




Een laar is meer dan een open plek in het bos. Wij zien deze 
plek als de ultieme bestemming: een aangenaam leven. Nu 
en in de toekomst. 

We bewandelen vier routes om deze bestemming te 
bereiken. Deze routes bevatten de verschillende thema’s uit 
het meerjarenbeleid 2018-2020.

De routes die we 
gaan bewandelen



Onze (wijk)bewoners willen leven zoals ze dat altijd gewend 
zijn geweest. Ze wonen comfortabel met zorg binnen 
handbereik en geven zelf invulling aan hun dag, hun 
activiteiten en sociale contacten. Een dag die het waard is 
om geleefd te worden. Familieleden, vrienden, vrijwilligers 
en professionals ondersteunen daarbij.

Een dag die het waard is  
om geleefd te worden





“Wat kunnen we samen doen
   om er voor u een aangename
  dag van te maken?”



Of het nu gaat om wonen, zorg, eten en drinken of 
bijvoorbeeld kunst en cultuur. Professionals en vrijwilligers 
van Het Laar zetten zich in om u het leven te laten leiden 
zoals u dat wenst.

  We stellen ons dagelijks de vraag: “Wat kunnen we samen 
doen om er voor u een aangename dag van te maken?”

ONZE MISSIE:
Aangenaam leven
met Het Laar



“De expertise van Het Laar 
    is om het gewone, 
  alledaagse aangenaam te maken.”



Drie kernwaarden die voor iedereen gelden: (wijk)bewoners, 
medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. 
Onze aandacht voor deze kernwaarden maakt de woon- en 
leefomgeving aangenaam! “De expertise van Het Laar is om het 
gewone, alledaagse aangenaam te maken.”        

Stijlvol | Bruisend | Verzorgd

ONZE KERNWAARDEN:
Het kompas waar 
we op vertrouwen



We zijn er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- 
en ondersteuningsvraag. Tilburgers die hun hele leven vol passie 
hebben gewerkt aan hun eigen toekomst en die van de stad. We 
willen hen een welverdiende, mooie oude dag bieden, voorzien 
van alle gemakken en comfort. Ook als het minder makkelijk 
wordt om vast te houden aan de eigen zelfstandigheid en leefstijl 
en de zorgbehoefte toeneemt; Het Laar staat voor u klaar. 

Waar vindt u onze bewoners?

In de wijk
Het Laar biedt zorg- en dienstverlening aan wijkbewoners die 
daarmee zelfstandig thuis kunnen wonen.

In de huurappartementen
Het Laar is er voor de bewoners van onze huurappartementen.

In de zorgappartementen
Het Laar zorgt voor de bewoners die wonen in onze 
verzorgingshuis- en verpleeghuisappartementen.

Voor wie is Het Laar?







Eigen regie en levensvreugde
Wie zoveel mogelijk zelf in de hand heeft, 
ervaart een hogere kwaliteit van leven. 
Daarom ondersteunen we ouderen en de 
mensen om hen heen om zo lang mogelijk 
de eigen regie te voeren. Alledaagse dingen 
blijven doen is van onschatbare waarde. Ze 
voegen veel betekenis en vreugde toe aan 
iedere dag.

Wat vinden 
we belangrijk?

7 keer 24 uur zorg op maat
Goed opgeleide professionals staan 7 
keer 24 uur per week voor u klaar. Het 
aanbod is omvangrijk: huishoudelijke 
en persoonlijke verzorging, maaltijden, 
aantrekkelijke activiteiten en ook medische 
en paramedische behandeling. Onze (wijk)
bewoners hebben zo volop ruimte om het 
leven te leiden dat ze wensen. Omgeven door 
vertrouwde gemakken en gezichten.

Oog voor kwaliteit
We houden vinger aan de pols bij 
medewerkers, (wijk)bewoners en organisaties 
om ons heen. Vragen zo veel mogelijk om 
feedback. Want soms hebben we anderen 
nodig om ruimte voor verbetering te zien. 
Aangenaam leven kan alleen als wij de 
hoogste kwaliteit bieden. Daar gaan we voor. 
Elke dag opnieuw, met veel enthousiasme en 
trots.“(Wijk)bewoners, medewerkers 

 en vrijwilligers kiezen bewust om
  verbonden te zijn met Het Laar.”



Toenemende vergrijzing, veranderende zorg, meer 
zelfredzaamheid… De wereld waarin we leven en werken is 
volop in beweging. Verandering is de enige constante.

Juist daarom houdt Het Laar vast aan dat wat ons drijft: 
een aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners. Elke dag. 
Dit is onderdeel van ons beleid de komende jaren. Samen 
met u gaan we op weg naar 2020. Een wandeling die 
bestaat uit vier routes die we samen volgen.

De wandeling naar 2020

“Bij Het Laar hebben we oog 
 voor elkaar; er is aandacht voor 
veranderende behoeften.”





Route 1: Werken aan positieve gezondheid
Traditioneel betekent gezond zijn dat we 
nergens last van hebben. Gezondheid stond 
gelijk aan afwezigheid van ziekte. Het Laar 
omarmt het concept Positieve Gezondheid. 
Positieve Gezondheid gaat uit van ons eigen 
vermogen om met levensuitdagingen om te 
gaan. Fysiek, emotioneel, sociaal. We geloven 
in eigen regie en gaan uit van wat ouderen 
nog wel kunnen. Uiteraard ook met hulp 
van vrijwilligers en mensen uit hun sociale 
omgeving. Is het voeren van eigen regie niet 
meer -voldoende- mogelijk dan kunnen (wijk)
bewoners vertrouwen op professionele en 
persoonsgerichte zorg die varieert van lichte 
tot complexe zorg.  

Werken aan
positieve gezondheid



Vitaliteit en langer zelfstandig wonen
Onze (wijk)bewoners kunnen zoveel mogelijk 
hun vertrouwde leven blijven leiden. Dankzij 
ondersteuning van familieleden en vrienden en onze 
medewerkers en vrijwilligers. De uitdaging is zo ‘thuis’ 
mogelijk. Of dat nu in de wijk of in Het Laar is.

Kunst en cultuur
Andere mensen ontmoeten, prikkels ervaren, dingen 
beleven. Onze bewoners hechten er waarde aan 
en wij dus ook. Ons kunst- en cultuurprogramma 
raakt, inspireert en verbindt mensen. Jong en oud. 
Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.

Positieve beleving 
van gezondheid + =Dagelijks beter in 

je vel zitten 
Aangenamer 

leven



Route 2: Samen ondernemen
Werken aan een aangenaam leven is een 
gezamenlijke taak. Het Laar heeft kleine, 
zelforganiserende teams die hun eigen doelen 
bepalen en bereiken. Dreamteams noemen 
we ze. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor 
het vakmanschap van onze professionals. 
Zij weten welke behoeftes leven onder 
(wijk)bewoners en spelen daarop in. Onze 
medewerkers krijgen te maken met minder 
regels en meer ruimte voor eigen initiatief en 
ondernemerschap.

Samen
ondernemen

Vrijwilligers 

(Wijk)
Bewoner

Professionals 

Omgeving 
(familie, vrienden, 

bekenden)

Wie levert wat?

Coach 
ondersteunt 

teams en daagt 
uit om te 

ondernemen

“Zorgen met elkaar in 
een dreamteam.”







Zorg- en Leefplan
Het dreamteam stelt samen met elke (wijk)bewoner een zorg- en 
leefplan op waarin precies staat wie wat doet. Zo delen we de 
verantwoordelijkheid voor een aangenaam leven. Zo’n plan komt in 
samenspraak met de bewoner tot stand.

Waardecreatie met microbudgetten
Een goed voorbeeld van ondernemerschap. Er is budget beschikbaar 
voor 60 initiatieven van maximaal 500 euro. Dreamteams dragen zelf 
initiatieven aan en voeren ze uit. Binnen heldere kaders maar zonder 
ingewikkelde procedures. Zo lang het maar bijdraagt aan een gelukkige 
dag voor onze (wijk)bewoners.

We blijven leren
De zorgvraag wordt complexer; in de wijk en in Het Laar. Hierop 
spelen we in. We werken continu aan de kennis en kunde van onze 
medewerkers en vrijwilligers. We versterken ons gericht via werving 
en selectie. En we werken samen met specialisten op het gebied van 
medische en paramedische behandeling. Verantwoorde zorg, daar staan 
we en gaan we voor. 

Al doende ondernemen
Een nieuwsgierige houding. Een groot aanpassend vermogen. De wil om 
te verbeteren. Allemaal eigenschappen waar onze zorg beter van wordt. 
Omdat er geen handboek voor dreamteams bestaat, ontwikkelen we al 
doende en leren we van elkaar.



Route 3: Vernieuwend bezig zijn
Betere en efficiëntere 
zorg, aantrekkelijkere 
arbeidsomstandigheden en 
aandacht voor het milieu, als 
het gaat om duurzaamheid en 
innovatie kijken we naar alle kanten 
van onze diensten, producten en 
processen. Er geldt één voorwaarde: 
de vernieuwing moet tenminste 
bijdragen aan een hogere kwaliteit 
van zorg, werk en/of milieu. Verder houden we het simpel. De wensen van 
(wijk)bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers veranderen net zo 
snel als de wereld om ons heen. Met elkaar gaan we ontdekken hoe we hier 
het beste op kunnen inspelen. Een proces dat constant doorgaat.

Robotica, domotica en ict
Techniek is geen doel op zich. Robots gaan onze medewerkers niet vervangen. 
Maar waar mogelijk zetten we innovaties in om het leven van (wijk)bewoners 
aangenamer te maken en onze mensen te ondersteunen in hun werk. Denk 
aan slimme camera’s. Of deuren die een bewoner kunnen herkennen en 
automatisch sluiten of juist niet. Of het elektronisch cliëntdossier waarmee 
mantelzorgers en professionals met elkaar in contact kunnen staan.

Vernieuwend 
bezig zijn



De werkwijze verbeteren
“Als je doet wat je deed dan krijg je wat je 
kreeg”, zo luidt het cliché. Het Laar denkt 
liever vooruit. Verandering zit in onze manier 
van ‘lean’ werken vervat met verbeterborden, 
weekstarts, dagstarts en verbeterdialogen. 
Door constant scherp te blijven en elkaar 
feedback te geven, optimaliseren we onze 
werkwijze. Want dingen kunnen altijd beter. 
Waar mogelijk betrekken we onze (wijk)
bewoners hierbij. Voor hen doen we het.

Klantgerichter & plezieriger
Medewerkers van Het Laar zijn geschoold 
op het gebied van lean werken en worden 
ondersteund door Green Belts. Zij zijn extra 
vaardig in het oplossen van vraagstukken 
bij dreamteams en fungeren als aanjagers 
van innovatie in Het Laar. Ook Purple Belt 
opgeleide managers ondersteunen de 
lean transformatie. Zo lukt het ons om de 
organisatie nog klantgerichter, efficiënter en 
plezieriger te laten functioneren. 





Route 4: Midden in de samenleving staan
We zijn trots op onze zelfstandige organisatie. 
Maar natuurlijk kunnen we niet alles 
alleen. Het netwerk maakt ons sterk. We 
werken intensief samen. Niet alleen met 
ketenpartners in de zorg maar ook met 
partijen binnen domeinen als wonen, 
dienstverlening, onderwijs en welzijn. Net als 
onze (wijk)bewoners maken we deel uit van 
de maatschappij. Met innovatieve, lerende 
netwerken en inspirerende samenwerkingen 
leren wij van onze partners en vice versa. Via 
samenwerking komen we verder en versterken 
we de kwaliteit van wonen, zorg en werken.

Midden in de 
samenleving staan



Leren en ontwikkelen
In het lerend netwerk zoekt Het Laar de samenwerking met collega’s om 
verder te werken aan liefdevolle en goede zorg, die voelt als thuis. Daarnaast 
participeert Het Laar bijvoorbeeld in het Zorgnetwerk Midden-Brabant, 
Transvorm, de Zorgacademie en het Zorginnovatienetwerk. Of het nu gaat om 
leren of ontwikkelen: we doen het samen. “Alleen ga je sneller; samen kom je 
verder.”

Prins Heerlijk en Welslagen
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via Prins Heerlijk 
werken en leren in hun eigen tempo. In nauwe samenwerking met deze 
organisatie leiden we jaarlijks een aantal jongeren op tot zorgmedewerker. 
Via Welslagen lopen mensen uit andere branches stage bij Het Laar. Deze zij-
instromers zijn van grote waarde voor Het Laar en haar bewoners.

De Green Deal
Samen met partners uit verschillende sectoren treffen we maatregelen 
om minder te produceren en minder energie te verbruiken. Een voorbeeld 
hiervan is de deelname aan de Green Deal Regio Hart van Brabant, 
waarmee we binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van onze 
bedrijfsprocessen willen realiseren. De Green Deal is een afspraak tussen 
dertien zorginstellingen, negen gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED.





Samen met u wandelen we naar 2020. Om te blijven 
verbeteren, houden we de pas erin. De kwaliteit van 
wonen, zorg, werken en leven ontwikkelen we door de 
routes van verandering te bewandelen. Zo werken we aan 
een aangenaam leven.

We houden de pas erin

Adres: Gen. Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg  Postadres:  Postbus 6044, 5002 AA Tilburg 
Telefoon: (013) 465 77 00  E-mail: info@hetlaar.nl  Website: www.hetlaar.nl
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