aan gedaan om de nieuwe kinderen die in augustus op het internaat zijn komen 
wonen en een warm welkom te geven door een instroomprogramma, waarbij aandacht wordt gegeven aan 
een kennismakings- en intakegesprek, een logeerweek en de Club van Benny (een activiteit voor nieuwe 
kinderen). Voor de in het komend cursusjaar te plaatsen kinderen is er in 2020 Limenabreed een vernieuwd 
instroomprogramma ontwikkeld met de naam: ‘Een baken in zee’. Hiermee worden kinderen voorbereid op 
hun komst naar het internaat. Eben-Haëzer en De Driemaster maken van dit instroomprogramma gebruik en 
evalueren met de ouders na het eerste halfjaar op het internaat.

Op De Merwede wordt jaarlijks in december een zogenoemde kleuterdag georganiseerd voor kinderen die in 
het komend cursusjaar op het internaat komen wonen. Door de lockdown die in december 2020 van kracht 
was, is deze verzet naar 18 februari 2021. Daardoor vonden er in 2021 een tweetal kleuterdagen plaats, 
namelijk ook op 17 december 2021. De laatstgenoemde datum was bestemd voor de kinderen die in een later 
maar opvolgend cursusjaar worden geplaatst.
In de weken voor de zomervakantie vindt normaliter de logeerweek plaats. Deze kon in 2021 gewoon doorgang 
vinden door de verdere versoepelingen van de maatregelen.

Om het internaat beter te leren kennen, werd er op De Driemaster speciaal een matrozenspeurtocht gehouden, 
waarin de kinderen overal mochten kijken en vragen konden stellen. Ook deden de kinderen mee aan een 
programma genaamd ‘Benny de vis’. Dit programma bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin nader kennis wordt 
gemaakt en ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen zoals heimwee, emoties en 
identiteit. Bij dit programma krijgen ze een eigen werkboekje waarin ze zelf kunnen werken op hun eigen groep. 
De kinderen versierden met elkaar een eigen fotolijstje waarin hun portretfoto zit.

Kinderen en jongere krijgen in de periode waarin ze bij Limena wonen, een belangrijk deel van hun vorming Kinderen en jongere krijgen in de periode waarin ze bij Limena wonen, een belangrijk deel van hun vorming 

5.. PEDAGOGISCH 

BELEID     



5.2 Kindvolgsysteem

Men maakt gebruik van een kindvolgsysteem, het programma genaamd: Zilliz. Doordat kindgerelateerde zaken 
hierin worden opgenomen, geeft dit houvast  aan het begeleiden van de kinderen ondanks personele of 
groepswisselingen. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met ouders plaats. 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, is begonnen met de implementatie van 
het expertsysteem ZIEN.

5.3 Orthopedagoog

De locaties maken gebruik van de ondersteuning van een orthopedagoog van De Driestar, die  eens per 2 of 3 
weken een dag(deel) op de locaties aanwezig is.

Groepsleiding en ook jongeren en ouders kunnen bij haar terecht met allerlei vragen op het gebied van het 
pedagogisch handelen. De orthopedagoge denkt graag mee met groepsleiding om een goede koers te vinden 
voor en met de kinderen en jongeren, aansluitend bij hun behoeften. Daarbij vindt zij het belangrijk om de 
sterke kanten van kinderen en jongeren en van groepsleiding als opvoeders te benutten, met als doel met 
elkaar een evenwichtige ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren in een voor hen veilige 
opvoedingsomgeving.

Dat de pedagogische ondersteuning die tijdens het spreekuur gegeven wordt, als positief wordt ervaren is een 
feit. Zowel groepsleiding als ouders hebben in 2021 opnieuw veel gebruik gemaakt van de begeleiding en 
expertise van de orthopedagoge. De orthopedagoge is dit jaar betrokken bij het formuleren/actualiseren van 
het zorgprofiel en ook bij de implementatie van ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen.

5.4 Zorgcoördinator

Op De Driemaster is in 2021 de interne zorgcoördinator aan het werk geweest voor ongeveer 2 uur per week. 
Zij fungeert als contactpersoon tussen groepsleiding en de orthopedagoog, volgt kinderen die extra aandacht 
nodig hebben en zij onderhoudt de contacten met hun scholen. Daarnaast is er voor de kinderen van het 
basisonderwijs 2 uren extra ondersteuning voor huiswerkbegeleiding. Dit wordt gedaan door een studente 
psychologie en zij is tevens pedagogisch medewerker.



5.5 Oudercontacten

Bij het brengen en ophalen van hun kinderen - en ook op andere momenten - zijn ouders van harte welkom op 
de leefgroep van hun kind(eren). Naast de telefonische contacten zijn dat belangrijke momenten om bij een 
kopje koffie allerlei zaken rondom de kind(eren) met groepsleiding te bespreken.

Op Eben-Haëzer en De Driemaster heeft groepsleiding jaarlijks minimaal één evaluatiegesprek met de ouders 
van de kinderen van de leefgroep. Op Eben-Haëzer zijn er vanwege de corona geen gezamenlijke 
ouderbijeenkomsten geweest.

Eben-Haëzer heeft een ouderdag georganiseerd op een vrijdag in september. In verband met de 
omstandigheden is er in samenspraak met de oudercommissie gekozen voor een informeel, buitenprogramma.

De Driemaster ervoer de coronatijd als minder prettig als het gaat om oudercontacten. Er moest afstand 
gehouden worden, een beperkt aantal mensen was welkom, er vonden geen centrale kerstviering en 
ouderdagen plaats. Daarnaast werd er veel van de ouders gevraagd als bleek dat er een nauw contact met een 
corona-besmet persoon was geweest. Dit uitte zich veelal in extra testen, kinderen onverwacht ophalen en het 
verblijven in quarantaine.

Op De Merwede hebben alle leefgroepen een overleg met ouders van de eigen leefgroep georganiseerd. Ook 
hebben er drie inloopmorgens plaatsgevonden onder leiding van de locatieverantwoordelijke, uiteraard met in 
achtneming van de geldende RIVM-maatregelen. Ouders zijn daarbij in de gelegenheid geweest om 
groepsoverstijgende zaken aan de orde stellen. In de maandelijkse nieuwsbrief aan ouders is daarvan een 
verslag opgenomen. 

Oudercommissies hebben een belangrijke rol als vertegenwoordigers van de ouders. Hun overleggen worden 
(voor een deel) bijgewoond door de locatiedirecteur of -verantwoordelijke. Tenminste eenmaal per jaar heeft 
de OC een overleg met het bestuur. 

Ouders ontvangen jaarlijks een Infogids en tweemaal per jaar wordt een internaatskrant uitgegeven.

Ouders kunnen via de website informatie opvragen of  foto’s zien van allerlei activiteiten die op de internaten 
plaatsvinden. Regelmatig wordt vernomen dat vooral foto’s worden gewaardeerd als ze te zien zijn op intranet. 

Op deze wijze worden ouders zoveel als mogelijk is betrokken bij het leven van hun kind(eren) op het internaat.

5.6 Ouderdagen

De drie locaties geven elk een eigen invulling aan de ouderdagen, waarbij onderlinge ontmoeting van kinderen, 
ouders en medewerkers centraal staat. Door corona waren de contacten beperkt. Op Eben-Haëzer en De 
Driemaster werden er één keer een ouderdag gehouden, met voornamelijk buitenactiviteiten.

5.7 Recreatie
Ook met recreatieve activiteiten hebben we er als Limena-locaties weer veel aan gedaan om kinderen en 
jongeren ‘het beste na thuis’  te bieden. Ondanks de enigszins beperkende maatregelen zijn er op alle 
vestigingen nog diverse leuke en ontspannende activiteiten gehouden.

Eben-Haëzer heeft een spelletjes- en jubileumdag georganiseerd op het internaatsterrein. Er is gebowld, 
geknutseld, pizza gebakken en er was een filmavond.  Met de B.O.-ers is men naar KABONK! In Breda geweest. 
Voor de V.O.-ers en de kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs is in de wintermaanden op woensdag- 
en donderdagavond een sportzaal gehuurd waar er onder begeleiding van sportbegeleiders gesport kon 
worden. Naast alle centrale activiteiten is er door de leefgroepen zelf veel georganiseerd en zij zijn met elkaar 
op groepsuitje geweest.



Op de Merwede was er: een barbecue, een uitje voor de V.O.-ers naar de Loosdrechtse Plassen om te gaan 
suppen, een B.O.-uitje naar Plaswijck, een vossenjacht, pinksterontbijt en een pannenkoekdag. Voor de 
recreatie van de kinderen en jongeren zijn er een aantal kano’s en een kunststof 2-persoonsbootje aangeschaft. 

Voor de jongeren werd er in het verleden op Het Kompas een ruimte gecreëerd met sporttoestellen en -
attributen om zo de conditie op peil te kunnen houden. In 2021 werden er attributen toegevoegd.

De recreatiecommissie van De Driemaster is actief geweest en zij hebben de kinderen verrast met activiteiten 
als knuffelen met jonge dieren, een lekkere lentebrunch, filmavond, voorleesavond, sjoelwedstrijd, 
sportavonden, hobbyclub en knutselen voor moeder- en vaderdag. Ook Koningsdag werd gevierd op het 
internaat.
Aan het begin van het schooljaar zijn de kinderen van het basisonderwijs naar Ouwehands dierenpark geweest 
en de groteren hebben gewokt.

5.8 Overige activiteiten

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om nog een extra pand aan de Singel te  huren waardoor de V.O.-
groep de Kajuit daar kan gaan wonen. Dit zorgt ervoor dat er op het hoofdgebouw een groep vrij komt voor 
recreatieve en vergaderdoeleinden.

Limena-breed zijn voor het eerst open dagen gehouden voor potentiële gezinnen met hun kinderen. Een goed 
initiatief om de mogelijkheid te geven voor een inkijkje op het internaat en het internaatsleven. 



      6.6. PERSONEEL

Onze medewerkers zijn de onmisbare spil van Limena. In 2021 hebben zij er - elk vanuit de eigen functie - weer 
alles aan gedaan om de jongeren en kinderen ‘het beste na thuis’ te bieden. 

6.1 Personeelsbeleid

Invalkrachten die een jaar in dienst zijn, krijgen nu jaarlijks in het kader van de Wet Arbeid in Balans een aanbod 
voor een vast aantal uren. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de uren die ze in het afgelopen 
dienstjaar hebben gewerkt.

Binnen Limena zijn beleidsdocumenten en personeelshandboeken geïmplementeerd in Sciënta. Via 
gebruikersrechten kunnen documenten alleen zichtbaar gesteld worden voor de betreffende personeelsleden.

6.2 Jubilea 

Limena heeft regelmatig medewerkers met een dienstjubileum. 

2021 Eben-Haëzer De Driemaster De Merwede

5 jaar 2 1 0

12,5 jaar 3 3 2

25 jaar 1 0 0

40 jaar 0 0 1

6.3 Personeelswisselingen
Wanneer groepsleiding vertrekt heeft dat vaak veel impact voor met name de kinderen van de betreffende 
leefgroep. Helaas is daar niet aan te ontkomen. 

2021

(excl. 0-urencontracten)
Eben-Haëzer De Driemaster De Merwede

Uit dienst 6 6 6

In dienst 3 2 2

6.4 Overlegvormen

Alle locaties hebben op de eigen leefgroepen naast de dagelijkse overdracht, een wekelijks overleg waarbij het 
gehele team aanwezig is. Dit wordt regelmatig bijgewoond door de hoofdgroepsleid(st)er.  

Op Eben-Haëzer en De Driemaster vindt daarnaast een maandelijks overleg plaats met de teams over de 
lopende gang van zaken. Ook worden bij Eben-Haëzer eens per maand groepsoverstijgende zaken besproken 
in een werkgroepvergadering en bij de Driemaster eens per 8 weken.

De Merwede heeft normaliter een tweewekelijks overleg met groepsleiding, waarbij groepsoverstijgende zaken 
worden besproken.  

De heer Schaafsma heeft voor zijn opdracht als ad interim meerdere gesprekken gevoerd over de nieuwe 
organisatiestructuur voor Limena met alle geledingen, de OR en de OC’s van alle locaties. Het sprak echter 
vanzelf, dat de keuze voor een organisatiestructuur gemaakt wordt door het hoogste gezag in de organisatie: 
het bestuur. De implementatie zal in de toekomst plaatsvinden. 



6.5 Bevordering deskundigheid

Er dit jaar ook weer geïnvesteerd in bevordering van deskundigheid. Binnen Limena zijn er verschillende 
collega’s begonnen aan de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. De Associate degree is een 
tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. 
De deskundigheid bevorderende gezamenlijke bijeenkomsten zijn i.v.m. corona verschoven naar een volgend 
jaar.

6.6 Stagiaires

Verschillende stagiaires van het Hoornbeeckcollege hebben een half jaar meegelopen op een leef-groep van 
één van de locaties. Groepsleiding draagt er zorg voor dat zij worden ingewerkt en begeleid. Na de 
inwerkperiode nemen zij een deel van de taken over, wat ruimte biedt aan groepsleiding om andere zaken op 
te pakken of er meer aandacht aan te besteden.



6.7 Personeelsopbouw in leeftijd, dienstjaren en diversiteit (grafieken)

Hieronder zijn enkele grafieken opgenomen die een beeld geven van de personeelsopbouw in leeftijd, 
dienstjaren en diversiteit. De 0-urencontracten zijn er niet in meegenomen.

De verdeling van mannelijke en vrouwelijke medewerkers per 31-12-21 was als volgt:
Eben-Haëzer   5 mannen /  8 vrouwen
De Driemaster   3 mannen /  9 vrouwen 
De Merwede   3 mannen / 10 vrouwen

De verdeling van mannelijke en vrouwelijke groepsopvoeders per 31-12-21 was als volgt:
Eben-Haëzer 13 mannen / 36 vrouwen
De Driemaster   3 mannen / 27 vrouwen 
De Merwede   2 mannen / 20 vrouwen
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6.8 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim op Eben-Haëzer was 8,53%, op De Driemaster 4,21% en op De Merwede 6,27%. 
Het gemiddelde ziekteverzuim Limenabreed was 6,34%. 
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7.. EXTERNE RELATIES

7.1 Nevis / Censis / VWS 

De secretaris vertegenwoordigt vanaf begin 2018 Limena in de besturen van Nevis en Censis. Nevis is de 
werkgeversorganisatie van de internaatsector. Dit betekent dat Nevis periodiek met de vakbonden 
onderhandelt over aanpassingen in de CAO. 

Censis is het overlegplatform van de sector. Naast vertegenwoordigers van Limena, Meander en het LOVT heeft 
het bestuur een onafhankelijke voorzitter. 

De Censis-commissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Censis-bestuur en houdt zich bezig 
met de beoordeling van verzoeken tot vroegplaatsing of continuering van plaatsing voor 18- of 19-jarigen.  

7.2 Scholen

Elke maandag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur zijn 3- en 4-jarige schipperskinderen welkom bij ervaren en 
gecertificeerde personeelsleden van LOVK locatie ’t Zwaantje op De Merwede. Op De Driemaster heeft het 
LOVK al langer een leegstaande ruimte in gebruik.



8.. BEDRIJFSVOERING

Limena heeft goed onderhouden gebouwen, en hecht daarbij aan huisvesting met een huiselijke uitstraling en 
het aantrekkelijk houden van gebouwen, meubilair en buitenterreinen.  

8.1      Duurzaamheid

Op De Driemaster is wederom LED-verlichting aangebracht in de dependance en in het hoofdgebouw. Ook De 
Merwede is alert op ontwikkelingen en uitvoering op het gebied van duurzaamheid.

Locatie Eben-Haezer heeft in samenwerking met de installateur de belangrijkste systemen geoptimaliseerd. 
Verder is er nagedacht om de verbruiken op groepsniveau inzichtelijk te maken om hiermee bewustwording te 
creëren. Ook het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s wordt onderzocht.

8.2 Vervanging en onderhoud

In 2021 zij op Eben-Haëzer de zaken uit het meerjarige onderhoudsplan uitgevoerd. Het beton van de balkons 
moest dringend worden aangepakt. De centrale leidingen van de CV-installatie zijn vervangen en ook is er 
begonnen met de renovatie van het vierde Singel-pand.

Op De Driemaster heeft zich beziggehouden met maatregelen om energie te besparen. Dit uit zich door het 
aanbrengen van Led-verlichting en het besparen van water in de waterspeelplaats. Bij de lampen op het 
voetbalterrein is een tijdklok aangebracht zodat ze niet langdurig aanstaan. 

De Merwede is voortdurend bezig om gefaseerd het schilderwerk binnen aan te pakken. In 2021 heeft men de 
brandvertragende scheidingen aangepakt en geoptimaliseerd.  Daarnaast is de complete elektrische installatie 
gekeurd. 
In het voorjaar is airconditioning aangebracht op alle leefgroepen. En er is aan het einde van het jaar 
geïnvesteerd in een nieuwe koelcel- en vriesinstallatie in de centrale keuken.

8.3 Gift Stichting het Schipperskind

Limena heeft toegezegd gekregen een gift van € 10.000 per locatie te ontvangen van Stichting het 
Schipperskind; deze is nog niet uitgekeerd. De reden hiervoor is dat Stichting het Schipperskind zich herbezint 
op de hoogte van de gift, met het oog op de soms geringe kinderaantal van de internaten.  



9.1 Externe audits
Limena is in 2019 opnieuw gecertificeerd door Lloyds op basis van de ISO 9001-norm. In zowel 2020 als in 2021 
is er een tussentijdse toets geweest. In 2021 heeft de toetsing plaatsgevonden op de locaties Eben-Haëzer en 
De Merwede. Hieruit zijn geen actiepunten gevolgd. De auditor heeft zich positief uitgelaten over de organisatie 
en over het management waarmee hij gesprekken heeft gevoerd.

9.2 Interne audits
In 2021 is een interne audit gedaan over huiswerkbegeleiding. Op grond hiervan is de functieomschrijving van 
studiebegeleider duidelijker verwoord

9.3 Voeding
De drie locaties doen er veel aan om de kinderen volwaardige en evenwichtige maaltijden voor te schotelen, 
en zorgen ook regelmatig voor een extraatje.

Op Eben-Haëzer  wordt sinds 2017 gewerkt met een voedingsbudget voor alle groepen, die hiermee zelfstandig 
online boodschappen kunnen doen via de Plusmarkt in Dubbeldam. Groepsleiding en jongeren zijn hier erg 
content mee. De warme maaltijd op het hoofdgebouw wordt centraal aangeboden. Wel wordt er door de VO-
groepen in het hoofdgebouw gemiddeld twee keer per week zelf gekookt. Op de drie VO-groepen aan de Singel 
wordt dagelijks door groepsleiding en jongeren zelf gekookt. Dit concept is tot tevredenheid en wordt in 2021 
verder gecontinueerd. Dat betekent veel maatwerkmogelijkheden op het gebied van voeding.

Op De Driemaster wordt sinds 2018 gewerkt met een voedingsbudget voor de VO-groepen. Zij bestellen online 
bij de Plus in Ouderkerk aan den IJssel. De Driemaster heeft ingezet op een kostenreductie van voeding. Dit is 
gerealiseerd zonder daarbij afbreuk te doen aan kwaliteit en beleving.

Op de Merwede wordt gebruik gemaakt van een keuzemenu en mogen kinderen menu’s aanleveren. Daarnaast 
is er vanuit de keuken diverse buffetten en BBQ’s georganiseerd. In december kregen we oliebollen en hebben 
de collega’s van de keuken ons voor de kerstvakantie een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld.

Van de catering service die in 2014 op de Merwede is gestart wordt nog steeds door een aantal ouders, 
medewerkers en (ex)bewoners gebruik gemaakt. Hiermee wordt een kleinschalige extra service geboden.

9. 9. KWALITEIT



10.10. VEILIGHEID

10.1 Sociale veiligheid

Binnen Limena is veel aandacht voor sociale veiligheid. Elke locatie heeft een interne en externe vertrou-
wenspersoon. Zowel ouders, collega’s als kinderen kunnen bij hen terecht voor meldingen op het gebied van
ongewenste omgangsvormen en integriteit. De vertrouwenspersonen van de locaties Eben-Haëzer, De
Driemaster en De Merwede hebben een verklaring afgegeven voor het kalenderjaar 2021.
Relevante protocollen m.b.t. sociale veiligheid zijn het privacybeleid, de gedragscode, de meldcode en de
klachtenregeling. Met betrekking tot integriteit is de klokkenluidersregeling geïmplementeerd ten behoeve van
(vermoedens van) misstanden.

Alle locaties hebben een aandachtsfunctionaris in het kader van de meldcode.

10.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De fysieke bezoeken van de functionaris gegevensbescherming zijn door covid-19 minimaal geweest. De 
toestemmingsformulieren voor ouders e.d. zijn opnieuw bekeken waardoor niet alleen gekozen kan worden 
voor ja/nee maar ook voor: na toestemming. Ook is meer eenheid gekomen in het formulier voor de diverse 
geledingen.

10.3 Brandveiligheid & brandmeldinstallatie

In 2021 heeft Oosterwijk Brandpreventie-Advies een audit gedaan naar de brandveiligheid van alle locaties.
Enkele aandachtspunten uitgezonderd, was dit op alle locaties in orde.

De brandmeldinstallaties en de brandhaspels worden op alle locaties onderhouden door een erkend bedrijf. 

10.4 Risico-inventarisatie / veiligheid speeltoestellen, etc. 

Op Eben-Haëzer zijn keuringen en inspecties van apparatuur, toestellen en gereedschap in een onderhouds-
contract ondergebracht en er zijn controles uitgevoerd.  De interne risico-inventarisatie is van tijd tot tijd 
uitgevoerd door middel van periodieke controlerondes door het internaat.

De jaarlijkse keuring van de brandmeldinstallatie van De Driemaster is uitgevoerd door Siemens en een maand 
later geïnspecteerd door KIWA (extern keuringsbureau). Ook dit jaar zijn de brandblussers en 
brandslanghaspels gekeurd en eventueel vervangen door Chubb brandveiligheid. 

Op De Merwede heeft de technische dienst periodiek alle ruimten op veiligheid gecontroleerd, en daarvan 
schriftelijk verslag uitgebracht. Actiepunten zijn opgepakt en na uitvoering gecontroleerd. De speeltoestellen 
op het terrein worden jaarlijks gecontroleerd en, waar nodig, worden de aandachtspunten direct in orde 
gemaakt. Twee keer per jaar worden door een bedrijf watermonsters afgenomen voor legionellacontrole. 

Met genoemde acties is de veiligheid op de locaties zo goed mogelijk geborgd.

10.5 Bedrijfshulpverlening (BHV)

De BHV-ers worden jaarlijks getraind.

10.6 ARBO-zaken

Elke locatie heeft een arbocommissie die zorg draagt voor het realiseren van verbeterpunten en het uitsluiten
van risico’s in en om de gebouwen.



Op dit moment kent Limena een goede financiële positie. De subsidieregeling vanuit de overheid is 
voldoende om de organisatie goed vorm te geven. Wel is er een duidelijke afhankelijkheidsrelatie, waarin 
een aantal variabele componenten de hoogte van de financiering onzeker maken. Ook vraagt het afnemend 
aantal kinderen en jongeren duidelijk toekomstgericht financieel beleid. 

11.1  Financiële gang van zaken 2021
In deze paragraaf worden de definitieve financiële resultaten over 2021 gepresenteerd. De cijfers zijn 
onttrokken uit de jaarrekening.

Staat van baten en lasten 2021

Exploitatie 2021 Begroting 2021 Exploitatie 2020

       €  .000     % €  .000   _ %      €  .000    %

BATEN

Subsidie kinderen 7.832 88 7.962 87 7.969 89

Subsidie huisvestingslasten dependance 85 1           61          1 51 1

Vergoeding wachtgelden    544     6 551   7   522     6

Inhouding ouderbijdrage -598   -7 - 598 -7 -595   -7

Totaal ontvangen subsidie 7.863 88 7.976 88 7.947 89

Ontvangen ouderbijdragen 544 6 575 6 572 6

Ontvangen overschot wachtgelden 462 5 485 5 399 4

Overige ontvangsten 106 1 109 1 99 1

_____            ___ _____            ___ _____            ___
   Totaal 8.975 100 9.145 100 9.017 100

--------- === --------- === --------- ===

LASTEN

Personeelskosten 7.139 80 7.397 81 7.083 78

Afschrijvingen 154 2 173 2 161 2

Huisvestingslasten 609 7         628 7 844 9

Administratie- en beheerslasten 250 3 164 2 184 2

Inventaris en apparatuur 200 2 182 2 292 3

ICT middelen 138 1 68 1 104 1

Overige 448 5 465 5 406 5

  

            

        

            
Totaal 8.938 100 9.077 100 9.074 100

--------- === --------- === --------- ===
Saldo baten en lasten          37 68           -58

Financiële baten en lasten     -12     0    1

EXPLOITATIERESULTAAT           25   68            -57
===== ===== =====

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat Limena het jaar 2021 met een positief resultaat van 
€ 25.254,00 heeft afgesloten. 

11.11. FINANCIEEL 

BEHEER



11.2 Financiële positie per 31 december 2021

Hieronder is de verkorte balans per 31 december 2021 en het weerstandsvermogen per 31 december
2021 opgenomen.

              31-12-2021          31-12-2020

€  .000    % €  .000    %

Activa

Materiële vaste activa 593 14 728 17

Vlottende activa 3.780 86 3.683 83

4.373 100 4.411 100

===== === ===== ===
Passiva

Egalisatiereserve 678 16 683 16

Bestemmingsreserve personeel 381 9 381 9

Algemene reserve 131 3 101 2

Stichtingskapitaal 9 0 9 0

Voorzieningen 2.023 46 1.886 43

Vlottende passiva 1.151 26 1.351 30

                                   

4.373 100 4.411 100

===== === ===== ===

Het plafond van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2021 € 786.379. 

Liquiditeit en solvabiliteit
Per ultimo 2021 beschikte Limena over een bedrag van € 3.503.617 aan ter vrije beschikking staande liquide 
middelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter belegging van overtollige middelen.

31-12-21 31-12-20

€  .000 €  .000

Weerstandsvermogen:

• Stichtingskapitaal 
• Bestemmingsreserve personeel
• Egalisatiereserve
• Algemene reserve
• Voorziening onderhoud
• Voorziening wachtgeld

9 9
381 381
678 683
131   101

1.494  1.331

  
529 555

3.222 3.060

===== =====



11.3 Kerncijfers 

In de onderstaande tabel wordt een aantal kerncijfers gepresenteerd.

2021 2020

Ontvangen subsidie ( € x .000) 7.864 7.969

Ontvangen ouderbijdragen ( € x .000) 544 572

Egalisatiereserve ( € x .000) 678 683

Exploitatieresultaat ( € x .000) 25 -57

Personeelskosten (%) 80 78

Aantal fte’s per 31 december 96 92

Ziekteverzuim (%) 6,34 4,55

Aantal kinderen (gesubsidieerd) 273 281

Aantal groepen 23 23



De toekomst is ongewis en we zijn we in alles afhankelijk van God die onze Schepper is. Hij is de Koning over alle 
dingen, ook over ons (kleine) mensen. Al onze plannen en keuzen zijn daaraan ondergeschikt. 

Tegelijk is het onze verantwoordelijkheid om Limena toekomstbestendig te maken, voor zover dat in ons 
vermogen ligt. We zijn dit vanuit onze verantwoordelijkheid verplicht om de ploeg blijvend ter hand te nemen. 
En creatief te zoeken naar verbetering waar dat mogelijk is. Hiervoor is vertrouwen, betrokkenheid, respect, 
afhankelijkheid, waardering en durf nodig. Maar bovenal liefde. Liefde voor de kinderen en jongeren, liefde voor 
Limena en liefde voor elkaar. 

Wij willen iedereen uitnodigen vanuit deze basishouding mee te bouwen aan een (nog) mooier Limena. Samen 
verder en samen beter… Het beste na thuis!

   12.12. TOEKOMST
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