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1. Het Laar 
 
1.1 Algemene gegevens  
Stichting Het Laar 
Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg 
Postbus 6044,  5002 AA Tilburg 
013-4657700 
info@hetlaar.nl/www.hetlaar.nl 
Identificatienummer Kamer van Koophandel  41095453 
 
1.2 Missie/visie en dienstenaanbod 
Missie/Visie 
Het Laar wil onderscheidend zijn in de ouderenzorg en huisvesting. Om dit te realiseren zijn er drie 
kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden geven richting aan Het Laar nu én in de toekomst; 
stijlvol, bruisend en verzorgd. Het Laar koerst op tevreden bewoners, trotse en capabele 
medewerkers en vrijwilligers én coöperatieve partners. Een financieel gezonde en veerkrachtige 
organisatie vormt hierbij een belangrijke randvoorwaarde.   
 
Het Laar is een stijlvolle woonzorgvoorziening waar gelijkgestemde ouderen zelfstandig wonen en 
harmonieus samenleven. Het Laar biedt wooncomfort en privacy, maar ook de gezelligheid van het 
elkaar ontmoeten in een gastvrije omgeving. Deskundige medewerkers en vrijwilligers stimuleren de 
eigen regie en zeggenschap van ouderen en bieden ondersteuning daar waar nodig. Familie en 
vrienden zijn nauw betrokken en dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden. Alle vormen 
van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en 
behandeling.  Diverse comfortdiensten dragen bij aan een aangenaam leven en het voort kunnen 
zetten van de vertrouwde levensstijl. Het Laar biedt ook ondersteuning aan zelfstandig wonende 
ouderen in de wijk. Zij ontvangen verzorging en verpleging thuis. Medewerkers en vrijwilligers zijn 
vriendelijk, respectvol en deskundig en hanteren een persoonlijke benadering. Mensen kiezen 
bewust voor Het Laar; bewoners, cliënten in de wijk, medewerkers en vrijwilligers zijn er trots op om 
bij Het Laar te horen! 
 
Dienstenaanbod 
Het Laar richt zich, met haar dienstenaanbod, op drie belangrijke doelgroepen, namelijk de nog 
zelfstandig wonende ouderen in de wijk, de bewoners van de huurappartementen en de bewoners 
van de verzorgingshuis- en verpleeghuisappartementen. Het dienstenaanbod is als volgt opgebouwd: 
Publieke diensten (oplopend van licht naar zwaar): 
1. Thuiszorg (wijkverpleging). 
2. Dagbesteding (inclusief mogelijkheid tot vervoer). 
3. Logeermogelijkheid. 
4. Volledig pakket thuis. 
5. Verzorgingshuiszorg (verblijf met zorg zonder behandeling). 
6. Verpleeghuiszorg (verblijf met zorg en behandeling).  
Tevens is er sprake van een dienstencentrum met verschillende breng- en haalfuncties. 
Private diensten: 
7. Verhuur appartementen (met een woonarrangement). 
8. Arrangement ‘Beschermd wonen’ voor HollandCarré-bewoners. 
9. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (kinderdagverblijf, leslokalen, winkel,     
       kapsalon, fysiotherapie, mortuarium).  
 
 

mailto:info@hetlaar.nl
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1.3 Werkgebieden en samenwerkingsrelaties 
Werkgebieden  
Het Laar maakt onderdeel uit van Zorgkantoorregio Midden-Brabant en is gelegen in Tilburg zuid aan 
de rand van de wijken: De Blaak, Korvel en Zorgvlied. Het werkgebied is Tilburg (in de thuiszorg 
wordt een straal aangehouden waarbinnen ondersteuning wordt geboden van acht kilometer).  
 
Samenwerkingsrelaties 
Het Laar onderhoudt met diverse partijen samenwerkingsrelaties. De samenwerking met derden is 
gericht op het ondersteunen van ouderen bij het (zelfstandig, veilig en comfortabel) verder leven, 
hetzij in Het Laar hetzij in de wijk. Dit betekent dat niet alleen wordt samengewerkt met andere 
zorgaanbieders, maar ook met partijen die actief zijn op het gebied van wonen, dienstverlening en 
welzijn. Voorts onderscheidt Het Laar samenwerkingsvormen met ´overige belanghebbenden´. 
Hiertoe behoren onder andere financiers, toezichthoudende, adviserende en gemeentelijke 
instanties. In bijlage I staat een overzicht met de belangrijkste samenwerkingsrelaties van Het Laar.  
 
1.4 Juridische structuur, bestuursstructuur & medezeggenschap  
Juridische structuur 
Stichting Het Laar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en verricht haar activiteiten onder de 
naam Het Laar. De stichting is op 17 januari 1975 opgericht.  
 
Bestuursstructuur 
Het Laar kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Deze 
bestuursstructuur is bij notariële akte vastgelegd in de statuten van de stichting. Daarnaast is in het 
bestuursreglement de verhouding tussen directeur/bestuurder en Raad van Toezicht geregeld. De 
landelijk vastgestelde zorgbrede governancecode 2010 wordt onderschreven en toegepast.  
 
Medezeggenschapsstructuur 
Het Laar onderscheidt twee wettelijke medezeggenschapsorganen, te weten de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad. Beide medezeggenschapsorganen vormen qua samenstelling een  afspiegeling 
van het bewoners- en medewerkersbestand.  
De verslaglegging van de uitkomsten van de medezeggenschap en het gebruik van de wettelijke 
rechten zijn opgenomen in hoofdstuk 7.   
 
Huurdersvereniging 
Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. De huurders van 
deze appartementen zijn sinds 9 juni 2009 verenigd in huurdersvereniging Het Laar. Er is frequent 
overleg met de directeur/bestuurder. De verslaglegging van de uitkomsten van dit overleg en het 
gebruik van de wettelijke rechten zijn opgenomen in hoofdstuk 7.   
 
1.5  Besturingsmodel, organisatiestructuur en personele bezetting 
Besturingsmodel 
In 2012 is, met ondersteuning vanuit ‘In voor zorg!’, via het veranderprogramma ‘Leuker Werken’, 
gestart met de invoering van zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Decentralisering van 
bevoegd- en verantwoordelijkheden vergroot de regel- en handelingsruimte en de daadkracht van 
medewerkers. Medewerkers en vrijwilligers krijgen in de teams meer ruimte om vraagstukken in de 
dagelijkse zorg- en dienstverlening -met elkaar- op te lossen. Het Laar maakt hierdoor meer gebruik 
van de aanwezige kennis en vaardigheden. Dit werkt kwaliteit verhogend en maakt het werk  
aantrekkelijker en efficiënter.   
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De ontwikkeling van zelforganiserende teams heeft geresulteerd in de behoefte aan een andere, 
minder hiërarchische aansturing. In 2014 is een organisatiestructuur ontwikkeld die aansluit op de 
missie/visie van Het Laar en ondersteunend is aan het principe van zelforganisatie en 
resultaatgerichtheid.  
De structuur is afgestemd op de vele transities in de langdurige zorg en het streven naar kwaliteit en 
doelmatigheid in de zorg en dienstverlening. Eind 2014, begin 2015 is op basis van een 
herinrichtingsplan, een sociaal statuut, een nieuw functiehuis, een werving- en selectieprocedure en 
een communicatieplan gewerkt aan het bemensen van de nieuwe organisatiestructuur. Managers 
zijn in deze nieuwe structuur meer op afstand komen te staan en hun rol is veranderd van sturen en 
controleren naar coachen en faciliteren. De nieuwe organisatiestructuur treft u hieronder aan. In de 
presentatie van de structuur staat de bewoner/cliënt centraal. Hij/zij vormt het vertrekpunt en de 
Laar-organisatie is ondersteunend aan diens ondersteuningsvraag. De structuur is horizontaal 
opgebouwd en wordt bij voorkeur van links naar rechts gelezen. Hiermee hebben we ook in de 
presentatie af willen stappen van een sterk hiërarchische georiënteerde benadering van de 
bedrijfsvoering.  
 

Organisatiestructuur  
 

 
 
Personele bezetting 
In DigiMV, te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl,  treft u onder ‘Personeelsinformatie’ een  
overzicht aan met het aantal medewerkers/vrijwilligers per einde verslagjaar en het aantal Fte per 
einde verslagjaar. In het totaal werkten er per einde verslagjaar 302 medewerkers in loondienst 
(163,28 Fte) en 147 vrijwilligers. 
  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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2. Ontwikkeling 

 

2.1  Beleidsontwikkeling  
In het meerjarenbeleidsplan 2013-2016, dat als titel draagt “van zorg met wonen, naar wonen met 
zorg’, zijn de belangrijkste opgaven voor Het Laar als zorgaanbieder en verhuurder van zelfstandige 
wooneenheden en bedrijfsruimten opgenomen. De volgende vier thema’s  staan in het 
meerjarenbeleidsplan centraal: 
1. Het bieden van zorg- en dienstverlening in de directe woonomgeving van de bewoner/cliënt, ook 

in de wijk 
2. Het versterken van zelf- en samenredzaamheid van de bewoner/cliënt; het bieden van 

professionele zorg daar waar nodig 
3. Het verwerven en behouden van bekendheid als een uitstekende woonzorgaanbieder, een 

aantrekkelijk werkgever en een betrouwbare samenwerkingspartner 
4. De wijziging van de besturingsfilosofie; de invoering van zelforganiserende teams       
Aan de hand van de vier thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016 en de uitkomsten van  
diverse cliënt- en medewerkersraadplegingen en benchmarkonderzoeken, wordt jaarlijks een 
strategisch beleidskader opgesteld. In dit beleidskader is aangegeven wat de belangrijkste 
beleidsspeerpunten zijn én welke concrete, meetbare doelstellingen we willen realiseren. Dit doen 
we met behulp van kritische succesfactoren en hieraan gekoppelde prestatie indicatoren. Teams uit 
de sectoren ‘wonen’, ‘zorg’ en ‘bedrijfsvoering & financiën’, maar ook leden van het centraal bureau, 
werken vervolgens in overleg met hun eindverantwoordelijk managers aan de ontwikkeling van 
jaarplannen. Projecten en doelstellingen in deze jaarplannen zijn passend binnen de contouren van 
het strategisch beleidskader. De investeringsbehoeften, samenhangend met de (verbeter)projecten 
in de jaarplannen, zijn opgenomen in de exploitatie- en investeringsbegroting.  
 
2.2  Interne ontwikkelingen  
Scheiden van wonen en zorg 
Ook in 2015 is door Het Laar invulling gegeven aan het beleid van scheiden van wonen en zorg voor 
de lichtere zorgzwaartepakketten.  Dit heeft geresulteerd in de afbouw van het aantal 
productiedagen verblijf met zorg zonder behandeling. Als gevolg van dit landelijke beleid nemen de 
ZZP-opbrengsten af, maar dalen gelijktijdig ook de kosten. Het zorgvastgoed van Het Laar is dusdanig 
hoogwaardig dat een Wlz-appartement, indien gewenst en noodzakelijk, eenvoudig kan worden 
omgezet naar een huurappartement. Sinds april 2014 verhuurt Het Laar haar huurappartementen 
uitsluitend inclusief een  woonarrangement. Met dit woonarrangement wordt deels de 
inkomstenderving als gevolg van de afbouw van de ZZP’s gecompenseerd. Hierdoor is Het Laar in 
staat om het uitgebreide en gewaardeerde dienstenaanbod voor haar Wlz-bewoners en huurders 
beschikbaar te houden. Daarnaast ondersteunt Het Laar ouderen in Tilburg bij het langer zelfstandig 
thuis wonen. Niet alleen via het bieden van thuiszorg in de wijk maar ook door wijkbewoners gebruik 
te laten maken van het restaurant en het grandcafé en deel te laten nemen aan de vele activiteiten 
en clubs. Indien een Wlz-appartement wordt omgezet naar een huurappartement realiseren we dat 
in gebouw Laarzicht. 
 
Modernisering Laarzicht 
Laarzicht krijgt door het scheiden van wonen en zorg grotendeels haar oorspronkelijke woonfunctie 
terug. Om de appartementen en voorzieningen ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is in 2015 
een moderniseringsplan, inclusief businesscase, uitgewerkt.  
Tevens zijn twee modelappartementen gerealiseerd. Deze modelappartementen visualiseren welke 
comfortverhoging door de voorgenomen renovatie wordt bereikt. Uit een onder huurders van 
Laarzicht gehouden stemming blijkt een groot  draagvlak voor de renovatie. Wensen van bewoners 
zijn nadrukkelijk meegenomen bij de indeling van het appartement en de keuze van de materialen.  
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Het appartement is onder andere voorzien van een nieuwe keuken, een berging en hoogwaardig 
badkamer sanitair. Hierdoor krijg het appartement een frisse, hedendaagse uitstraling.  
Het moderniseringsplan, de positieve businesscase en de uitkomst van de gehouden stemming heeft 
op 7 december 2015 geleid tot het besluit om definitief over te gaan tot renovatie van Laarzicht in 
2016.  De totale investering samenhangend met de renovatie  bedraagt ca. € 6.000.000,-. Met de 
modernisering bevorderen we de verhuurbaarheid van de woningvoorraad van Het Laar.    
 
Versterking gastvrijheidsconcept 
Gezien het toenemende belang van de woonfunctie in Het Laar wordt veel geïnvesteerd in de 
service- en dienstverlening in en rondom de Wlz- en huurappartementen. In 2015 is Het Laar gestart 
met een nieuw kookconcept. Een combinatie van gekoppeld en ontkoppeld koken. Tevens is een 
keuzemogelijkheid geïntroduceerd voor bewoners om in plaats van ’s middags, ’s avonds de warme 
maaltijd te nuttigen. Er wordt gekookt volgens de seizoenen. De proeverij, een panel van bewoners 
en medewerkers, is geïntroduceerd om de keuken en het restaurant te informeren over de 
tevredenheid met betrekking tot de kwaliteit en de presentatie van de gerechten en de dranken en 
de geboden gastvrijheid. 
De rol van de receptie is verder geprofessionaliseerd door de informatie-uitwisseling tussen receptie 
en de teams te bevorderen. Waar mogelijk worden processen, bijvoorbeeld in de technische dienst, 
de receptie, het restaurant en de keuken, gestandaardiseerd. De medewerkers van de huishoudelijke 
dienst van Het Laar zijn in de loop van 2015 met behoud van rechten in dienst getreden van Nuevo 
Facilitair BV. Een geborgde kwaliteitscontrole en structureel overleg tussen Het Laar en Nuevo 
moeten in 2016 bijdragen tot betere schoonmaakresultaten.    
 
Bopz-commissie 
De Bopz-commissie van Het Laar buigt zich periodiek over vraagstukken rondom vrijheid-
beperkingen en toetst individuele casuïstieken aan het Bopz-beleid. De commissie maakt jaarlijks een 
activiteitenplanning. In 2015 is de commissie vier keer bijeengekomen. Specifieke aandacht is 
uitgegaan naar het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen, het zoeken naar alternatieven 
en de toepassing van de rechterlijke machtiging en de dwangmaatregel. De teams in Laarhoven zijn 
hierin nadrukkelijk begeleid. Via kwartaaloverzichten met vrijheidsbeperkingen houden we op 
organisatieniveau de vinger aan de pols. In 2015 is er sprake van een kleine daling van het aantal 
vrijheidsbeperkingen ten opzichte van 2014.  
Gestart is met de voorbereiding op een proef met cameratoezicht. Het doel van deze proef is het 
bevorderen van de veiligheid van dementerende bewoners. De camera registreert  bewegingen op 
het appartement, bijvoorbeeld in de nacht, en meldt dit door naar de telefoon van de 
zorgmedewerker. De toepassing van cameratoezicht kan mogelijk sensoren en/of deurverklikkers 
overbodig maken en bijdragen aan een doelmatigere zorgverlening. Daarnaast is een werkinstructie 
gemaakt om te kunnen bepalen of een bewoner in staat is tot een redelijke waardering van zijn/haar 
belangen en of dat de bewoner kan besluiten over aspecten met betrekking tot wonen, zorg, 
behandeling en financiën. Ook is in de loop van het jaar aandacht besteed aan de ‘Waarborgzegel 
fixatievrije instelling’. Het is bedoeling om dit waarborgzegel in 2016 te behalen.   
Een verzorgende vanaf niveau 3 is bevoegd om een, door de Bopz-arts voorgeschreven maatregel, 
toe te passen. In het najaar van 2015 is een Bopz-scholing georganiseerd. In het formulier 
besluitvorming vrijheidsbeperkingen zijn de begrippen subsidiariteit, proportionaliteit en 
doelmatigheid verwerkt. In 2015 heeft Het Laar de theorie voor de Bopz-scholing verwerkt in een 
nieuwe e-learningsmodule in Het Leerplein. Inmiddels hebben ruim 50 medewerkers van Laarhoven 
deze scholing gevolgd en afgesloten met een eindtoets. In aanvulling op de scholing zijn daarna, 
onder leiding van de Bopz-arts, casuïstieken besproken.  Met de rubriek ‘Bopz weet je wel’ is in 2015 
in het Laarjournaal aandacht gegeven aan de toepassing van vrijheidsbeperkingen. 
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De protocollen-/BIG-commissie en Het Leerplein 
In 2015 is de protocollen- en BIG-commissie viermaal bij elkaar gekomen. Alle BIG-protocollen zijn  
geëvalueerd en geactualiseerd. De praktijkverpleegkundige, een nieuwe functie in Het Laar, heeft 
hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.  
Daarnaast is door de commissie in samenwerking met Firstcare aandacht besteed aan het e-
learningprogramma. In samenwerking met de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de Bopz-arts, de 
tandarts en de apotheker zijn nieuwe modules ontwikkeld en aan Het Leerplein toegevoegd. In 2015 
zijn de modules mondhygiëne, PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven), verantwoord verplaatsen, 
Bopz, verantwoord medicijnverbruik en zwachtelen operationeel geworden. Nadat medewerkers de 
toets succesvol hebben doorlopen nemen ze deel aan de praktische scholing waarin de handelingen 
geoefend en onder toezicht uitgevoerd worden. Indien deze handelingen succesvol zijn uitgevoerd 
ontvangt de medewerker de bekwaamheidsverklaring.  
 
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 
Het Laar heeft in 2015 gewerkt aan het monitoren, evalueren en waar mogelijk verbeteren van het 
werken met het ECD. Een kerngroep ECD is geïnstalleerd om op basis van vragen en adviezen van 
eindgebruikers en andere belanghebbenden het ECD bijvoorbeeld qua gebruiksgemak, ordening en 
functionaliteit verder te ontwikkelen. Werkbezoeken bij collega-instellingen worden  afgelegd om 
ervaringen en best practices uit te wisselen en waar mogelijk te vertalen in aanpassingen van het 
ECD. Een verbetertraject is ingezet met als doel te komen tot zorg- en leefplannen die uniek zijn voor 
de bewoner en die informatie bevat die benodigd is om maatwerk in zorg- en dienstverlening te 
kunnen bieden. Steekproefsgewijs houden zowel de ECD-watchers als de managers verzorging en 
verpleging toezicht op het gebruik van het ECD.  
In 2015 is door de ECD-watchers een instrument ontwikkeld waarmee de kennis en de praktische 
vaardigheden van medewerkers  met betrekking tot het ECD kan worden getoetst. De uiteindelijke 
toetsing vindt plaats in het eerste kwartaal van 2016. 
Het werken met Medimo, het elektronisch medicatiesysteem, is in 2015 een vast bespreekpunt 
geweest van de kerngroep ECD. Het werken met Medimo en de samenhang van dit systeem met het 
ECD wordt door de kerngroep bewaakt. 
 
Ondersteuning van ouderen in de wijk/wijkverpleging 
In 2015 is gestart met de Tilburgse Aanpak. Inwoners van Tilburg kunnen met vragen over 
bijvoorbeeld zorg, welzijn en ondersteuning terecht bij de toegangsteams zoals die voor de 11 wijken 
in Tilburg zijn opgezet. De professionals in de toegangsteams zijn bekend met  deze wijken, waarin zij 
al stevig samenwerken met onder andere huisartsen,  wijkagenten, sociaal werkers, 
woonconsulenten en dergelijke. De Tilburgse Aanpak staat voor nabijheid, maatwerk en integraliteit.   
De wijkverpleegkundige van Het Laar participeert in één van de elf toegangsteams van Tilburg. Zij 
legt verbindingen tussen ketenpartners op het medische en sociale domein om op deze wijze te 
komen tot een zo optimaal mogelijke ondersteuning  van wijkbewoners. De wijkverpleegkundige is 
actief in diverse netwerken en draagt bij aan preventie en het beantwoorden van 
ondersteuningsvragen van wijkbewoners. In 2015 is via gerichte campagnes meer bekendheid 
gegeven aan de mogelijkheid van ondersteuning van wijkbewoners door het Thuiszorgteam van Het 
Laar.   
 
Laarvrienden 
De Laarambassadeurs en de gastheren en -vrouwen zijn bewoners van Het Laar die in de woon- en 
leefgemeenschap iets willen betekenen voor anderen. De ambassadeur heeft een belangrijke taak in 
het vergemakkelijken van de overgang van de thuissituatie in de wijk naar het wonen in Het Laar. De 
ambassadeurs maken nieuwe bewoners wegwijs in het gebouwencomplex, begeleiden bewoners 
naar het restaurant en de sociaal culturele activiteiten, maar ook naar de clubs en verenigingen.  
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Daarnaast vormt de Laarambassadeur een vraagbaak en verwijst hij/zij nieuwe bewoners indien 
nodig door. Dit zorgt er voor dat nieuwe bewoners snel kunnen aarden in Het Laar en -indien 
gewenst- aansluiting vinden bij medebewoners.  Dit heeft een positief effect op het algemeen gevoel 
van welbevinden. De Laarambassadeurs hebben hun plek in Het Laar verworven en zijn, onder 
begeleiding van een vrijwillige coördinator, gegroeid in hun rol. Naast de Laarambassadeurs 
stimuleren de gastheren en –vrouwen de contacten tussen de bewoners van Het Laar.  
Eenzaamheid is een actueel thema in de ouderenzorg en deze groep bewoners probeert deze 
eenzaamheid waar mogelijk te bestrijden. Het laagdrempelig mogelijk maken van ontmoetingen in 
de gemeenschappelijke ruimten van Het Laar wordt gestimuleerd. De gastheren en –vrouwen 
proberen de bewoners, die dit wensen, zoveel mogelijk een aangename tijd buiten hun appartement 
aan te bieden.         
 
Zelforganiserende en resultaatgerichte teams 
Om de zelforganisatie en de resultaatgerichtheid te bevorderen zijn de processen in teams in kaart 
gebracht en is het werken met verbeteragenda’s geïmplementeerd. Daarnaast zijn ruimtes zoals 
team- en voorraadkamers functioneler ingericht. Hierdoor kan er effectiever worden gewerkt. Via 
het maken van bewonersreizen zijn processen, vanuit het bewonersperspectief, door teams 
beoordeeld op de mate waarin zij werkelijk ‘waarde toevoegen’ voor de bewoner.   
Zelforganisatie vraagt om teams die qua rolverdeling, competenties en vaardigheden evenwichtig 
zijn samengesteld. Via persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s), trainingen en scholingen 
ondersteunt Het Laar medewerkers en teams in het verder versterken in zelforganisatie. Op basis van 
het strategische beleidskader stellen teams jaarplannen op. Via maandrapportages houden teams en 
managers vinger aan de pols en wordt proactief gestuurd op resultaten.   
Het faciliteren en verder versterken van zelforganisatie wordt vormgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de werkgroep ‘Leuker Werken’. Hiertoe is een plan van aanpak ontwikkeld. 
Er is per team in de sector zorg een teamcoach aangesteld.  
Deze teamcoaches worden begeleid door een professionele coach en hebben scholing en training 
gekregen in hun coachrol en belangrijke hierbij behorende communicatieve vaardigheden. De 
regisseur-, expert- en contactrol zijn uitgewerkt en een plan van aanpak om deze rollen in de teams 
te introduceren is in voorbereiding. Door alle teams is aangegeven op welke competenties zij zich via 
scholing willen verbeteren.  
 
Zelfroosteren 
In de visie van Het Laar sluit zelfroosteren aan bij zelforganisatie en resultaatgerichtheid. In 2015 
heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd omtrent de invoering van zelfroosteren. Een keuze 
is gemaakt voor een zelfroosterprogramma en medewerkers in de zorg zijn geschoold in het 
zelfroosteren. Eind 2015 is in de zorgdienst gestart met de daadwerkelijke invoering. De overige 
diensten starten in 2016. Met het zelfroosteren krijgen medewerkers/teams meer zeggenschap over 
de invulling van de werktijden. Hierdoor kan flexibeler worden ingespeeld op de wensen en de 
behoeften van cliënten, maar ook werk en privé beter worden gecombineerd. Dit past bij de nieuwe 
manier van organiseren en het vergroten van de professionele ruimte. 
 
Deskundige medewerkers 
Het leveren van verantwoorde en onderscheidende zorg- en dienstverlening is alleen mogelijk met 
de inzet van deskundige en goed toegeruste medewerkers. Dit vraagt om een actief scholingsbeleid 
en een gerichte werving en selectie.  
In 2015 is de nadruk gelegd op het scholen van medewerkers naar kwalificatieniveau  4 en 5 en het 
extern werven van verpleegkundigen. Dit beleid is het gevolg van de transities in de langdurige zorg 
en de daarmee samenhangende toenemende zorgcomplexiteit in Het Laar. Daarnaast is een 
praktijkverpleegkundige ‘in opleiding’ aangenomen.   
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Alle medewerkers van het thuiszorgteam hebben deelgenomen aan de scholing ‘Toegerust voor de 
Thuiszorg’. In deze scholing is uitgebreid stilgestaan bij het toenemende belang van de 
ondersteuning van ouderen in de wijk.  
Het groeiende belang van gastvrijheidszorg stelt hogere eisen aan de competenties en vaardigheden 
van medewerkers in functies in de sector wonen. Het scholings- en werving- en selectiebeleid is 
hierop in 2015 afgestemd.  
In 2015 is gewerkt aan het optellen van een meerjarige strategische personeelsplanning. Met behulp 
van dit instrument stemmen we de ontwikkeling van het medewerkersbestand, zowel kwantitatief 
als kwalitatief, af op in- en externe ontwikkelingen. 
 
Leerlingen (BOL/BBL) 
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de praktijkopleiding en -begeleiding 
van leerlingen in Het Laar. Werkbegeleiders worden door de praktijkopleider gecoacht. Daarnaast 
werkt de praktijkopleider in de zorgacademie samen met docenten van het ROC en praktijkopleiders 
van andere zorginstellingen. Het doel is om het opleiden van helpenden, verzorgenden en 
verpleegkundigen te verbeteren. Tevens werkt Het Laar veelvuldig samen met de Avans Hogeschool 
in ’s-Hertogenbosch en Breda. In 2015 is Het Laar ook meer stagiaires gaan aantrekken voor de 
sector wonen. Zij kunnen werkervaring opdoen in de keuken, het restaurant, de receptie en de 
technische dienst.  In de begeleiding van leerlingen gaat veel aandacht uit naar het voorkomen van 
ziekteverzuim en het vervroegd stoppen met de opleiding. Het uitvalpercentage is sterk 
teruggebracht.  
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap onder personeel in loondienst in 2015 (5,64% 
exclusief zwangerschap) is ten opzichte van het percentage in 2014 (4,53% exclusief zwangerschap) 
met 1,11 % gestegen. Het landelijke ziekteverzuimpercentage ligt op 6,06 %. De belangrijkste 
aspecten die ten grondslag liggen aan de toename van het ziekteverzuim is de groei van de categorie 
kortdurend verzuim en de categorie extreem lang verzuim. De categorieën middellang en lang 
verzuim zijn afgenomen.   
 
2.3 Externe ontwikkelingen  
Transities in de langdurige zorg 
Het Laar heeft te maken met veranderopgaven die voortkomen uit de transities in de ouderenzorg en 
–huisvesting. In 2015 zijn AWBZ-aanspraken gedecentraliseerd naar de Wet langdurige zorg (Wlz), de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Evenals alle andere 
zorgaanbieders heeft Het Laar te maken met de opgave om de lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP’s 
1VV tot en met 3VV) af te bouwen in het kader van het scheiden van wonen en zorg. Om de huidige, 
met name hotelmatige diensten, beschikbaar te houden voor bewoners/cliënten, ontwikkelt Het Laar 
nieuwe concepten, waaronder de introductie van hoogwaardige woonarrangementen en het 
openstellen van restauratieve en sociaal-culturele functies voor wijkbewoners. Daarnaast begeven 
medewerkers en vrijwilligers van Het Laar zich in toenemende mate ook buiten de muren van Het 
Laar. Ouderen met  ondersteuningsvragen blijven steeds langer zelfstandig wonen in de wijk. Het 
Laar speelt hierop in door het versterken en waar mogelijk uitbouwen van de 
thuiszorg/wijkverpleging.  Daarnaast onderzoekt Het Laar de mogelijkheden tot samenwerking met 
andere zorgorganisaties en ketenpartners. Het Laar tracht hierdoor een schaal te bereiken waardoor 
de gewenste ondersteuning van ouderen in Het Laar, maar ook in de wijk op hoogwaardige, 
samenhangende en doelmatige wijze kan worden gerealiseerd.   
 
 
 
 



 

 
      13 

 

Groter wordende rol van gemeenten en zorgverzekeraars in de ondersteuning van ouderen 
Door de decentralisatie van AWBZ-aanspraken naar de Wmo en de Zvw per 1 januari 2015 wordt de 
rol van gemeenten en zorgverzekeraars op wijkniveau belangrijker. Sociale wijkteams, waarin onder 
andere professionals participeren vanuit het medische en sociale domein, zorgen via indicatiestelling 
door huisarts of wijkverpleegkundige voor een integraal ondersteuningsaanbod voor ouderen in de 
wijk. De teams trachten verbindingen tot stand te brengen tussen organisaties op het gebied van 
wonen, dienstverlening, welzijn en zorg met als doel ouderen met een ondersteuningsvraag zo lang 
mogelijk verantwoord thuis te kunnen laten wonen. In 2015 heeft de Wijkverpleegkundige van Het 
Laar de S.1 rol vervult in één van de elf toegangsteam in Tilburg (zie paragraaf 2.2).  
 
Veranderingen in de vraag naar ondersteuning 
De transities in de langdurige zorg nodigen organisaties uit tot de ontwikkeling van nieuwe 
woonzorgconcepten voor ouderen. Deze concepten spelen in op de veranderende vraag naar wonen 
met ondersteuning.  
Het Laar anticipeert hierop via het aanbieden van woonarrangementen, het moderniseren van 
appartementen en algemene ruimten in Laarzicht en het verder ontwikkelen van het 
gastvrijheidsbeleid. Via gerichte communicatie wordt het aanbod van Het Laar actief onder de 
aandacht van potentiële bewoners en cliënten gebracht. Het aanbod van bestaande en nieuwe 
collega-aanbieders in het werkgebied wordt scherp gemonitord en waar nodig voor de positionering 
van Het Laar wordt hierop geanticipeerd.  
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3. Resultaten 
 

3.1  Resultaten 2015 

Kerngegevens Wlz & Zvw 2014 2015 

Bewoners/Cliënten Wlz per einde verslagjaar   

Aantal bewoners in instelling op basis van een ZZP  238 226 

Aantal bewoners op basis van een volledig pakket thuis (VPT) 8 8 

Aantal cliënten op basis van een modulair pakket thuis (MPT) of  
extramurale zorg op basis van overgangsrecht 

168 11 

Cliënten Zvw per einde verslagjaar   

Aantal cliënten op basis van wijkverpleging  82 

Intramurale Wlz-capaciteit per einde verslagjaar   

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg
1
  262 262 

Productie Wlz gedurende het verslagjaar   

Aantal dagen zorg met verblijf (incl. mutatiedagen) 90.374 86.513 

Waarvan dagen met zorg én behandeling  (incl. mutatiedagen) 31.145 32.573 

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 2.904 2.843 

Omzet zorg op basis van modulair pakker thuis of extramurale zorg 
op basis van overgangsrecht gedurende het verslagjaar 

Dagdelen 4.799 
Uren 16.185  

Dagdelen 1.522 
Uren 2.890 

Productie Zvw gedurende verslagjaar (bedrag/omzet)   

Persoonlijke verzorging & Verpleging  € 535.885,- 

Wijkgericht werken (S.1)   € 32.500,- 

Totaal productie in euro’s    € 568.385,- 

Overlijdens tijdens verslagjaar   

Aantal overlijdens 76 61 

Bedrijfsopbrengsten   

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 16.367.915 € 15.984.001 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 14.637.065 € 13.589.265 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 1.730.850 € 2.394.736 

 

 
3.2   Ontwikkelingen in de financiële positie 
Algemeen 
2015 stond in het teken van de doorvoering van systeemaanpassingen in de langdurige zorg. Op 1 
januari is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgegaan in de Wet langdurige zorg 
(Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De 
decentralisatie van AWBZ-aanspraken naar genoemde wetten heeft veel impact gehad op de          
bedrijfsvoering van Het Laar. Het Laar kreeg te maken met verschillende inkopende partijen: de 
langdurige zorg (Wlz) is ingekocht door het zorgkantoor, de wijkverpleging (Zvw) door de 
zorgverzekeraar en de begeleiding (Wmo) door de gemeente.  
Naast een aanbieder van zorgdiensten is Het Laar ook verhuurder van appartementen en –
commerciële- ruimten aan derden. De totale begrote inkomsten uit zorg- en verhuuractiviteiten voor 
2015 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2014.  

                                                           
1
 Aantal beschikbare bedden/plaatsen op basis van formele toelating van het CIBG. 

Kerngegevens HUUR 

Bezetting huurappartementen per einde verslagjaar 2014 2015 

Totaal 106 98 

Aantal overlijdens huurders tijdens verslagjaar   

Aantal 5 10 
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Wel ziet Het Laar, in lijn met de transities in de langdurige zorg, haar begrote inkomsten uit 
zorgactiviteiten teruglopen, terwijl de begrote inkomsten uit verhuuractiviteiten stijgen.     
De daling van het aantal Wlz-cliënten en daarmee gelijktijdig het aantal productiedagen is het directe 
gevolg van de extramuraliseringsopgave die Het Laar voor 2015 is overeengekomen met het 
Zorgkantoor. Deze extramuralisering zet zich de komende jaren door. Om de gevolgen hiervan voor 
de bedrijfsvoering te overzien is de meerjarencapaciteitsplanning en de hieraan gerelateerde 
financiële meerjarenraming geactualiseerd en verdiept voor de periode tot en met 2019. In de 
financiële meerjarenraming is inzichtelijk gemaakt wat de resultaateffecten zijn van de transities. 
Daarnaast is in 2015 een strategische -meerjaren- personeelsplanning opgesteld. De vele 
veranderingen op de zorg- en huisvestingsmarkt waarop Het Laar opereert, en de hiermee 
samenhangende onzekerheden, noodzaakt Het Laar om behoudend te zijn in haar financiële 
bedrijfsvoering, ook naar de toekomst toe. De huidige marktpositie van Het Laar is goed en de 
financiële positie is gezond. De tussentijdse PREZO-audit is in 2015 met positief resultaat afgerond 
waardoor Het Laar er in is geslaagd om de in 2013 behaalde PREZO gouden keurmerken te 
behouden.   
 
Resultaat 
Het positieve jaarresultaat over 2015 voor alle activiteiten van Het Laar bedraagt € 432.209,-. Ten 
opzichte van de begroting 2015 valt dit resultaat € 300.000,- hoger uit. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een restitutie op de energiebelasting, het lager uitvallen van de energie- en 
algemene kosten en de lagere afschrijvingskosten als gevolg van het uitstel van het onderhoud en de 
investeringen als gevolg van de voorgenomen modernisering van Laarzicht. Het resultaat werd nog 
getemperd door het opnemen van een voorziening voor langdurig zieken. Voor de verdere 
specificatie van het resultaat verwijzen we naar de jaarrekening 2015. 
 
Ratio’s 
Ratio: 2014 2015 

Solvabiliteit 37% 39% 

Liquiditeit (Quick ratio) 339% 360% 

Weerstandsvermogen 68% 73% 

 
3.3  Ontwikkelingen in 2016 
In 2016 is sprake van een lichte daling van de begrote inkomsten samenhangend met het leveren van 
zorg vanuit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Er zijn geen Wmo-opbrengsten 
begroot aangezien de gemeente de begeleiding heeft gecontracteerd bij een beperkt aantal 
zorgaanbieders. Het Laar behoort niet tot deze groep. De inkomsten samenhangend met de 
verhuuractiviteiten van Het Laar nemen tijdelijk af als gevolg van de geplande modernisering van de 
appartementen en algemene ruimten in Laarzicht. Een aantal appartementen kan niet verhuurd 
worden omdat deze tijdens de modernisering worden ingezet als wisselwoning. Per saldo dalen de 
totale begrote bedrijfsopbrengsten. Dit is in lijn met de opgestelde financiële meerjarenraming. Het 
begrote exploitatieresultaat voor zowel zorg- als verhuuractiviteiten is in 2016 € 98.891,-. Dit is 
ongeveer 6% lager dan het begrote resultaat in 2015.  
 
Het gevoerde financiële beleid de afgelopen jaren heeft ultimo 2015 een financiële positie 
opgeleverd die noodzakelijke investeringen in vastgoed en bedrijfsvoering mogelijk maakt. In 2016 
en verder gaat Het Laar haar vastgoed, via renovatie van appartementen en algemene ruimten, 
afstemmen op de veranderende woonwensen. De modernisering van Laarzicht, de totale investering 
bedraagt zo’n € 6.000.000,-, moet bijdragen aan de verhuurbaarheid van het vastgoed de komende 
jaren. Daarnaast wordt de financiële positie aangewend om te investeren in innovatie en projecten 
ter algehele verhoging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.  
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Eind 2015 heeft Het Laar een aanvraag in gediend voor deelname aan het Waarborgfonds voor de 
Zorgsector. Het  Waarborgfonds kan Het Laar borging verstrekken voor de financiering van 
investeringen in zorggerelateerde activa. Op 18 april 2016 heeft het Waarborgfonds Het Laar als 
nieuwe deelnemer verwelkomd. 
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4. Kwaliteit  
 
4.1  Kwaliteitsonderzoeken in het kader van  verantwoorde zorg   
Verplichte kwaliteitsonderzoeken 
CQ-meting   
In de maanden mei en juni van 2015 is door Facit, een onafhankelijke onderzoeksbureau, de CQ 
meting uitgevoerd. Het onderzoek is gehouden onder zes groepen waaronder bewoners van het 
verpleeghuis, bewoners van het verzorgingshuis, contactpersonen van bewoners van het 
verpleeghuis, contactpersonen van bewoners van het verzorgingshuis die niet meer aan een 
interview kunnen deelnemen en cliënten die thuiszorg ontvangen. Met de niet-verblijf-geïndiceerde 
partners van verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners is een groepsgesprek gevoerd. De 
rapportages per onderzoeksgroep en de eindresultaten geven blijk van de tevredenheid onder 
bewoners, contactpersonen, partners en thuiszorgcliënten. Ook de hoge respons van gemiddeld 
77,8% is positief en getuigd van een grote betrokkenheid. Aspecten die er positief uitspringen zijn 
het zich veilig voelen, de vakkundigheid van de medewerker, het mee kunnen beslissen over de 
ondersteuning en de aandacht vanuit de medewerker. Verbeteringen zijn mogelijk in de smaak van 
de maaltijden, de schoonmaak en de inspraak.  
 

 
 
Net Promotor Score (NPS) 
De Net Promotor Score (NPS) is een berekening die gemaakt wordt op basis van de vraag om met 
een cijfer tussen 0 en 10 aan te geven of de bewoner Het Laar zou aanbevelen bij vrienden of familie. 
De gemiddelde Net promotor score 2015 van Het Laar is met 64,2% hoger dan in 2013 (55,5%). Het 
aantal uitgesproken promotors van Het Laar (degene die een 9 of een 10 gegeven hebben) overstijgt 
ruimschoots de criticasters (degene die een 6 of lager gaven).  
 
Onaangekondigd inspectiebezoek, 29 juni 2015 
Op 29 juni 2015 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek in Het Laar plaatsgevonden Deze 
inspectie is uitgevoerd in de woonzorglocatie waar verpleeghuiszorgzorg wordt geboden. De 
positieve conclusie van het bezoek is dat in Het Laar de zorg voldoet aan bijna alle normen.  

Rapportcijfers CQ-index vergelijking 2013 en 2015 

Verblijf zonder behandeling Zorginstelling Zorgmedewerker

Woonzorglocatie: Bewoners Vertegenwoordiger Bewoners Vertegenwoordiger

Laarzicht 8,4 8,4 8,1 7,7

Laarakker 8,2 8,8 8,3 8,5

Gemiddeld:

Laarakker + Laarzicht 2015 8,3 8,6 8,2 8,2

Laarakker + Laarzicht 2013 8,1 8,7 8,4 8,3

Verblijf met behandeling Zorginstelling Zorgmedewerker

Woonzorglocatie: Bewoners Vertegenwoordiger Bewoners Vertegenwoordiger

Laarhoven begane grond 8,3 8

Laarhoven 1 8,5 8,3

Laarhoven 2 + Laarakker VP 7,8 8

Laarhoven 2015 8,2 8

Laarhoven 2013 7,8 8,3 8 8,1

Zorg Thuis Zorginstelling Zorgmedewerker

Locatie: Cliënten Cliënten

Huur 8,8 8,9

Wijk 8,1 8,5

Zorg Thuis 2015 8,6 8,7

Zorg Thuis 2013 8,5 8,6
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De aandachtspunten zijn aangegrepen om de woonzorgorganisatie op onderdelen verder te 
professionaliseren. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld welke is gedeeld met de inspecteur.  
In dit verbeterplan zijn acties geformuleerd op de thema’s cliëntdossier (ECD), medicatieveiligheid en 
vrijheidsbeperking (Bopz). In paragraaf 2.2 zijn op deze thema’s de belangrijkste verbeteracties 
toegelicht.    
 
Vrijwillige kwaliteitsonderzoeken 
Meting huidletsel 
Het Laar heeft in november 2015 de meting huidletsel uitgevoerd. Voor de bewoners in het 
verzorgings- en verpleeghuis zijn op basis van observaties vragenlijsten ingevuld om de aanwezigheid 
van zowel decubitus als smetplekken in beeld te brengen.  De resultaten op hoofdlijnen zijn positief. 
Er is een kleine afname te zien van huidletsel ten opzichte van de meting in 2014. Smetten laat een 
afname zien van 7,1% naar 5,8%. Voor decubitus geldt een afname van 5,2% naar 3,4%. Het 
percentage decubitus ligt hiermee aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde van ruim 5%. Het Laar 
hanteert bij elke bewoner een risicosignalering op het gebied van huidletsel, ondervoeding, 
mondzorg, vallen, medicatie, incontinentie, vrijheidsbeperking en depressie. Deze risicosignalering is 
opgenomen in het zorg- en leefplan. De preventieve werking van deze risicosignalering heeft een 
positief effect op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.  
 
Oog voor elkaar  
Het Laar hecht veel waarde aan de sociale veiligheid en de veiligheidsbeleving van zowel bewoners, 
naasten van bewoners als medewerkers. In dit kader zijn in 2015 dialoog-bijeenkomsten 
georganiseerd onder begeleiding van Zorgbelang Brabant. Met genoemde groepen zijn gesprekken 
aangegaan over de wijze waarop de veiligheidsbeleving verder vergroot kan worden, zonder te 
vervallen in onnodige betutteling en/of beperking van de vrijheid. De deelnemers hebben de 
bijeenkomsten gewaardeerd. Het Laar heeft besloten om hieraan in 2016 een vervolg te geven. Eén 
van de conclusies uit de dialoogbijeenkomsten is dat het elkaar kennen de beste waarborg is voor 
het ervaren van veiligheid. Om die reden wil Het Laar de ‘natuurlijke verbinders’ binnen de 
woonleefgemeenschap een nadrukkelijkere plek geven. Zij worden gefaciliteerd bij het organiseren 
van activiteiten die direct dan wel indirect bijdragen aan het elkaar -beter en anders- leren kennen in 
Het Laar.  
 
Mantelzorgraadpleging 
In 2015 heeft Het Laar deelgenomen aan de, door Facit uitgevoerde, mantelzorgraadpleging. Alle 
eerste contactpersonen van verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners zijn benaderd met een 
schriftelijke vragenlijst. Een kleine 100 contactpersonen vulde de vragenlijst in. 73% van de 
contactpersonen geeft aan dat de mantelzorg die zij bieden hen voldoening geeft. 82% geeft aan dat 
zij van Het Laar ondersteuning krijgt bij de zorg voor hun naaste. Gemiddeld geven de 
contactpersonen een 7,6 voor de samenwerking met en ondersteuning van Het Laar. De 
onderzoeksresultaten bieden voldoende aanknopingspunten om de mantelzorgondersteuning verder 
te verbeteren. Extra aandacht gaat uit naar het waken voor overbelasting en het zorgen voor het 
verkrijgen van voldoening uit het werk. De uitkomsten van de raadpleging krijgt aandacht tijdens de 
familieavonden.   
 
Ongenoegens 
In DigiMV, te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl, treft u een specificatie aan van het aantal geuite 
ongenoegens in 2015. Het betreft in het totaal 0 meldingen. Jaarlijks brengt de Regionale 
Klachtencommissie namens de aangesloten stichtingen een jaarverslag uit. Geen van de in dat 
jaarverslag opgenomen klachten heeft betrekking op Het Laar. Ook van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en de bevoegde Rechter zijn over het verslagjaar 2015 geen klachten ontvangen. 
 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Incidentenmeldingen bewoners (MIC) 

 
 

Valincidenten 
Er is een lichte toename van het aantal valincidenten.  Deze toename kan te maken hebben met de 
stijgende zorgzwaarte. Het uitgangspunt is om bewoners zo lang mogelijk de eigen regie te geven en 
hen zo min mogelijk in hun vrijheid te beperken. In het kwartaaloverleg van de aandachtvelders 
worden valincidenten geanalyseerd en acties ter verbetering op bewoners- en teamniveau 
besproken.   
Mede door de inzet van de activiteitenbegeleider met de specialisatie ‘bewegen’ is in 2015 veel 
aandacht besteed aan het bevorderen van het alledaagse bewegen. Bewegen wordt steeds meer als 
een integraal en onlosmakelijk onderdeel van het dagelijkse leven beschouwd. Specifieke 
beweegdoelen per bewoner worden vastgelegd in het zorg- en leefplan.  
Bij valincidenten met botbreuken c.q. zeer ernstige lichamelijke gevolgen zijn voor verzorgingshuis- 
en verpleeghuisbewoners prisma-analyses uitgevoerd. Het maken van dergelijke analyses gaat de 
contactfunctionarissen steeds beter af. De noodzaak om volledig en secuur te rapporteren is in 2015 
significant verbeterd. De prisma-analyses hebben regelmatig geleid tot het uitvoeren van 
preventieve acties. 
 
Medicatie-incidenten 
De aandachtvelders medicatie hadden in 2015 als doel om het aantal toedienfouten te verminderen. 
Dit doel is behaald. Er is een afname gerealiseerd van 100 incidenten met betrekking tot het 
toedienen van medicatie. Deze afname is onder andere het gevolg van een vergrote alertheid van 
medewerkers, de aanschaf van nieuwe medicatiekarren en het werken met de MEdimo applicatie.  
MEdimo wordt ingezet voor het  voorschrijven, bestellen en toedienen van medicatie bij 
verpleeghuisbewoners. Deze applicatie heeft bijgedragen aan een efficiencyslag. Er wordt veel 
minder handmatig op papier geregistreerd. Halfjaarlijks vindt een controle plaats van de medicijn-
werkvoorraad door de apotheker. De totale afname op medicatie-incidenten is 182.  
 
Andere incidenten 
De andere incidenten betreffen met name agressie-incidenten. Dit komt voor bij bewoners met 
psychogeriatrische problematiek. Er zijn in 2015 meerdere incidenten bij dezelfde bewoner 
geregistreerd. De psycholoog wordt betrokken bij het bepalen van de meest passende 
benaderingswijze van deze bewoners.  
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De overige incidenten hebben te maken met detectie, voeding, verbranding en stoten/knellen. Het 
aantal andere incidenten is met 10 afgenomen van 40 in 2014 naar 30 in 2015. 
 
Interne enquêtes 
Structureel houdt Het Laar vinger aan de pols inzake de waardering van nieuwe bewoners en 
nabestaanden van overleden bewoners. Dit gebeurt met behulp van enquêtes. De resultaten van 
deze waarderingsonderzoeken worden per kwartaal geanalyseerd en intern onder direct betrokken 
teams/disciplines verspreid. Op basis van deze resultaten worden verbeter-maatregelen getroffen.  
 
Patiëntveiligheid 
Het Laar heeft in 2015, in samenwerking met de inspectie en een andere zorginstelling, 
geparticipeerd in het project patiëntveiligheid van Vilans. Er is een model ontwikkeld om 
patiëntveiligheid te meten. Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan 
de methode verder uitzetten en toepassen. Het in Het Laar met de zorgmanager en managers VVT 
doorlopen van deze methode gaf diverse inzichten over de veiligheid voor bewoners. In 2016 
doorlopen we de methode nogmaals. 
 
4.2 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van professionalisering bedrijfsvoering  
Vrijwillige kwaliteitsonderzoeken 
Evenals in voorgaande jaren zijn ook in 2015 de kwaliteitsactiviteiten integraal opgenomen in het 
jaarplan. Met deze inbedding in de jaarplancyclus borgen we de –controle op de uitvoering van– 
kwaliteit bevorderende activiteiten. Met de aanpak en uitvoering van de kwaliteitsactiviteiten 
voldoet Het Laar aan de verplichte (kwaliteits)eisen die cliëntenorganisaties, overheid, 
zorgverzekeraars en anderen stellen.   
 
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg) 
Het Laar gebruikt PREZO als kwaliteitssysteem. Het uitgangspunt is tevreden cliënten, tevreden 
medewerkers en goede instellingsresultaten. De verbeterpunten voortvloeiend uit de PREZO-audits, 
verplichte en vrijwillige kwaliteitsonderzoeken en bijvoorbeeld inspectiebezoeken worden 
meegenomen in de jaarplancyclus. Op deze wijze wil Het Laar de tevredenheid en de resultaten 
steeds verder verbeteren. In het jaarplan zijn kwaliteit bevorderende projecten opgenomen die van 
toepassing kunnen zijn voor teams, een sector (wonen, zorg, bedrijfsvoering & financiën) of 
organisatiebreed gelden.  Via Het Laar Portaal, het geborgde documentatiesysteem, hebben 
medewerkers toegang tot de resultaten van de diverse verplichte en vrijwillige 
kwaliteitsonderzoeken en de vastgestelde (kwaliteits)documenten. 
Het Laar bezit sinds juni 2010 twee PREZO gouden keurmerken in de zorg . Op 10 mei 2015 is de 
tussentijdse audit naar tevredenheid verlopen. Alle zes prestaties om te voldoen aan ‘professionele 
medewerkers’ en ‘professionele organisatie’ zijn behaald.   
 
Interne audits 
Sinds enkele jaren voert en team van acht medewerkers in Het Laar interne audits uit. Het intern 
auditen blijkt zeer waardevol. Medewerkers zijn enthousiast om de ,daartoe opgeleide, interne 
auditoren over hun werk te vertellen. Diverse thema’s zijn aan bod geweest waaronder veiligheid, 
hygiëne, medicatie, vrijheidbeperkende maatregelen en het elektronisch cliëntendossier. Het 
inspectie beoordelings-formulier: ‘Veiligheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid van de zorg’ is bij 
interne audits en periodieke inspectierondes gebruikt.  Via managementreviews zijn de resultaten 
van deze audits/inspectierondes gepresenteerd aan het  managementteam. Het bij elkaar ‘in de 
keuken kijken’ heeft grote meerwaarde.  
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Zorgkaart Nederland 
In december 2015 zijn een twintigtal bewoners uit zowel het verzorgings- als het verpleeghuis 
geïnterviewd door medewerkers van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). 
Centraal stond hun mening en tevredenheid over Het Laar als woonzorgaanbieder. De resultaten zijn 
gepubliceerd op Zorgkaart Nederland.  
Gemiddeld gaf men een 7,9 voor Het Laar en 94% van de geïnterviewde bewoners bevelen Het Laar 
bij anderen aan. Ook de scores op de diverse thema’s waren goed.  
 

Thema   Het Laar 
Sector-

benchmark 
 

 
 

 
Accommodatie 8,1 8,0 

Afspraken 8,1 7,7 

Behandeling 8,0 8,0 

Informatie 7,1 7,7 

Luisteren 8,0 7,8 

Medewerkers 8,3 8,2 

 

Met een link op de website van Het Laar nodigen we bewoners, familie en contactpersonen uit hun 
mening over Het Laar ook op Zorgkaart Nederland te geven. 
 
Spiegelrapportage 
Het Laar heeft in 2015 deelgenomen aan de spiegelrapportage van Actiz. Hierin zijn de resultaten van 
alle zorgorganisaties opgenomen die sinds augustus 2012 hebben deelgenomen aan de 
spiegelrapportage en/of de benchmark in de zorg. De resultaten worden in de tweede helft van 
januari 2016 verwacht.  
 
Benchmark in de zorg 
MedewerkerMonitor 
Het Laar neemt deel aan de Benchmark in de zorg (2015-2016). In november en in december van 
2015 is de medewerkersmonitor afgenomen; een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.  
78% van de medewerkers hebben aan het onderzoek meegedaan. Een zeer hoge respons. De eerste 
resultaten kwamen half december beschikbaar. De eindscores van Het Laar liggen iets boven de 
sectorscore. De resultaten zijn bemoedigend. De uitkomsten worden in 2016 verder geanalyseerd en 
op team- en sectorniveau bezien we waar medewerkers tevreden over zijn en ten aanzien van welke 
aspecten verbeteracties mogelijk dan wel noodzakelijk zijn.    
 

Benchmarkronde MedewerkerMonitor Najaar 2015 

Thema Het Laar Sector 

Aantrekkelijkheid van het werk 7,4 7,3 

Cliëntgerichtheid 8,4 8,1 

Mogelijkheid tot veranderen 7,1 7,0 

Toekomstgerichtheid 7,8 7,5 

Werkbeleving 7,6 7,5 

 
In de benchmark worden de resultaten van de CQ-index VV&T alsook de financiële resultaten van 
2015 meegenomen. De eindresultaten worden in september 2016 verwacht.  
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Incidentenmeldingen medewerkers (MIM) 

 
 
Er is een sterke daling waarneembaar van het aantal incidentenmeldingen in 2015 (7) ten opzichte 
van 2014 (19). Het grootste gedeelte van de MIM-meldingen (4 van de 7) betreft 
‘agressie/ongewenste intimiteiten’. De training ‘omgaan met ongewenst gedrag’, waarbij 
medewerkers bewust worden van gedrag dat agressie kan opwekken en de wijze waarop agressie 
beter gereguleerd kan worden, heeft hier in positieve zin aan bijgedragen.  
 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
In het verslagjaar 2015 heeft één medewerker van Het Laar contact gezocht met de externe 

vertrouwenspersoon van Het Laar. Deze functie wordt ingevuld door de bedrijfsmaatschappelijk 

werker van de Arbo Unie. De vertrouwenspersoon heeft hierbij gefungeerd als klankbord. De 

bespreking met de vertrouwenspersoon heeft er toe geleid dat er geen formele klacht is ingediend.  
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5. Het Laar in de samenleving  

De maatschappelijke rol zoals is opgenomen in de missie/visie van Het Laar vertaald zich in diverse 
activiteiten. Het Laar betrekt niet alleen de direct belanghebbenden bij de organisatie maar vervult 
ook een rol in de samenleving. Voorlichting, participatie in maatschappelijke projecten en het 
openstellen van het gebouw voor de Tilburgse samenleving zijn hier voorbeelden van. 
 
Bewonerspanel 
Omdat Het Laar in toenemende mate een klant gedreven organisatie is, is het initiatief genomen tot 
oprichting van een bewonerspanel. In een dergelijk panel denken -potentiële- bewoners en cliënten  
mee over de mogelijkheden om het aanbod van Het Laar beter af te stemmen op de veranderende 
vraag. Het bewonerspanel is voor Het Laar zeer waardevol en wordt de komende jaren 
nadrukkelijker ‘in positie’ gebracht als adviserend orgaan naar diverse geledingen binnen de 
organisatie.  
 
Familie- en informatieavonden 
Periodiek organiseren de zorgteams in Het Laar avonden voor familieleden van bewoners. Tijdens 
deze avonden wordt aandacht geschonken aan belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en 
de gevolgen hiervan voor wonen, dienstverlening, welzijn en zorg. Ook is aandacht voor andere 
thema’s, bijvoorbeeld mantelzorg, palliatieve zorg, brandveiligheid, bewegen. Waar nodig worden 
inhoudsdeskundigen uitgenodigd voor de bijeenkomst. De insteek is om op een interactieve wijze 
met elkaar in gesprek te gaan. Familieleden hebben ruime mogelijkheden om vragen te stellen en 
eventuele verbetervoorstellen toe te lichten. Op deze wijze tracht Het Laar op interactieve wijze het 
beleid en het dienstenaanbod af te stemmen op de veranderende behoeften en voorkeuren van 
bewoners en hun familieleden.   
Speciaal voor familieleden van bewoners met psychogeriatrische aandoeningen, maar ook voor 
geïnteresseerde medewerkers en vrijwilligers, organiseert Het Laar periodiek ‘Vergeet me niet-
avonden’. Tijdens deze vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten geven professionals voorlichting 
over hoe om te gaan met dementie.  Daarnaast is er volop gelegenheid tot het leggen van contacten 
met lotgenoten.  
 
Open dagen en seniorenbeurzen  
Ter bevordering van een open communicatie met de omringende omgeving opent Het Laar jaarlijks 
haar deuren tijdens de open dagen voor de zorg en levert zij een actieve bijdrage aan de periodiek 
terugkerende Tilburgse seniorenbeurs. 
 
Samenwerking met ketenpartners/realisatie servicepunten in de wijk 
Daar waar dit ten goede komt aan de kwaliteit en doelmatigheid van de ondersteuning van ouderen 
in Het Laar of in de wijk, werkt Het Laar waar mogelijk samen. Dit vindt plaats met partijen actief in 
het zorgdomein. Gezien de transities in de langdurige zorg gaat echter in toenemende mate ook 
aandacht uit naar het leggen van verbindingen met partijen in het sociale domein. In de wijken De 
Blaak en Zorgvlied zijn door Het Laar spreekuren georganiseerd in de wijkpunten. Deze spreekuren 
zijn georganiseerd in locaties die door wijkbewoners worden bezocht. Op een laagdrempelige manier 
helpt Het Laar wijkbewoners met het vinden van de weg in de, vaak ingewikkelde wereld van wonen 
en zorg van ouderen. De wijkverpleegkundige vervult hierin een belangrijke makelaarsfunctie en 
zorgt voor de match tussen vraag en aanbod.  
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Samenwerking met Prins Heerlijk 
Via Prins Heerlijk in Tilburg draait in Het Laar het opleidingsprogramma volgens de methode ‘Speciaal 
MBO in bedrijf’. Deze lesmethode kenmerkt zich door bij gemotiveerde jongeren met een 
leerprobleem ‘er alles uit te halen wat er in zit’. Het Laar is er trots op samen met de Schakelring en 
de Wever partner te zijn in dit unieke project.  
Prins Heerlijk verzorgt samen met het Bossche Koning Willem I College in Het Laar de opleiding. In 
Het Laar heeft Prins Heerlijk haar leslokalen waar het programma verzorgd wordt. Naast dat Prins 
Heerlijk in Het Laar een levensmiddelenwinkel exploiteert, werken er ook leerlingen in het restaurant 
van Het Laar. Inmiddels heeft Het Laar verscheidene leerlingen een vast contract aangeboden. 
 
Vrijwilligerswerk 
Het Laar streeft naar een professioneel werkklimaat voor vrijwilligers. Zij zijn zeer bepalend voor het 
serviceconcept van Het Laar en dragen in belangrijke mate bij aan de gastvrijheidszorg.  
Via het aanbieden van vrijwilligerswerkplaatsen stelt Het Laar mensen in de gelegenheid om een 
belangeloze bijdrage te leveren aan het welbevinden van ouderen c.q. relevante werkervaring op te 
doen die de kans op het krijgen van een betaalde baan vergroot. 
Het Laar hecht waarde aan een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van de 
vrijwilliger. En om de vrijwilliger in staat te stellen de taken goed uit te voeren heeft Het Laar een 
programma om de deskundigheid verder te vergroten.  
 
Maatschappelijke stages 
In 2015 zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar voor 
minimaal 30 uur in Het Laar als stagiair aan de slag gegaan. Het doel van de maatschappelijke stage is 
dat leerlingen nader kennismaken met verschillende werkgebieden door middel van het uitvoeren 
van specifieke klussen die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. Leerlingen afkomstig van 
het Beatrix College, het Mill-Hillcollege, het College Wandelbos en het Koning Willem II College 
hebben in Het Laar aan de maatschappelijke stage deelgenomen. De praktijkbegeleidster coördineert 
de plaatsing van stagiaires en de begeleiding van de stagiaires gebeurt door de werkbegeleiders op 
de werkvloer. 
 
Stageprojecten studenten 
Het Laar biedt HBO- en WO-studenten de mogelijkheid om projecten uit te voeren in Het Laar. Op 
deze manier geeft Het Laar studenten de mogelijkheid om praktijkkennis op te doen. Daarnaast is de 
kennis en het onderzoek van studenten waardevol voor Het Laar.   
 
Organiseren van informatieavonden voor wachtlijstcliënten huurappartementen 
In 2014 is Het Laar gestart met het organiseren van informatieavonden voor geïnteresseerden in de 
huurappartementen. Dit is in 2015 voortgezet. Tijdens deze avonden wordt de inhoud van het huren 
met een woonarrangement toegelicht en informatie verstrekt over de ondersteuning die Het Laar 
gedurende de wachttijd kan bieden.  
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6. Het Laar in de toekomst 
 
6.1 Voornaamste risicofactoren 
 
In de afweging welke (strategische, operationele, financiële en compliance) risico’s Het Laar wil 
lopen, alsmede hoe er wordt gereageerd op die risico’s, staat het in continuïteit leveren van 
kwalitatief hoogwaardige zorg steeds voorop. Aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning, alsmede 
aan het voldoen aan wet- en regelgeving, worden geen concessies gedaan. Er wordt prudent 
omgegaan met financiële middelen teneinde de organisatie duurzaam financieel gezond te laten zijn 
en weerbaar te houden. In (strategische) beslissingen wordt ook de maatschappelijke rol van het 
Laar in Tilburg betrokken.  
 
In dit bestuursverslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven waarmee Het Laar gegeven 
haar missie en strategische doelstellingen wordt geconfronteerd, te weten:  
 
 Kortingen op het macrobudget voor de langdurige zorg met consequenties voor de 

zorgcontractering. 
 De extramuraliseringsopgave voor de lichtere zorgzwaartepakketten ZZP’s 1VV tot en met 3VV 

en het tempo waarin deze lichtere zorgzwaartepakketten moeten worden afgebouwd.  
 Wijzigingen in wet- en regelgeving met consequenties voor de financiële bedrijfsvoering (denk 

aan aanpassingen in het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de wet werk en zekerheid). 
 Het afnemen van het animo onder ouderen in de wijk om in een intramurale setting te gaan 

wonen als gevolg van de eigen bijdrageregeling.  
 Het niet hebben van 100% bezetting (conform de Wlz-productieafspraak) op de klick-momenten 

van het Zorgkantoor (heeft effect op ZZP-inkomsten en vergoeding van NHC). 
 Krimpende budgetten in de Zvw (wijkverpleging).  
 De mogelijk nadelige gevolgen van een selectief inkoopbeleid van de wijkverpleging door de 

zorgverzekeraars. 
 Over- of onderschrijding van de met de zorgverzekeraars afzonderlijk overeengekomen 

zorgkostenplafonds. 
 De opkomst van concurrerende, hoogwaardige woonzorgconcepten in Midden-Brabant. 
 Ziekteverzuim onder medewerkers en vrijwilligers. 
 De vergrijzing van het medewerkers- en vrijwilligersbestand. 
 
Het Laar heeft de effecten van bovengenoemde risico’s inzichtelijk gemaakt door het uitvoeren van 
diverse scenariostudies en het actualiseren en verdiepen van een meerjarencapaciteitsplanning, een 
meerjaren strategische personeelsplanning en een financiële meerjarenraming. In de in 2015 
ontwikkelde meerjaren strategische personeelsplanning is een relatie aangebracht tussen de 
ontwikkelingen in Het Laar, de transities in de langdurige zorg en de effecten hiervan op de 
personeelsformatie zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. In de zorgsector vormen 
personeelskosten de belangrijkste kostenpost en het streven is om de personele inzet af te stemmen 
op de uitkomsten van de contractering van Wlz- en Zvw-zorg en de opbrengsten uit de private 
(verhuur)activiteiten. 
 
6.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De ontwikkelingen in de ouderenzorg en -huisvesting stellen organisaties voor de opgave om hun 
koers (en portfolio) te heroverwegen.  In dit kader heeft Het Laar de toekomstbestendigheid van 
haar productmarktcombinaties onderzocht. De gegarandeerde dekking vanuit de 
zorgzwaartepakketten voor woon- en verblijfcomponenten wordt de komende jaren afgebouwd.  
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Dit brengt risico’s voor de bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van diensten waaronder technische 
dienstverlening, receptie, horeca en keuken met zich mee. Via het ontwikkelen van nieuwe 
producten continueert Het Laar deze hotelmatige diensten, al dan niet in aangepaste vorm. 
Aandacht gaat uit naar het verhuren van (voormalig)  zorgappartementen, het bieden van 
ondersteuningsstructuren aan ouderen die langer zelfstandig in de wijk wonen en het slim en slank 
organiseren van een gastvrije bedrijfsvoering. In 2016 worden de appartementen en algemene 
ruimten in Laarzicht gemoderniseerd. Hiermee bevorderen we de verhuurbaarheid van het vastgoed. 
 
Het Laar investeert in de ontwikkeling van een integraal ondersteuningsaanbod voor ouderen in de 
wijk en het ondersteunen van collega-aanbieders in het leveren van verantwoorde zorg. Daartoe 
onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking met collega  zorgorganisaties en 
ketenpartners.  
Op 26 april 2016 is, na hiertoe in 2015 uitgebreid onderzoek te hebben verricht, de intentieverklaring 
getekend om te komen tot overname van en volledige zeggenschap over de verzorgingshuisafdeling 
van De Duynsberg. De productieafspraak van De Duynsberg, de Wlz-cliënten en de zorg- en 
welzijnsmedewerkers gaan in de loop van 2016 over naar Het Laar. Een positieve businesscase heeft 
ten grondslag gelegen aan het besluit tot overname. Met de overname worden 
verzorgingshuisplaatsen voor de stad Tilburg behouden evenals de werkgelegenheid voor de zorg- en 
welzijnsmedewerkers. De overname draagt bij aan een stevigere positie van Het Laar op de lokale 
markt voor verpleging en verzorging en heeft een begroot positief effect op het exploitatieresultaat 
van Het Laar. 
 
Het belangrijkste risico voor Het Laar vormt het hoge ambitieniveau en het beslag dat een aantal 
grote projecten legt op de beschikbare menskracht. 2016 is het jaar van de omvangrijke  renovatie 
van Laarzicht, de overname van de verzorgingshuisafdeling van De Duynsberg en het verankeren en 
verder versterken van de besturingsfilosofie gebaseerd op zelforganisatie en resultaatgerichtheid. 
Deze uitdagingen gaat Het Laar aan met een volledig vernieuwd en in ontwikkeling zijnd 
managementteam.  
 
Het Laar volgt met grote belangstelling de beleidsvoornemens van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de langdurige 
zorg. Zorg die kwalitatief verantwoord dient te zijn, maar ook betaalbaar en beschikbaar moet 
blijven. Nieuwe visies en mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving worden beoordeeld op 
consequenties voor de strategie en bedrijfsvoering van Het Laar en verwerkt in het 
meerjarenbeleidsplan.  
 
Het Laar heeft een kansrijke propositie in de snel veranderende markt.  Het Laar treedt de 
veranderingen in de langdurige zorg met vertrouwen tegemoet en blijft de ontwikkeling van de 
risico’s nu en in de toekomst nauwgezet volgen. 
Gezien de kracht van de organisatie, de cultuur en de reeds in gang gezette plannen, tezamen met 
onze gezonde financiële uitgangspositie, heeft Het Laar alles in huis om de transitie door te maken en 
de organisatie vanuit haar missie verder te versterken. 
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7.    Adviesorganen 

7.1   Bewoners/Huurders 
Cliëntenraad 
De cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Er zijn vier kiesgroepen, te weten: Wlz-bewoners 
Laarzicht/Laarakker (maximaal vijf leden); wettelijk vertegenwoordigers/mantelzorgers/ familieleden 
Wlz-bewoners Laarhoven (maximaal twee leden); Wlz- en Zvw-cliënten wonend in de wijk waarmee 
Het Laar een zorgovereenkomst heeft gesloten (maximaal twee leden) en huurders van Het Laar 
(maximaal één lid). De samenstelling van de raad is zodanig dat zowel de belangen van de Wlz- en 
Zvw-cliënten als die van de huurders worden behartigd.  
 
In het verslagjaar 2015 hebben zes overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder 
plaatsgevonden. De cliëntenraad wordt ondersteund  door het directiesecretariaat van Het Laar.   De 
cliëntenraad heeft krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de 
volgende  basisrechten:  
- Informatierecht 
- Overlegrecht  
- (verzwaard) Adviesrecht  
- Enquêterecht 
- Recht op een bindende voordracht van een bestuurslid 
 
Huisorgaan de Babbelaar wordt ingezet om belangrijke zaken die besproken zijn in de cliëntenraad 
naar bewoners te communiceren. Van elke overlegvergadering worden notulen gemaakt. De 
cliëntenraad legt jaarlijks in haar algemene vergadering verantwoording af aan Wlz-en Zvw-
bewoners/cliënten. Deze vergadering vond plaats op 19 mei 2015. 
Op 12 mei 2015 heeft de cliëntenraad met de sectormanager wonen gesproken over een aantal 
restauratieve zaken. Daarnaast heeft op 23 juli 2015 overleg plaatsgevonden met het bestuur van de 
Huurdersvereniging en de wijkregisseur van de gemeente Tilburg. Het gespreksonderwerp was 
verkeersveiligheid rondom Het Laar.  
 
De heer Van den Einden, lid van de Raad van Toezicht, is contactpersoon voor de cliëntenraad. Hij 
overlegt tenminste eenmaal per jaar met de cliëntenraad over de gang van zaken binnen de 
stichting. In 2015 heeft het gesprek met de cliëntenraad op 21 januari plaatsgevonden samen met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema. Voor de eerste keer is het bestuur van de 
huurdersvereniging hierbij aangesloten. In dit overleg heeft een aantal praktische zaken de revue 
gepasseerd. Zo is door de cliëntenraad aandacht gevraagd bij aanschaf van meubilair voor de 
doelgroep en is van gedachten gewisseld over een aantal  restauratieve zaken. Leden van de 
cliëntenraad en de huurdersvereniging hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over de 
samenwerking met de directeur/bestuurder en het gevoerde beleid.    
 
Op verzoek van het zorgkantoor heeft Het Laar in 2015 een overzicht aangereikt met diensten die 
Het Laar levert in aanvulling op de verblijfsaanspraken in de Wlz. Dit overzicht bevat een vermelding 
van de prijs per dienst en de beantwoording van de vraag of sprake is van een vrijwillige afname. De 
cliëntenraad heeft in deze een positief advies uitgebracht. 
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Samenstelling cliëntenraad Het Laar per 31 december 2015 Rol binnen cliëntenraad 

De heer J.C.F.M. van Beurden Voorzitter 

De heer B.J.M. Burgers Penningmeester 

Mevrouw A.C.F. Linkels-van Oers Secretaris 

Mevrouw E.P.M. Claessens-Cleijsen Lid (aftredend per 31-12-2015) 

Mevrouw I.J.M. van Gorp -Ooms Lid 

Mevrouw G.M. Nefkens-Cools Lid (aftredend per 31-12 2015) 

De heer G.J.A. Poos Lid 

Mevrouw C.A.J. van Riel-Mutaers Lid 

Mevrouw C.M.J. Spaninks-Vermetten Lid 

De heer J. Taminiau Lid 

Mevrouw C.M. Bertens-Conijn Lid 

 
De heer Taminiau is in de algemene vergadering van 19 mei 2015 gekozen als lid namens de 
kiesgroep wettelijk vertegenwoordigers/mantelzorgers/familieleden Wlz-bewoners Laarhoven.  
Vanwege de voorgenomen beëindiging van het lidmaatschap van een aantal leden is een oproep 
gedaan voor nieuwe leden. Eind 2015 heeft dit geresulteerd in het benoemen van mevrouw Bertens-
Conijn als lid namens de kiesgroep Wlz-/Zvw-cliënten wonend in de wijk waarmee Het Laar een 
zorgovereenkomst heeft afgesloten.   
 
Onderwerpen  Uitkomsten 

Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016, jaarplan en 
begroting 2015 

De cliëntenraad is geïnformeerd over de belangrijkste transities in de langdurige 
zorg. Het scheiden van wonen en zorg brengt een afbouw van het aantal Wlz-
plaatsen met zich mee evenals een financieringsvraagstuk met betrekking tot 
met name de hotelmatige functies. De cliëntenraad ondersteunt het 
meerjarenbeleidsplan 2013-2016 en herkent als rode draad het handhaven en 
optimaliseren van de kwaliteit van leven voor bewoners/cliënten en de kwaliteit 
van werken voor medewerkers/vrijwilligers. De cliëntenraad heeft kennis 
genomen van het addendum 2015 bij het meerjarenbeleidsplan. 

Verantwoording 2014 De cliëntenraad is geïnformeerd over de jaarrekening 2014 en heeft ingestemd 
met de tekst in het jaardocument 2014 met betrekking tot het functioneren van 
de cliëntenraad en de uitkomsten van het gebruik van haar wettelijke rechten. 

P&C cyclus Om de cliëntenraad op de hoogte te houden van de voortgang in de bedrijfs-
voering is eenmaal per kwartaal de planning- & controlcyclus van Het Laar met 
de cliëntenraad besproken.  

Kwaliteit De cliëntenraad is geïnformeerd over de tussentijdse PREZO audit van 28 april 
2015 en de resultaten van de benchmark in de zorg. De cliëntenraad is in 2015 
actief betrokken geweest bij de verbetering van de kwaliteit van zorg- en 
dienstverlening. 

Wlz-aanspraken De cliëntenraad heeft ingestemd (verzwaard adviesrecht) met de afwijkende 
afspraken ten opzichte van de Wlz-aanspraken zoals toegelicht in de brochure 
‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’. 

Nieuwe 
organisatiestructuur 

De cliëntenraad is tussentijds geïnformeerd over de invulling van de nieuwe 
organisatiestructuur.  

Activiteitenkalender De aangepaste verspreidingswijze van de activiteitenkalender is met de 
cliëntenraad besproken.  

Incident huurder De resultaten van een intern onderzoek is met een afvaardiging van de 
adviesorganen, waaronder de cliëntenraad, besproken.  

Aangenaam samenleven Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad heeft een interactieve 
theatervoorstelling over aangenaam samenleven op 7 april 2015 bijgewoond. 

Inspectie De cliëntenraad is geïnformeerd over de resultaten van het onaangekondigde 
inspectiebezoek op 29 juni 2015 en het op basis hiervan opgestelde plan van 
aanpak.  
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Onderwerpen  Uitkomsten 

Wlz-offerte 2016 De offerte voor het leveren van zorg in 2016  inclusief de zelfanalyse en het 
ontwikkelplan zijn, mede met input vanuit de cliëntenraad, tot stand gekomen 
en inhoudelijk aan de cliëntenraad toegelicht. Een vertegenwoordiging van de 
cliëntenraad heeft een informatiebijeenkomst van het zorgkantoor voor 
cliëntenraden over zorginkoop bijgewoond.  

Aanpassing algemene 
voorwaarden 

De cliëntenraad heeft positief geadviseerd inzake het aanpassen van de 
algemene voorwaarden bij schade aangebracht door een medewerker.  

Tarieven 2016 De cliëntenraad is geïnformeerd over nieuwe restauratieve tarieven voor 2016. 

Modernisering gebouw 
Laarzicht 

De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht inzake het collectief 
moderniseren van gebouw Laarzicht. De modelappartementen zijn door de leden 
van de cliëntenraad bezichtigd. Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad is 
bij de feestelijke ondertekening van de opdracht met de aannemer aanwezig 
geweest.  

Reglement cliëntenraad  De cliëntenraad heeft de zittingsduur van leden van de cliëntenraad in haar 
reglement gelimiteerd.  

Organisatie-
ontwikkelingen 

Met de cliëntenraad is onder andere gesproken over initiatieven op het gebied 
van naastenparticipatie, nieuwe dienstkleding, het programma voor Carnaval en 
Kerst/Oudjaar, kunst op het binnenplein, onderhoud van de tuin/vijver, het 
restaurant, beperken van betalingsmogelijkheden aan de receptie, 
ideeënkaarten, mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partijen en de 
ontmoetingsruimte in Laarakker.  

Feestdagen/festiviteiten De feestdagen en festiviteiten rondom het 40-jarig jubileum van Het Laar zijn 
door de cliëntenraad geëvalueerd. 

 
Huurdersvereniging  
Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen.  
De bestuursleden worden uit de leden gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter 
wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt onderling de functies.  
 
In 2015 hebben in totaal vier overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder plaatsgevonden. De 
huurdervereniging wordt ondersteund  door het directiesecretariaat van Het Laar. De 
huurdervereniging heeft krachtens de  Wet op het overleg huurders – verhuurder de volgende  
basisrechten:  
- Informatierecht 
- Overlegrecht  
- Agenderingsrecht 
- Adviesrecht  
- Instemmingsrecht 
 
Ter voorbereiding op een informatiebijeenkomst voor bewoners over de modernisering heeft de 
directeur/bestuurder het bestuur van de huurdersvereniging op 1 april 2015 in een extra vergadering 
geïnformeerd over de stand van zaken.    
 

Samenstelling bestuur huurdersvereniging per 31 december 2015 Rol binnen huurdersvereniging 

De heer Th.J.J.M. Boes Voorzitter 

De heer R.A.L. Verhoeven Secretaris 

Mevrouw A.M.J. van Kruisselbergen-Kuiper Penningmeester 

Mevrouw C.J. Pierson-Cartigny Lid 

De heer H.M. Hendriks Lid 
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In de algemene vergadering op 24 maart 2015 is de heer Molenschot afgetreden als lid. In deze 
vergadering  is de heer Verhoeven als lid benoemd en heeft de heer Boes de voorzittershamer 
overgenomen van mevrouw Pierson.  
Gaandeweg het verslagjaar heeft de heer Verhoeven de functie van secretaris overgenomen van 
mevrouw Van Kruisselbergen. Mevrouw Kruisselbergen heeft de functie van Penningmeester op zich 
genomen. 
 
Met huurders is op 29 april 2015 in twee algemene jaarlijkse vergaderingen (één voor huurders met 
en één voor huurders zonder woonarrangement) het te voeren beleid besproken. Tevens is een 
toelichting gegeven op de bevoorschotting, de huurprijzen en de gerealiseerde en geplande 
investeringen in Laarzicht.  
 
Besproken 
Onderwerpen  

Uitkomsten 

Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016, jaarplan en 
begroting 2015 

De huurdersvereniging is geïnformeerd over de belangrijkste transities in de 
langdurige zorg. Het scheiden van wonen en zorg brengt een afbouw van het 
aantal Wlz-plaatsen en heeft ook effect op de hotelmatige functies. 

Verantwoording 2014 De huurdersvereniging is geïnformeerd over de jaarrekening 2014 en heeft 
ingestemd met de tekst in het jaardocument 2014 met betrekking tot het 
functioneren van de huurdersvereniging.  

Huurprijs- en voorschot-
bedragen 2015 

De huurdersvereniging is geïnformeerd over de nieuwe huurprijs- en voorschot-
bedragen voor huurders met en zonder woonarrangement. 

Modernisering gebouw 
Laarzicht 

De huurdersvereniging heeft een positief advies uitgebracht inzake het collectief 
moderniseren van gebouw Laarzicht. De huurdersvereniging heeft aandacht 
gevraagd voor eventuele overlast tijdens de renovatiewerkzaamheden.  
De modelappartementen zijn door het bestuur van de huurdersvereniging 
bezichtigd. Een vertegenwoordiging van de huurdersvereniging  is bij de 
feestelijke ondertekening van de opdracht met de aannemer aanwezig geweest.   

Verkeersveiligheid Op verzoek van de huurdersvereniging heeft een overleg plaatsgevonden met 
de wijkregisseur van de gemeente Tilburg over verkeersveiligheid rondom Het 
Laar. 

Nieuwe 
organisatiestructuur 

Het bestuur van de huurdersvereniging is tussentijds geïnformeerd over de 
invulling van de nieuwe organisatiestructuur. 

Raad van Toezicht De huurdersvereniging heeft op 21 januari 2015 deelgenomen aan het jaarlijks 
overleg dat de cliëntenraad met de Raad van Toezicht heeft. 

Incident huurder De resultaten van een intern onderzoek is met een afvaardiging van de 
adviesorganen, waaronder het bestuur van de huurdersvereniging, besproken.  

Telefooncirkels In het kader van zelfredzaamheid heeft het Rode Kruis een presentatie verzorgd 
in de vergadering van het bestuur van de huurdersvereniging over sociale 
veiligheid en telefooncirkels. 

Kwaliteit De huurdersvereniging heeft kennis genomen van de resultaten van de 
tussentijdse PREZO-audit. 

Inspectie Het bestuur van de huurdersvereniging is geïnformeerd over de resultaten van 
het onaangekondigde inspectiebezoek op 29 juni 2015 en het op basis hiervan 
opgestelde plan van aanpak.  

Organisatie-
ontwikkelingen 

Met het bestuur van de huurdersvereniging is onder andere gesproken over de 
slagbomen op het parkeerterrein, het restaurant/keuken, de informatieborden, 
liften in gebouw Laarzicht, kosten van het woonarrangement, onderhoud 
tuin/vijver, onbevoegden in het gebouw, aangenaam samenleven, 
laarambassadeurs, kunst in Het Laar, programma voor Kerst/Oudjaar en 
initiatieven op het gebied van naastenparticipatie.  

Feestdagen/festiviteiten De feestdagen en festiviteiten rondom het 40-jarig jubileum van Het Laar zijn 
door het bestuur van de huurdersvereniging geëvalueerd. 
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7.2  Medewerkers/Vrijwilligers 
Ondernemingsraad 
In Het Laar is, op basis van de Wet Medezeggenschap Medewerkers Zorginstellingen (WMMZ), een 
ondernemingsraad geïnstalleerd. Deze ondernemingsraad bestaat uit maximaal negen leden. De raad 
is samengesteld uit vertegenwoordigers van twee kiesgroepen, te weten: de ‘sector zorg´ (maximaal 
vijf leden)  en de ´sectoren wonen, bedrijfsvoering & financiën en overige´ (maximaal vier leden). Zij 
behartigen de belangen van alle medewerkers werkzaam in Het Laar. 
 
In het verslagjaar 2015 hebben zes reguliere overlegvergaderingen en één artikel 24-overleg met de 
directeur/bestuurder plaatsgevonden. Het artikel 24-overleg betreft een bespreking van de 
algemene gang van zaken binnen Het Laar. De ondernemingsraad wordt ondersteund  door een 
ambtelijk secretaris.   
De ondernemingsraad heeft krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de volgende 
basisrechten:  
- Overlegrecht  
- Adviesrecht  
- Instemmingsrecht; en 
- Initiatiefrecht.  
 
In het verslagjaar 2015 is ter uitvoering van haar taken een activiteitenbudget beschikbaar gesteld 
van € 8.847,-.  Dit bedrag is door de ondernemingsraad aangewend voor vakbladen en een 
tweedaagse training en scholing.  Jaarlijks legt de raad verantwoording af via een financieel 
jaarverslag. 
 
Mevrouw Lindhout, lid van de Raad van Toezicht, is contactpersoon voor de ondernemingsraad. 
Tenminste eenmaal per jaar vindt er overleg plaats met de ondernemingsraad over de gang van 
zaken binnen de stichting. Op 26 januari 2016 heeft dit overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van 
de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en de heer Van den Einden. 
Laatstgenoemde verving mevrouw Lindhout die verhinderd was. Met de ondernemingsraad is 
gesproken over de ontwikkelingen in 2015. Belangrijkste bespreekpunten waren de herinrichting van 
de organisatie als gevolg van de invoering van zelforganiserende teams, het roosterbeleid, de 
toenemende zorgcomplexiteit en de moderniseringsplannen van gebouw Laarzicht. In het overleg 
heeft de ondernemingsraad aangegeven de samenwerking met de directeur/bestuurder als open en 
transparant te ervaren. Zo heeft de ondernemingsraad onder andere, op uitnodiging van de 
directeur/bestuurder, meegewerkt aan een 360 graden feedback. De ondernemingsraad is 2015, 
evenals in 2014, nauw betrokken geweest bij de herinrichting van de organisatie. Deze herinrichting 
heeft onder medewerkers van Het Laar tot enige ongerustheid geleid. Dit heeft geresulteerd in 
vragen van de ondernemingsraad aan de directeur/bestuurder. De antwoorden van de 
directeur/bestuurder hebben geleid tot de gewenste duidelijkheid en gezorgd voor een geruisloos 
verloop van deze herinrichting. 
 
Samenstelling ondernemingsraad 
Het Laar per 31 december 2015 

Rol binnen ondernemingsraad/Kiesgroep 

Mevrouw I.I.H.G. van Gils Voorzitter (sector zorg) 

Mevrouw J.M.C. van Eulem Ambtelijk  Secretaris (sector wonen, bedrijfsvoering & financiën en 
overige) 

Mevrouw H.P.J.M. Cornelissen Lid (sector zorg) 

De heer M. Schipperen  Lid (sector zorg) 

Mevrouw M. Kremers Lid (sector zorg) 

De heer T. Bastiaansen Lid (sector wonen, bedrijfsvoering & financiën en overige) 

Mevrouw J.A.F.M. van Zon Lid (sector wonen, bedrijfsvoering & financiën en overige) 
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Besproken onderwerpen en gebruik van 
rechten 

Uitkomsten  

Jaarplan, begroting en investeringen 2015 
(informatierecht)  
26 januari 2015 

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van het jaarplan, de 
begroting en de investeringen voor 2015. Ze zijn besproken in de 
overlegvergadering met de directeur/bestuurder.  

Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016  
(informatierecht)  
26 januari 2015 

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van het addendum 
meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016. 

Pilot zelfroosteren  
(Instemmingsrecht) 
26 januari 2015  

De ondernemingsraad heeft ingestemd met de pilot zelfroosteren 
na verwerking van de door de ondernemingsraad voorgestelde 
wijzigingen en aanbevelingen. Een afgevaardigde van de 
ondernemingsraad gaat participeren in de projectgroep 
zelfroosteren.  

Scholingsplan 2015  
(Instemmingsrecht) 
18 februari 2015 / 9 maart 2015 

De ondernemingsraad heeft ingestemd met het scholingsplan na 
verwerking van de door de ondernemingsraad voorgestelde 
wijzigingen. Het scholingsplan is  tussentijds nogmaals aan de 
ondernemingsraad voorgelegd in verband met de uitbreiding van 
de scholing als gevolg van de in de omvang toenemende zorg-
complexiteit in Het Laar.  

Jaardocument 2014  
(Informatierecht) 
19 maart 2015 

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de inhoud van 
het jaardocument 2014. Naar aanleiding van het jaardocument is 
met de directeur/bestuurder gesproken over de consequenties van 
de terugloop  van het gebruik van de dagopvang, de communicatie 
naar de bewoners over het diensten- en activiteitenaanbod via de 
digitale informatieborden en het eenduidig en consequent gebruik 
van het elektronisch cliëntdossier (ECD). 

Vacaturebeleid  
(Informatierecht) 
15 juni 2015 

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van het vacature-
beleid. Naar aanleiding van dit beleid zijn vragen voorgelegd aan 
de directeur/bestuurder. Deze vragen zijn door de directeur/ 
bestuurder naar tevredenheid beantwoord.  
 

Implementatie zelfroosteren en invoeren van 
tweemaandelijks rooster  
(Instemmingsrecht) 
22 juni 2015  

De ondernemingsraad heeft ingestemd met de implementatie van 
het zelfroosteren en het invoeren van een tweemaandelijks 
rooster. 

Aanpassen werkkostenregeling  
(Instemmingsrecht) 
22 juni 2015  
 

De ondernemingsraad heeft ingestemd  met het voorstel om de 
criteria te verruimen zoals deze gelden bij de Belastingdienst 
betreffende het declareren van de kosten kinderopvang. 

Vergoedingenlijst ARBO-hulpmiddelen  
(Adviesrecht) 
22 juni 2015  
 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot de vergoedingenlijst voor ARBO-hulpmiddelen voor 
medewerkers. Afhankelijk van de werkzaamheden van de 
medewerker kan er een extra beroep worden gedaan op deze 
ARBO-hulpmiddelen.  

Uitbetalen overwerkuren  
(Adviesrecht) 
13 juli 2015 
 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot het uitbetalen van overwerk/meeruren. Uit de praktijk is 
gebleken dat het opnemen van uren binnen een termijn van drie 
maanden niet mogelijk is.  

Niveau coördinatoren   
(Adviesrecht) 
13 juli 2015  

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot het verhogen van het niveau van de coördinatoren in verband 
met de toegenomen zorgzwaarte en complexiteit ervan.  

Overname huishoudelijk personeel Nuevo  
(Adviesrecht) 
13 juli 2015 / 14 september 2015  

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd inzake het 
onderbrengen van vier huishoudelijke medewerkers van Het Laar 
bij Nuevo Facilitair BV.  

Overlegstructuur bij het nieuwe organogram 
(Adviesrecht) 
14 september 2015 
 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot de nieuwe overlegstructuur na verwerking van de door de 
ondernemingsraad voorgestelde wijzigingen. 
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Besproken onderwerpen en gebruik van 
rechten 

Uitkomsten  

Integreren nieuwe functies contactfunctionaris 
Thuiszorg  
(Adviesrecht) 
10 december 2015 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met betrekking 
tot het laten vervallen van de functie van  contactfunctionaris 
Thuiszorg. De betreffende medewerkers gaan meewerken in de 
directe cliëntenzorg.   

Digitale salarisstrook gerelateerd aan nieuwe 
personele arbeidsprocessen  
(Instemmingsrecht) 
10 december 2015 

De ondernemingsraad heeft ingestemd met het digitaliseren van 
de salarisstrook in het kader van de nieuwe personele 
arbeidsprocessen.  

Rookbeleid  
(Informatierecht) 
17 december 2015  

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de  interne 
verbouwing van de rokersruimte. Aandacht is gevraagd voor het 
voorkomen dat medewerkers noch bewoners bij de hoofdingang 
gaan roken.   

Omkleden op het werk  
(informatierecht) 
17 december 2015 

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de visie van de 
directeur/bestuurder dat er geen verplichte omkleedprocedure op 
de werkplek geldt en dat dientengevolge Het Laar niet hoeft te 
zorgen voor een douchefaciliteit voor medewerkers. De 
ondernemingsraad steunt deze visie. 

 
Vrijwilligersplatform 
Met het vrijwilligersplatform doet Het Laar recht aan de bijzondere plaats en positie van vrijwilligers 
die in Het Laar actief zijn en dagelijks een onmisbare bijdrage leveren aan de realisatie van het zorg- 
en dienstverleningsconcept. Het vrijwilligersplatform heeft een adviesfunctie en fungeert als 
intermediair tussen de bij Het Laar aangesloten vrijwilligers en de directeur/ bestuurder. 
 
In 2015 hebben drie overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder plaatsgevonden en één 
overleg tussen de leden van het vrijwilligersplatform onderling. De staffunctionaris welzijn is 
verantwoordelijk voor het secretariaat van de overlegvergaderingen. Tevens neemt een lid van het 
platform als gast deel aan de overleggen van de afdelingen en clubs.  
 
Voor  nieuwe vrijwilligers is er een bijeenkomst waarin een ontmoeting plaatsvindt met de 
directeur/bestuurder en uitleg wordt gegeven over (brand)veiligheid, bedrijfshulpverlening en het 
calamiteitenplan. Tevens krijgen nieuwe vrijwilligers een rondleiding door Het Laar. 
Eén keer in de twee jaar wordt een enquête onder vrijwilligers gehouden. In 2014 is de laatste 
vrijwilligersenquête gehouden.  
 
 

Samenstelling vrijwilligersplatform Het Laar per 31 december 2015 Rol binnen het platform 

De heer H. Janssen  Lid 

Mevrouw L. Koning – Heijne Lid 

Mevrouw J. Van Riel -  Wittens Lid 

De heer A. Seebregts Lid 

 
Het vrijwilligersplatform heeft nog twee vacatures openstaan.    
 

Beproken onderwerpen Uitkomsten  

Bekendheid geven aan 
vrijwilligersplatform 

Het is belangrijk om in de teamoverleggen aandacht te vragen voor: het doel 
van het vrijwilligersplatform, wie er zitting in hebben en de vacatures die in 
het platform zijn ontstaan.  

Evaluatiegesprekken met 
vrijwilligers 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse evaluatiegesprekken. 
Deze gesprekken worden vooral telefonisch door de teams gevoerd, terwijl 
een face-to-face contact naar verwachting positiever en effectiever is. 
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Beproken onderwerpen Uitkomsten  

Bevorderen 
betrokkenheid 
vrijwilliger bij 
Laarorganisatie 

De deelname van vrijwilligers aan voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, 
trainingen en dergelijke is beperkt. Het zou wenselijk zijn om de 
betrokkenheid op deze onderdelen te vergroten. 

Informatie van en voor 
vrijwilligers 

Vrijwilligers worden niet meer apart geïnformeerd via het jaarlijkse 
vrijwilligersbericht maar ontvangen informatie via het Laarjournaal. Het 
Laarjournaal is hiermee een informatiebron voor zowel medewerkers als 
vrijwilligers. Hiervoor is gekozen om te benadrukken dat medewerkers en 
vrijwilligers steeds in onderlinge afstemming ondersteuning en services 
bieden aan de bewoners/cliënten van Het Laar. Om deze gezamenlijkheid te 
benadrukken worden vrijwilligers actief betrokken bij de teams en bij Het 
Laar als organisatie.    
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8.  Bestuur en toezicht 
 
Het Laar heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke, eenhoofdige 
directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
van de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in respectievelijk het 
directiereglement en het Raad van Toezicht reglement.  Het Laar onderschrijft de Zorgbrede 
Governance Code (2010) en past de best practices uit deze code toe. 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de betekenis van Het Laar in de Tilburgse maatschappij en in 
de zorgketen, de missie, de strategie, de cultuur en kernwaarden, hoogwaardige en goede zorg, de 
bedrijfsvoering, de voornaamste risico’s samenhangend met de strategie, de (zorg)prestaties en de 
interne, risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de 
besluitvorming en het functioneren van de directeur/bestuurder, geeft gevraagd en ongevraagd 
advies en treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van 
Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de cliëntenraad/huurdersvereniging, de ondernemingsraad 
(de adviesorganen), alsmede met de externe accountant over zijn auditplan, managementletter en 
accountantsverslag. 
 
De Raad van Toezicht is divers samengesteld qua competenties en achtergronden, waaronder 
zorginhoud en kwaliteit van zorg, HRM en organisatieontwikkeling, financiële bedrijfsvoering, 
juridisch en bestuurlijk, vastgoed en huisvesting en marketing en communicatie. Ieder lid van de 
Raad van Toezicht heeft minimaal twee specifieke aandachtsgebieden.  
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van Het Laar. Nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht worden op openbare wijze geworven. De cliëntenraad en ondernemingsraad  van Het Laar 
hebben adviesrecht met betrekking tot voorgedragen nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De 
statutaire zittingsduur van de leden is vier jaar, welke periode met maximaal vier jaar kan worden 
verlengd via herbenoeming. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 kent Het Laar vijf (voorheen zes) leden van de Raad van Toezicht. Een 
van vijf leden van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder is vrouw; derhalve is ultimo 
verslagjaar 30% van de bestuurlijke posities ingevuld door vrouwen. De directie/bestuurder en Raad 
van Toezicht waren als volgt samengesteld in 2015: 
 
 Rol & 

aandachtsgebied 
Hoofdfunctie en nevenfuncties 

Mevrouw J.G.A.M. van Huijkelom-van 
Iersel MBA  

Directeur/bestuurder Lid Raad van Toezicht Transvorm,  
Lid bestuur Zorgnetwerk Midden-
Brabant 
Lid bestuur Zorgacademie Midden- 
Brabant 

De heer drs. P. Sennema MPM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoeming: 01-07-2018 
Einde termijn: 01-07-2022 
 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Governance, ICT,  externe 
relaties, communicatie 

Hoofdfunctie: Secretaris-directeur 
Waterschap Aa en Maas 
 

De heer drs. ing. E.W.T. van den Einden 
Datum eerste benoeming: 28-03-2012 
Herbenoeming: 28-03-2016  
Einde termijn: 28-03-2020 
 

Lid Raad van Toezicht (op 
voordracht cliëntenraad) 
Vastgoed en huisvesting, 
cliëntenraad en financiën 

Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder 
Woningstichting Volksbelang, 
Drimmelen 
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 Rol & 
aandachtsgebied 

Hoofdfunctie en nevenfuncties 

De heer drs. J.I. de Groot RA 
Datum eerste benoeming: 01-01-2013 
Herbenoeming: 01-01-2017 
Einde termijn: 31-12-2020 
 

Lid Raad van Toezicht 
Financiën, vastgoed en 
huisvesting 

Hoofdfunctie: Senior Director 
PricewaterhouseCoopers Accountants 
N.V.  

De heer C.P.M.W. van Haaren MCM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoeming: 01-07-2018 
Einde termijn: 01-07-2022 
 

Lid RvT.  
Bedrijfsvoering, vastgoed en 
huisvesting, zorg 

Hoofdfunctie: Directeur Stichting 
Woondiensten Glorieux 

Mevrouw drs. A.J. Lindhout-Jansen 
Datum eerste benoeming: 01-01-2010 
Herbenoeming: 01-01-2014 
Einde termijn: 31-12-2017 

Lid RvT, vicevoorzitter. 
Medische zaken,  zorg, 
ondernemingsraad 

Hoofdfunctie: Huisarts, Tilburg  
Nevenfuncties: Huisartsenopleider 
Universiteit Maastricht 

 

Verslag 2015 van de Raad van Toezicht 

Focus op een duurzame toekomst van aangenaam leven & wonen met zorg en ondersteuning 

De ouderenzorg in Nederland maakt uitdagende veranderingen door. Veranderingen die ook de zorg- 
en woonactiviteiten van Het Laar op zowel de kortere als de langere termijn raken. De 
maatschappelijke rol van Het Laar, haar missie en de kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd zijn 
het kompas voor zowel het strategisch beleid als het dagelijks beleid van Het Laar als voor het 
passend reageren op die veranderingen.  
 
Wij kijken als Raad van Toezicht met vertrouwen naar de toekomst. Het Laar verkeert in een prima 
uitgangspositie voor zowel zorg als verhuuractiviteiten. Alertheid blijft evenwel geboden, vooral door 
de impact van de transitie van ‘zorg met wonen’ naar ‘wonen met (zorg)ondersteuning’ en door 
nieuwe wijzigingen in overheidsbeleid en regelgeving. Dit alles in een context waarin 
belanghebbenden in de maatschappij kritisch kijken en zullen blijven kijken naar de geleverde 
(zorg)kwaliteit.  
 
Het afgelopen jaar is de organisatiestructuur van Het Laar verder aangepast op deze nieuwe context. 
Zelforganiserende teams krijgen meer de ruimte: coaching en faciliteren staan daarin centraal. 
Passend bij die nieuwe structuur is begin 2016 een nieuw managementteam van start gegaan. 
 
Het Laar heeft de financiële ruimte om te blijven investeren in de kwaliteit van de zorg en de 
toekomstige kwaliteit van haar woon/zorgcomplex. De transitie in de langdurige zorg betekent 
reductie van verzorgingshuisplaatsen, ook voor Het Laar. De effecten daarvan zullen de komende 
jaren zichtbaar worden.  De voorgenomen overname per 1 juli 2016 van de 32 verzorgingshuis-
plaatsen door Het Laar van De Duynsberg, betekent een versterking van verzorgingshuiszorg in Het 
Laar. Met het Zorgkantoor zijn hierover goede  afspraken gemaakt. Zo zal ultimo 2017 circa de helft 
van die huidige plaatsen bij De Duynsberg worden toegevoegd aan het totaal aantal verzorgingshuis-
plaatsen van Het Laar. Hiermee worden verzorgingshuisplaatsen voor bewoners van Tilburg 
behouden, alsmede ook de werkgelegenheid van de circa 40 zorg- en welzijn medewerkers van De 
Duynsberg. Als Raad van Toezicht hebben we, nadat in 2015 in diverse vergaderingen intensief 
hierover is gesproken, begin 2016 ingestemd met deze voorgenomen overname. Deze overname is 
immers van belang voor de positie en de continuïteit van de kwaliteit van de zorg in Het Laar en 
tevens van maatschappelijke betekenis voor Tilburg. We gaan ervan uit dat de eind april 2016 
afgesloten intentieovereenkomst met De Duynsberg op korte termijn wordt omgezet in definitieve 
afspraken omtrent de overname. Andere (strategische) samenwerkingsverbanden zijn eveneens 
besproken in de Raad van Toezicht.  
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Het prudente financiële beleid van de afgelopen jaren maakt dat er voldoende eigen financiële 
middelen zijn om het gebouw Laarzicht stijlvol te moderniseren. Het voorstel voor deze investering 
van circa 6 miljoen euro is op basis van een zorgvuldig opgestelde en meerdere malen intensief 
besproken businesscase in perspectief van de meerjarenbegroting en de totale financieringspositie, 
eind 2015 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Met deze vernieuwing wordt het Laarzicht 
gebouw weer geheel eigentijds en toekomstbestendig voor aangenaam wonen in Het Laar. 
 
De kwaliteit van de zorg, veiligheid en personele aangelegenheden staan regelmatig en consequent 
op de agenda. De uitkomsten van interne en externe inspecties en audits alsmede de leerpunten die 
de organisatie daaruit ontleent en de voortgang op verbeterplannen staan regelmatig op de agenda 
van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is gedurende het jaar op diverse momenten door de 
directeur/bestuurder terstond geïnformeerd over gebeurtenissen met een (potentiële) impact op de 
reputatie van Het Laar, medewerkers, bewoners en huurders. Het Laar onderzoekt steeds wat er te 
leren is van dit soort gebeurtenissen/incidenten en vertaalt de leerpunten door in concrete acties. 
 
In de periodieke contacten met de cliëntenraad/huurdersvereniging en de ondernemingsraad legt 
een afvaardiging van de Raad van Toezicht het oor te luister over de mate van tevredenheid van 
bewoners en medewerkers inclusief over hoe de veranderingen in de organisatie worden beleefd. 
Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft enkele malen per jaar contact met medewerkers 
werkzaam in de zorg. Ook spreken leden van de Raad van Toezicht tijdens informele ontmoetingen 
met bewoners, huurders, (zorg)medewerkers en vrijwilligers. 
 
De Raad van Toezicht bewaakt de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering. 
Binnen de context van de planning en control cyclus worden periodiek de lange en korte termijn 
financiële ontwikkelingen, investeringen en financiering besproken. Deze planning & control cyclus is 
in het afgelopen jaar verder verdiept en begin 2016 is de financiële functie versterkt via het 
aantrekken van een manager bedrijfsvoering en financiën. De externe accountant was aanwezig in de 
vergadering waarin de jaarverantwoording 2014 van Het Laar en zijn accountantsverslag werd 
besproken en in de vergadering waarin zijn managementletter 2015 werd besproken. Mede op basis 
van de evaluatie van zijn functioneren is de externe accountant herbenoemd als externe accountant 
voor het boekjaar 2015. 
 
Naast bovengenoemde onderwerpen kwamen aan de orde: de transitie-opgave van ‘zorg met wonen 
naar wonen met (zorg)ondersteuning’, de herinrichting van de organisatie, actualiteiten in de zorg, 
het jaaroverzicht vrijwilligers, het Laar in de media, de periodieke managementrapportages, het 
meerjarenbeleidsplan inclusief voornaamste risico’s en risicobeheersing, de meerjarenbegroting en 
de begroting 2016, de financiële positie en financiering, het functioneren en bezoldiging van de 
directeur/bestuurder, de governance code, de rolverdeling binnen de raad, de bezoldiging van de 
leden van de Raad van Toezicht. Voor de bezoldiging van de leden van Raad van Toezicht en van de 
directeur/bestuurder wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. Deze bezoldigingen 
vallen binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders. 
 
De Raad van Toezicht houdt zichzelf jaarlijks de spiegel voor omtrent haar eigen functioneren om 
daaruit leerpunten te destilleren voor de toekomst. Gefaciliteerd door een externe gespreksleider is 
in een Raad van Toezicht vergadering plenair het functioneren van de Raad van Toezicht besproken. 
Bij het tweede deel van deze bespreking was ook de directeur/bestuurder aanwezig. De belangrijkste 
leerpunten uit de evaluatie 2015 betroffen het actualiseren van de reglementen van de Raad van 
Toezicht en de directeur/bestuurder alsmede het verder structureren van het toezicht door de Raad 
van Toezicht op de kwaliteit van de zorg.  
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Dit laatste vindt inmiddels plaats via het voorbereiden door een afvaardiging van de Raad van 
Toezicht van de plenaire besprekingen (minimaal twee keer per jaar) over kwaliteit in de zorg in de 
vergadering van de raad. De bestuursreglementen zijn in 2015 geactualiseerd. 
 
In 2015 heeft de Raad van Toezicht in totaal acht keer vergaderd. Het aanwezigheidspercentages van 
de Raad van Toezicht leden bij deze vergaderingen bedroeg 97,5%. De directeur/bestuurder was 
aanwezig in alle vergaderingen met uitzondering van het deel van de vergadering waarin over haar 
functioneren en haar beloning is besproken. In een aantal vergaderingen hebben management-
teamleden bijdrages verzorgd.  
 
Ook buiten de formele vergaderingen geeft de Raad van Toezicht van Het Laar inhoud aan haar 
advies/klankbord rol. Dit vindt gedurende het jaar plaats in de vorm van gesprekken van een of 
meerdere Raad van Toezicht leden met de directeur/bestuurder, waarin in voorkomende gevallen 
ook een of meerdere managementteamleden aanwezig zijn. Op hun aandachtsgebieden delen 
individuele Raad van Toezicht leden hun kennis en geven reflectie op onder andere actuele 
ontwikkelingen, ideeën, plannen en concept (vergader)documenten. In het bijzonder rondom de 
voorgenomen overname van de verpleeghuiszorg van De Duynsberg, de renovatie van Laarzicht en 
de kwaliteit van de zorg vonden in 2015 dit soort sessies plaats. 
 
Het Laar blijft ook in 2016 in beweging. Met name de overname van de verzorgingshuisplaatsen van 
De Duynsberg en de modernisering van de huurappartementen in Laarzicht zijn beeldbepalend voor 
Het Laar in 2016. Deze veranderingen zijn niet altijd even makkelijk maar houdt Het Laar als 
organisatie ook naar de toekomst toe vitaal waardoor Het Laar haar maatschappelijke betekenis, 
bruisend, stijlvol en verzorgd, kan blijven waarmaken. De Raad van Toezicht blijft op betrokken wijze 
maar ook alert de organisatie hierin ondersteunen en de organisatie een maatschappelijke spiegel 
voorhouden. 
 
De Raad van Toezicht is alle vrijwilligers, medewerkers, leden van de ondernemingsraad en de 
cliëntenraad/huurdersvereniging alsmede de directeur/bestuurder zeer erkentelijk voor de wijze 
waarop zij de kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd elke dag inhoud weten te geven en 
daarmee de bewoners van Het Laar goede zorg en een aangenaam thuisgevoel weten te geven.  
 
Tilburg, 23 mei 2016 
 
 
De Raad van Toezicht 
 
Pieter Sennema (voorzitter), Anke Lindhout-Jansen, Koen van Haaren, Eric van den Einden, en Jos de 
Groot 
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Bijlage I Samenwerkingsrelaties Het Laar 

Samenwerkingsrelatie Functie Toelichting 

Actiz Brancheorganisatie in sector 
Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 

Belangenbehartiging namens de 
aangesloten leden (organisatie van 
zorgondernemers) 

Apotheek Zorgvlied Medicijnverstrekking/Bewaking 
uitvoering medicatieprotocol 

Leveren van voorgeschreven 
medicijnen  

Arbo Unie  Verzuimbegeleiding en preventie Verzuimbegeleiding en preventie 

Deloitte Accountants B.V. Accountant  

BOTS/Meer Bewegen Voor Ouderen Ouderengymnastiek Aanvulling welzijn- en  
dienstverleningsconcept 

Centrum Indicatiestelling Zorg Indicatiestelling Afgifte van indicatiebesluiten 

Consultatiebureau voor senioren (in 
samenwerking met Thebe) 

Consultatie/preventie  Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en 
dienstverleningsconcept 

Féju  Automatisering & Telecommunicatie Totaaloplossingen in hardware en 
software voor automatisering & 
telecommunicatie 

Fysiotherapiepraktijken ´Medap & 
Fisijo´ 

Fysiotherapie in Het Laar Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en 
dienstverleningsconcept 

Gemeente Tilburg / Loket Z Ouderenzorg en huisvestingsbeleid  Uitvoering prestatievelden Wmo 

Geriatrisch netwerk (stuurgroep) Ketenzorg dementie Beschikbaarheid Casemanager 

Geschillen commissie VV&T Klachtbehandeling en -bemiddeling  

Huisartsen(groepen)/HAGRO’s 
(Westend, 2009 en 21) 

Huisartsenzorg/Geneeskundige zorg Leveren van verantwoorde medische 
zorg 

ING Kapitaalverschaffer/ Huisbankier  

Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezicht op kwaliteit van zorg Toetsen normen verantwoorde zorg 

IZZ/CZ  Zorgverzekeraars  Collectieve ziektekostenregeling 
medewerkers 

Kapsalon ´Manon Haar Salon’  & 
‘Birgitte’ 

Kapsalon in Het Laar Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en 
dienstverleningsconcept 

Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO-Westend) 

Ledenvergaderingen/gebruik van 
ontspanningsfaciliteiten 

Wijkfunctie voor leden 

Kinderdagverblijf ´Villa Cardan´ Kinderdagopvang in Het Laar Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en 
dienstverleningsconcept 

Mortuarium ´Monuta´ 
 

Mortuarium in Het Laar Wijkfunctie/Aanvulling  
dienstverleningsconcept 

Nuevo BV Facilitaire service Schoonmaak appartementen en 
algemene ruimten en huishoudelijke 
hulp in het kader van de Wmo 

Openbare bibliotheek Tilburg 
 

Bibliotheek/Boekenuitleen Aanvulling welzijn- en  
dienstverleningsconcept 

Ouderenadviseur/De Twern 
 

Advies Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en 
dienstverleningsconcept  

Palliatiefterminaal netwerk Verbeteren kwaliteit van leven van 
bewoners in terminale fase 

Afstemming i.h.k.v. ketenzorg 

Parochie ´Korvel´ Diaken/Priester (geestelijke 
verzorging) 

Geestelijke verzorging  
bewoners Het Laar 

PGGM Zorg en Welzijn Pensioenuitvoeringsorganisatie 
(pensioenregeling) 

Pensioenuitvoeringsorganisatie 
medewerkers 

PrinsHeerlijk Buitengewoon leren en werken 
Erkend Leerwerkbedrijf + Winkel 

Voor jongeren met leerproblemen/ 
Aanvulling op welzijns- en 
dienstverleningsconcept 

Regionaal Opleiding Centrum 
ROC/Fontys/Avans 

Opleidingsinstituut Opleiding van BBL- en BOL-leerlingen 

Regionale klachtencommissie 
verpleeg- en verzorgingshuizen 

Klachtenbehandeling- en bemiddeling Ook voor opvang van Bopz-
gerelateerde klachten 

Rode Kruis Organiseren ontspanningsactiviteiten Aanvulling welzijn- en  
dienstverleningsconcept 
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Samenwerkingsrelatie Functie Toelichting 

Tandartspraktijk Reijnen Richtlijn mondzorg Uitvoering consulten 

Thebe  Behandeling/Verpleeghuiszorg- 
expertise 
 
 
Medisch technische handelingen 

Leveren van verantwoorde medische 
en paramedische zorg en geestelijke 
verzorging aan verpleeghuiscliënten 
Leveren van verantwoorde medische 
zorg (voorbehouden en risicovolle 
handelingen)  

Transvorm Personeelsvoorziening en  
re-integratie 

Werving, selectie en begeleiding 

TweeSteden ziekenhuis/ 
St. Elisabeth ziekenhuis 

Medische en paramedische 
zorg/Transferverpleegkundige 

Afstemming i.h.k.v. ketenzorg 

Van Lanschot Bankier  

Vrijwilligersorganisatie ´Contour´ Vrijwilligerswerk Levering en begeleiding vrijwilligers 

Wijkagent / Politie Midden en West 
Brabant (District Tilburg) 

Veiligheid in en rondom Het Laar Wijkfunctie/Veiligheid 

Woonbeleggingsfonds Vesteda Serviceappartementen Exploitant van appartementencomplex 
HollandCarré 

Zero Purchase Onafhankelijk inkoopbureau Scherp inkopen en kosten besparen op 
korte en lange termijn 

Zorgaanbieders in Tilburg  Overbruggingszorg aan 
wachtlijstcliënten 

Bemiddeling wachtlijstcliënten 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ (regio 
Midden-Brabant) 

Zorginkoop en Zorgtoewijzing Productie- en budgetafspraken 
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Deel 2 

JAARREKENING 
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Stichting Het Laar

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 1 19.787.284 20.940.171

Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 19.787.284 20.940.171

Vlottende activa

Voorraden 2 1 1

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 0 0

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 69.358 167.815

Debiteuren en overige vorderingen 4 264.908 97.888

Effecten 0 0

Liquide middelen 5 10.012.283 9.278.904

Totaal vlottende activa 10.346.550 9.544.608

Totaal activa 30.133.834 30.484.779

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 8.459.063 8.431.517

Algemene en overige reserves 3.150.779 2.746.116

Totaal eigen vermogen 11.609.887 11.177.678

Voorzieningen 7 690.373 506.426

Langlopende schulden (nog voor meer 8 14.955.776 15.985.970

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

Overige kortlopende schulden 9 2.877.798 2.814.705

Totaal passiva 30.133.834 30.484.779
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Stichting Het Laar

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 14.220.639 14.662.509

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 11 103.465 134.000

Overige bedrijfsopbrengsten 12 1.659.897 1.571.406

Som der bedrijfsopbrengsten 15.984.001 16.367.915

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 10.001.311 9.797.553

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 1.766.296 2.065.954

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 15 3.179.178 2.936.143

Som der bedrijfslasten 14.946.785 14.799.650

BEDRIJFSRESULTAAT 1.037.216 1.568.265

Financiële baten en lasten 16 -605.007 -606.135

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 432.209 962.130

Buitengewone baten/ lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 432.209 962.130

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 404.663 140.927

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 27.546 821.203

  

432.209 962.130



 

 
      44 

 

Stichting Het Laar

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.037.216 1.568.265

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.766.296 2.065.954

- mutaties voorzieningen 183.947 -37.609

1.950.243 2.028.345

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 0 0

- vorderingen -202.931 131.061

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 98.457 326.137

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 54.028 122.009

-50.446 579.207

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.937.013 4.175.817

Ontvangen interest 84.755 67.565

Betaalde interest -644.787 -687.927

Buitengewoon resultaat 0 0

-560.032 -620.362

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.376.981 3.555.455

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -613.408 -904.216

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0

Nieuw opgenomen leningen u/g 0 0

Aflossing leningen u/g 0 0

Investeringen in overige financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen overige financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -613.408 -904.216

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -1.030.194 -1.019.875

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.030.194 -1.019.875

Mutatie geldmiddelen 733.379 1.631.364

Stand geldmiddelen per 1 januari 9.278.904 7.647.540

Stand geldmiddelen per 31 december 10.012.283 9.278.904

Mutatie geldmiddelen 733.379 1.631.364

Toelichting:

Onder ontvangen rente en betaalde rente zijn de feitelijke kasstromen in 2015 weergegeven waarbij de overlopende

rente (nog te ontvangen / nog te betalen rente) is gecorrigeerd op de mutatie van kortlopende vorderingen, 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dit kasstroomoverzicht bestaan 

uit liquide middelen. 

respectievelijk kortlopende schulden.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
1.4.1 Algemeen        
        
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
Stichting Het Laar (hierna: Het Laar) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Tilburg, op het adres 
Generaal Winkelmanstraat 175. De stichting biedt woon- en zorgdiensten aan gelijkgestemde 
ouderen die harmonieus samenleven. Ouderen kunnen bij Het Laar wonen ongeacht de (zwaarte van 
de) zorgbehoefte. Het Laar is een toegelaten zorgaanbieder in de zin op de Wet Toelating 
Zorginstellingen en is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 
verblijf en behandeling. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening       
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2. 
 
Continuïteitsveronderstelling        
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.   
    
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Verbonden rechtspersonen 
Als verbonden rechtspersoon is aangemerkt de Stichting Vrienden van Het Laar. De 
directeur/bestuurder van Het Laar en twee leden van de Raad van Toezicht van Het Laar, zijn tevens 
lid van het vierhoofdig bestuur van de Stichting Vrienden van Het Laar. Het Laar kan derhalve invloed 
van betekenis uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de Stichting Vrienden van Het 
Laar. 
 
De Stichting Vrienden van Het Laar is een steunstichting en is statutair gevestigd in Tilburg en heeft 
als doel het bieden van aanvullende voorzieningen voor bewoners en cliënten van Het Laar. Het 
eigen vermogen volgens de meest recent vastgestelde jaarrekening, namelijk de jaarrekening 2014, 
bedraagt € 25.961,65 en het exploitatieresultaat over dat jaar bedraagt € 5.752,43. 
 
Er zijn in 2015 geen noemenswaardige transacties geweest tussen beide stichtingen.  
 
Op grond van artikel 7 van de Regeling Verslaggeving WTZi is deze stichting niet mee geconsolideerd 
in deze jaarrekening.  
 
Grondslagen WNT        
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.    
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
    

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva     

         

Activa en passiva        
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 
jaarrekening genummerd. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
   
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft. 
        
Materiële vaste activa        
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van 
het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste 
activa in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Voor een overzicht van de gebruikte 
afschrijvingspercentages per categorie materiële vaste activa wordt verwezen naar hoofdstuk 1.7 van 
deze jaarrekening. 
 
Uitgaven inzake groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven over de economische 
levensduur. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
 
Materiële vaste activa - bijzondere waardeverminderingen  
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 
een actief niet terugverdiend zal worden.  
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Het Laar heeft vastgesteld dat veranderingen in omstandigheden en vooruitzichten naar de situatie 
per 31 december 2015 niet hebben geleid tot een vernieuwde aanwijzing voor een duurzame 
waardevermindering van materiële vaste activa.  
 
Het Laar heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd 
op het niveau van de kasstroom genererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het 
vastgoed per ultimo boekjaar. Hierbij heeft Het Laar de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 

 De stichting is beschouwd als één kasstroom generende eenheid. 

 Economische levensduur van 30 jaar voor de panden met een tussentijdse renovatie.  

 Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen tot aan einde verwachte gebruiksduur. 

 Aan de inkomstenzijde is rekening gehouden met het kabinetsbeleid van scheiden van 
wonen zorg: er is een afbouw van de lagere ZZP’s 1 tot en met 3 ingerekend in de jaren tot 
en met 2018. Tegelijkertijd is uitgegaan van uitbreiding van het aantal verhuurde 
appartementen overeenkomstig het beleid dat vrijkomende zorgappartementen worden 
aangeboden aan kandidaat huurders zonder verblijfsindicatie. Er is rekening gehouden met 
een gemiddelde leegstand van 3% per jaar wegens huurmutaties. 

 Indexatie van de NHC-tarieven van 2,5% tot en met 2017 (gegarandeerde tarieven) en 2% 
met ingang van 2018. Bij de berekening van inkomsten is rekening gehouden met de effecten 
van de overgangsregeling nacalculatie kapitaallasten. 

 Jaarlijkse uitgaven voor instandhouding van € 15,20 per vierkante meter BVO (prijspeil 2015), 
aansluitend op door de NZa gehanteerde uitgangspunten bij de tariefopbouw. 

 Jaarlijkse stijging van de kosten cq uitgaven met 2%. 

 Kasstromen zijn contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 5,0%.  
 
Het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de toekomstige kasstromen is 
positief. Dat wil zeggen dat de boekwaarde per 31 december 2015 lager is dan de verwachte 
toekomstige kasstromen. Aangezien dit saldo positief is, zijn geen aanpassingen gedaan aan de 
waardering van het vastgoed. 
      
Voorraden        
Voorraden zijn, gegeven de geringe omvang, gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Financiële instrumenten        
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële 
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname 
worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Het Laar maakt geen 
gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’).  
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voor zover noodzakelijk 
geacht, wordt een voorziening getroffen voor vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
Deze voorziening wordt op basis van de statische methode bepaald.     
      
Financiële verplichtingen 
Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode.        
 
Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan.    
         
Liquide middelen        
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Indien er sprake is van rekeningcourantschulden bij banken, zijn deze opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd op de nominale waarde. 

    
Voorzieningen (algemeen)        
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 3%. Voorgaand jaar was de 
disconteringsvoet eveneens 3%. 
        
Voorziening uitgestelde personele beloning 
De voorziening voor uitgestelde personele beloning betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen waarop medewerkers, op grond van de CAO, recht hebben bij een 12,5-jarig, 25-
jarig en 40-jarig dienstverband. De waardering is, naast de hierboven genoemde disconteringsvoet, 
gebaseerd op de CAO-bepalingen, duur van het dienstverband, blijfkans en leeftijd. 
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Voorziening extrabovenwettelijke vakantie-uren voor oudere medewerkers 
De voorziening extrabovenwettelijke vakantie-uren voor oudere medewerkers is gevormd voor 
verplichtingen die Het Laar heeft jegens oudere medewerkers op grond van de CAO (voorheen 
genoemd 'overgangsregeling Persoonlijk Levensfase Budget') .  Voor oudere werknemers kent de 
CAO twee regelingen voor aanvullende bovenwettelijke vakantierechten, namelijk een regeling voor 
medewerkers die op 31 december 2011 tussen de 50 en 54 jaar oud waren (de zogenoemde 
'overgangsregeling' volgen artikel 6.2 van de CAO) en een regeling voor medewerkers die 55 jaar of 
ouder waren op 31 december 2011 (de zogenoemde 'garantieregeling' volgens artikel 6.3 van de 
CAO). Deze 'overgangsrechten' zijn in de voorziening opgenomen. Bij het waarderen van de 
voorziening is, naast de hierboven genoemde disconteringsvoet, ook rekening gehouden met een 
indexatie van personeelskosten en met blijfkansen. 
 
Voorziening langdurige zieken 
De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de verplichting van Het Laar doorbetaling van 
het salaris van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting bestaat deze 
medewerkers na twee jaar zullen uitstromen naar de WIA. De voorziening is gevormd voor de 
brutosalarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor de werkgever. Ook is de transitievergoeding 
opgenomen die bij ontslag na twee jaar ziekte dient te worden betaald. De voorziening is statisch 
bepaald en is gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
        
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling        
        
Algemeen        
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren, die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
Opbrengsten  
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te 
verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden 
bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de 
balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten 
die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan 
opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de 
berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is rekening gehouden met de na-
indexering. 
 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord. 
 
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de fiscus. 
             
Pensioenen        
Stichting Het Laar heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Laar betaalt 
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een 
nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de 
laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder 
sterk schommelen. In maart 2016 bedroeg de dekkingsgraad 95%. Het vereiste niveau van de 
dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan 
te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen 
te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.  
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1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Stichting Het Laar heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Het 
Lar heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. 
 
 
1.4.4 Grondslagen van segmentering        
        
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de 
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: gesubsidieerde zorg (WLZ, ZVW en WMO) en 
Privaat.        
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van 
het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten 
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:      
  
• indirecte personeelskosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;   
• indirecte materiële kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;   
• indirecte overige kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels;  
• overheadskosten: verdeling op basis van opbrengsten.     
        
1.4.5 Grondslagen Kasstroomoverzicht        
        
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.     
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1.5. TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 ACTIVA 

        

  

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.237.651 19.447.337

Machines en installaties 115.707 134.858

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.433.926 1.357.977

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 19.787.284 20.940.172

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 20.940.172 22.101.909

Bij: investeringen 613.408 904.216

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 1.766.296 2.065.954

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 19.787.284 20.940.171

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het  

mutatieoverzicht onder 1.6 

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Voorraden 1 1

    

Totaal voorraden 1 1

Toelichting:

De voorraden worden gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1,-



 

 
      53 

 

Stichting Het Laar 

 

ACTIVA

 
 

 

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 0 167.815 167.815

Financieringsverschil boekjaar 69.358 69.358

Correcties voorgaande jaren 0 0 6.912 6.912

Betalingen/ontvangsten 0 0 -174.727 -174.727

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -167.815 69.358 -98.457

Saldo per 31 december 0 0 0 69.358 69.358

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Het Laar C C C A

     

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 31-dec-14

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 69.358 167.815

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

69.358 167.815

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 13.582.353 14.637.065

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 13.512.995 14.464.925

Totaal financieringsverschil 69.358 172.140

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Vorderingen op debiteuren 123.710 28.044

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0

Overige vorderingen:

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0

Vooruitbetaalde bedragen: 0 0

Nog te ontvangen bedragen: 141.198 69.844

Overige overlopende activa: 0 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 264.908 97.888

Toelichting:

Hierdoor is het debiteurensaldo gestegen.

Als gevolg van de transitie van de wijkverplegingnaar de zorgverzekeringswet, is met ingang van 2015 geen sprake meer van 

bevoorschotting van de extramurale zorg, maar van ontvangsten achteraf op basis van declaraties bij de zorgverzekeraars.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote partijen. Het kredietrisico is niet groot. 
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5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bankrekeningen 88.986 32.778

Kassen 13.840 5.424

Deposito / spaarrekeningen 9.909.457 9.240.702

   

Totaal liquide middelen 10.012.283 9.278.904

Toelichting:

Op 31 december 2015 heeft Het Laar de volgende tegoeden beklemd in deposito's:

- € 546.000 met vervaldatum 16-5-2016

- € 1.133.000 met vervaldatum 4-1-2016

Het restant staat ter vrije beschikking van de stichting. 
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PASSIVA 

 

 

 

 

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Kapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 8.459.063 8.431.517

Algemene en overige reserves 3.150.779 2.746.116

Totaal eigen vermogen 11.609.887 11.177.678

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Kapitaal 45 0 0 45

Totaal kapitaal 45 0 0 45

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Wmo 0 0 0 0

Herwaarderingsreserve:

 0 0 0 0

Totaal bestemmingsreserves 0 0 0 0

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten:

 8.431.517 27.546 0 8.459.063

Totaal bestemmingsfondsen 8.431.517 27.546 0 8.459.063

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015

€ € € €

Algemene reserves:

 2.746.116 404.663 0 3.150.779

Overige reserves:

 0 0 0 0

Totaal algemene en overige reserves 2.746.116 404.663 0 3.150.779
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7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 31-dec-2015

€ € € € €

Uitgestelde personele beloning 138.426 0 11.441 21.000 105.985

Extra bovenwettelijke vakantie-uren (PLB) 368.000 0 104.000 0 264.000

Voorziening langdurige zieken 0  320.388 0 0 320.388

Totaal voorzieningen 506.426 320.388 115.441 21.000 690.373

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2015

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 196.012

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 494.361

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 159.068

Toelichting per categorie voorziening:

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening.

Het effect van oprenten van de voorzieningen in 2015 bedraagt ongeveer € 15,000,--
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8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken 14.865.826 15.900.197

Overige langlopende schulden 89.950 85.773

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 14.955.776 15.985.970

Het verloop  van de schulden aan banken is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 16.927.103 17.946.978

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.026.906 1.019.875

Stand per 31 december  15.900.197 16.927.103

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.034.371 1.026.906

Stand schulden aan banken per 31 december 14.865.826 15.900.197

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.034.371 1.026.906

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 14.865.826 15.900.197

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 12.182.983 12.730.532

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ING-bank luiden als volgt:

- positieve / negatieve pari passu verklaring

- cross defaultverklaring

- hypotheekrecht van € 15.428.520
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Niet uit de balans blijkende regelingen 

ORT-vergoeding over vakantiedagen. 
Binnen de zorg- en welzijnssector is mogelijk sprake van een latente plicht om aan medewerkers die 
stelselmatig onregelmatig werken, ook een onregelmatigheidstoeslag uit te betalen gedurende de 
opname van vakantiedagen. Juridische uitspraken tot dusver bevestigen deze latente plicht ten dele. 
Er is nog onzekerheid in hoeverre deze plicht effectief zal zijn of worden voor Stichting Het Laar. Het 
bestaan van de eventuele verplichting, de periode van terugwerkende kracht en daarmee de omvang 
van de eventuele verplichting, zijn onzeker. Binnen de branche is de omvang van de eventuele 
verplichting indicatief berekend op ongeveer 0,2% van de loonsom per boekjaar. 
  
Gezien de ontwikkelingen rond dit ‘dossier’ is Stichting Het Laar van mening dat er geen 
gerechtvaardigde verwachting is dat er over de achterliggende jaren nog een nabetaling van 
onregelmatigheidstoeslag over de opgenomen vakantiedagen zal plaatsvinden. Daarom is in de 
jaarcijfers 2015 geen voorziening gevormd voor eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien 
over voorgaande jaren. 
 
Investeringsverplichting 
In 2016 moderniseert en renoveert Het Laar haar appartementencomplex. De 
investeringsverplichting bedraagt circa € 5,7 miljoen. Dit bedrag  is inclusief BTW. De uitvoering en 
betaling vindt plaats in 2016.  
  

 

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Schulden aan banken   

Crediteuren 542.080 502.626

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.034.371 1.026.906

Belastingen en sociale premies 347.755 362.892

Schulden terzake pensioenen 151.856 161.125

Nog te betalen salarissen 4.146 73.203

Vakantiegeld 292.734 268.250

Vakantiedagen 177.969 207.528

Overige schulden:

Intrest o/g 45.357 54.421

Clientenraad en personeelsvereniging 31.545 27.730

Stg. Vrienden van Het Laar 2.842 2.782

Huurdersvereniging 2.895 1.457

Nog te betalen kosten: 244.248 125.785

Totaal overige kortlopende schulden 2.877.798 2.814.705

Toelichting:

Het Laar beschikt over een kredietfaciliteit van € 300.000 bij ING-bank. Hiervan is in 2015 geen gebruik gemaakt.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 31.120.812 383.021 4.360.992 0 0 35.864.825

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 11.673.475 248.163 3.003.015 0 0 14.924.653

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 19.447.337 134.858 1.357.977 0 0 20.940.172

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 122.763 0 490.645 0 0 613.408

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.332.449 19.151 414.696 0 0 1.766.296

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 53.200 0 0 53.200

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 53.200 0 0 53.200

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.209.686 -19.151 75.949 0 0 -1.152.888

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 31.243.575 383.021 4.798.437 0 0 36.425.033

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 13.005.924 267.314 3.364.511 0 0 16.637.749

Boekwaarde per 31 december 2015 18.237.651 115.707 1.433.926 0 0 19.787.284

Afschrijvingspercentage 4,55-5-8,51% 5,0% 10-20-25%   
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Voor de ING lening (3) die vervalt per 10-3-2016, wordt mogelijk ondergebracht bij het Waarborgfonds voor de zorgsector. De rentevast periode is tijdelijk 
verlengd tot 10-6-2016.  
 

 

BIJLAGE

1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2014

Nieuwe 

leningen 

in 2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 

december 

2015

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2016

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

1 Interpolis 15-sep-97 1.638.109 20 overige 6,17% 385.827 0 120.989 264.838 0 2 anuiteit 128.454 gemeente garantie

2 ING bank 10-mrt-03 4.000.000 15 overige 2,90% 866.665 0 266.665 600.000 0 3 liniaire 266.667 (*)

3 ING bank 10-mrt-06 10.259.350 37 overige 3,80% 7.863.818 0 273.776 7.590.042 6.221.167 27 liniaire 273.775 (*)

4 ING bank 10-mrt-06 10.000.000 37 overige 4,07% 7.604.468 0 273.776 7.330.692 5.961.816 27 liniaire 273.775 (*)

5 ING bank 1-jul-07 917.000 10 overige 4,40% 206.325 0 91.700 114.625 0 2 liniaire 91.700 (*)

Totaal 16.927.103 0 1.026.906 15.900.197 12.182.983 1.034.371

* zie  toelichting op de langlopende lening in deze jaarrekening

Leninggever

1 Interpolis

2 ING bank

3 ING bank

4 ING bank

5 ING bank

 

vast gedurende gehele looptijd

Rente vervaldatum

15-9-2017

10-3-2018

10-3-2016

10-3-2021
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Zorg (Wlz, Zvw en Wmo)

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 14.220.639 14.662.509

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 103.465 134.000

Overige bedrijfsopbrengsten 575.869 605.464

Som der bedrijfsopbrengsten 14.899.973 15.401.973

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 9.827.391 9.626.287

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.550.787 1.695.697

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 2.911.475 2.701.383

Som der bedrijfslasten 14.289.653 14.023.367

BEDRIJFSRESULTAAT 610.320 1.378.606

Financiële baten en lasten -582.774 -557.403

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 27.546 821.203

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 27.546 821.203

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 27.546 821.203

27.546 821.203
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1.8.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Privaat deel (geen zorg)

2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 0 0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 1.084.028 965.942

Som der bedrijfsopbrengsten 1.084.028 965.942

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 173.920 171.266

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 215.509 370.257

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0

Overige bedrijfskosten 267.703 234.760

Som der bedrijfslasten 657.132 776.283

BEDRIJFSRESULTAAT 426.896 189.659

Financiële baten en lasten -22.233 -48.732

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 404.663 140.927

Buitengewone baten 0 0

Buitengewone lasten 0 0

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 404.663 140.927

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve Privaat 404.663 140.927

Bestemmingsreserve Privaat 404.663 140.927
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1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 
  

       

       

    
2015 

 
2014 

    
€ 

 
€ 

       Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: 
   

       Zorg gedeelte 
   

27.546 
 

821.203 

Privaat deel (niet zorg gedeelte) 
   

404.663 
 

140.927 

    
  

 
  

    
432.209 

 
962.130 

       Resultaat volgens resultatenrekening 
  

432.209 
 

962.130 
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10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 568.385 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 13.589.265 14.637.065

Opbrengsten Jeugdzorg   

Opbrengsten Wmo 28.505 0

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies)   

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg   

Overige zorgprestaties 34.484 25.444

Totaal 14.220.639 14.662.509

Toelichting:

- De gemiddelde zorgzwaarte van de bewoners neemt toe.  

- Als gevolg van het overheidsbeleid van scheiden van wonen en zorg (terugdringen lagere ZZP's in de verzorgingshuizen)

  is sprake van een afname van het ZZP-volume. Het Laar biedt vrijkomende zorgappartementen aan bij ouderen zonder 

  verblijfsindicatie.

- landelijke indexatie van tarieven.

- de inflatievergoeding op het eigen vermogen, zoals deze wordt vastgesteld door de NZa, is aanmerkelijk lager 

 (2015:  0,32% en 2014: 1,04%).

- In 2015 worden bepaalde diensten gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke 

  Ondersteuning (WMO).

Het wettelijk budget ter dekking van de kosten voor Wlz-zorg is per saldo lager als 2014. De belangrijkste 

ontwikkelingen zijn als volgt:

11. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 69.850 109.349

Overige Rijkssubsidies 0 0

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 0 0

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 0 0

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 33.615 24.651

Totaal 103.465 134.000
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12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Facilitaire opbrengsten 126.299 143.737

Horeca & Keuken 318.801 320.190

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Huuropbrengsten derden 99.586 87.500

Verhuur, servicekosten en energie 1.115.211 1.019.979

Totaal 1.659.897 1.571.406

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 6.314.731 6.447.325

Sociale lasten 1.131.142 1.094.445

Pensioenpremies 514.959 551.819

Andere personeelskosten: 944.300 583.387

   

Subtotaal 8.905.132 8.676.976

Personeel niet in loondienst 1.096.179 1.120.577

Totaal personeelskosten 10.001.311 9.797.553

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

 177 182

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 177 182

Toelichting:

In 2015 is er de voorziening langdurige zieken gevormd. De dotatie is opgenomen bij de andere personeelskosten.

Doordat het aantal zorgclienten in 2015 is afgenomen, is gelijktijdig  de formatie hierop aangepast.

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 1.766.296 2.065.954

Totaal afschrijvingen 1.766.296 2.065.954
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15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 559.430 604.360

Algemene kosten 1.326.174 1.022.152

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 477.327 463.545

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 481.627 427.438

- Energiekosten gas 175.939 165.660

- Energiekosten stroom 107.933 116.960

- Energie transport en overig 31.447 117.006

Subtotaal 796.946 827.064

Huur en leasing 19.301 19.022

Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 3.179.178 2.936.143

Toelichting:

De stijging van de algemene kosten is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de inhuur van externe adviseurs voor diverse 

projecten.

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rentebaten 48.844 88.807

Rentelasten -653.851 -694.942

Totaal financiële baten en lasten -605.007 -606.135

Toelichting:

De rentelasten dalen evenredig mee met de dalende restschulden op de langlopende leningen. 

beschikbare liquide middelen. 

Als gevolg van de dalende rente-vergoedingen op spaartegoeden nemen de rente-opbrengsten af, ondanks het stijgend saldo aan
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 
 

17. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht zijn aangemerkt als topfunctionaris in 
de zin van de WNT. De bezoldiging van deze functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT 
verantwoord moeten worden is hieronder weergegeven.  
 
De Raad van Toezicht heeft Het Laar op grond van de Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector ingedeeld in klasse D op basis van 4 toegekende punten. 
Het hierbij behorende bezoldigingsmaximum is € 129.591 voor de directeur/bestuurder, € 19.439 
voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en € 12.959 voor de overige leden van de Raad van 
Toezicht. De bezoldiging van de topfunctionarissen in 2015 stijgt niet uit boven deze maxima.  
 
De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden is 
als volgt: 
1 Functionaris (functienaam)       directeur/bestuurder 
2 In dienst vanaf (datum)       1/4/2011 
3 In dienst tot          gehele jaar 
4 Deeltijdfactor         100% 
5 Bruto-inkomen (incl salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere 
vaste toelagen)         € 117.663 
6 Winstdelingen en bonusbetalingen      €             0 
7 Totaal beloning (5 en 6)       € 117.663 
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)     €         316 
9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn  €    10.620 
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband  €              0 
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT (7 tm 11)    € 128.569 
 
11 Beloning 2014        € 128.139 
12 Bezoldigingsklasse zorginstelling       D 
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- 1 Functionaris       Voorzitter RvT  Vice voorzitter RvT  Lid RvT 

- 2 In dienst vanaf       1/7/2014  1/1/2010   28/3/2012 

- 3 In dienst tot       gehele jaar  gehele jaar   gehele jaar 

- 4 Deeltijdfactor        

- 5 Beloning incl. salaris, vakantiegeld, eindejaaruitkering   
 en andere vaste toeslagen.     € 7.250   € 5.200    € 5.200  

- 6 Winstdelingen en bonusbetalingen    0   0    0 

- 7 Totaal beloning (5 en 6)      € 7.250   € 5.200    € 5.200  

- 8 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen  0   0    0 

- 9 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn  
(o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, aanvulling sociale 
 uitkering,  arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)   0   0    0 
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het  
dienstverband       0   0    0 
                                                      

 Totaal bezoldiging       € 7.250   € 5.200    € 5.200 
 
Beloning 2014        € 2.500   € 4.000    € 4.000 
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- 1 Functionaris       Lid RvT   Lid RvT     

- 2 In dienst vanaf       1/1/2013  1/7/2014    

- 3 In dienst tot       gehele jaar  gehele jaar    

- 4 Deeltijdfactor        

- 5 Beloning incl. salaris, vakantiegeld, eindejaaruitkering   
 en andere vaste toeslagen.     € 5.200   € 5.200     

- 6 Winstdelingen en bonusbetalingen    0   0     

- 7 Totaal beloning (5 en 6)      € 5.200   € 5.200    

- 8 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen  0   0     

- 9 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn  
(o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, aanvulling sociale 
 uitkering,  arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)   0   0     
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het  
dienstverband       0   0     
 
                                                      

 Totaal bezoldiging       € 5.200   € 5.200     
 
Beloning 2014        € 4.000   € 2.000     
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18. Honoraria accountant 2015 2014

€ €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 22.688 23.813

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 24.624 12.318

3 Fiscale advisering 10.565 0

4 Niet-controlediensten 13.477 0

Totaal honoraria accountant 71.352 36.131

Toelichting:

Het uitgangspunt voor opname van de honoraria van de accountant is toerekening aan het boekjaar waarop de diensten betrekking 

hebben. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
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19. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders     

     

     
 
     
                                                                                  
J.G.A.M. van Huijkelom - van Iersel, MBA     
Directeur/bestuurder     
     
     
 
                                                                                                                                                     
Drs. P. Sennema, M.P.M.   Drs. J.I. de Groot  
Voorzitter Raad van Toezicht   lid Raad van Toezicht 
 
     
     
                                                                                                                                                   
Drs. Ing. E.W.T. van den Einden   C.P.M.M. van Haaren MCM  
lid Raad van Toezicht    lid Raad van Toezicht 
 
     
     
                                                                                
Drs. A.J. Lindhout - Jansen  
Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
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2  OVERIGE GEGEVENS       

       
2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening       
       
De raad van bestuur van Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de  
vergadering van 23 mei 2016.       
       
De raad van toezicht van de Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de 
vergadering van 23 mei 2016. 
      
       
2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming       
       
In de statuten is bepaald, conform artikel 2 en 3, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking 
staat van de Stichting.       
       
2.3 Resultaatbestemming       
       
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.   
        
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum  
 
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaats gevonden die hier dienen te worden 
vermeld. 
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