2016 IN HET KORT

De bewoners en cliënten van Het Laar zijn zeer tevreden.
64,2% geeft Het Laar een 9 of een 10. Landelijk ligt dit
percentage gemiddeld op 32%. Ook op Zorgkaart Nederland ‘scoort’ Het Laar goed. 90% van de respondenten
beveelt Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen.
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De medewerkers en vrijwilligers van Het Laar zijn positief
over hun werk en de organisatie. Uit de medewerkermonitor blijkt dat Het Laar op alle onderdelen hoger scoort
dan het sectorgemiddelde. We onderscheiden ons vooral
op de onderdelen cliënt- en toekomstgerichtheid. De in
2016 gemeten tevredenheid onder vrijwilligers over het
vrijwilligerswerk scoort gemiddeld een 8,1.
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Het Laar is actief in Tilburg en een deel van Goirle.
Het heeft twee locaties in Tilburg: de Generaal Winkelmanstraat en de Indigolaan. De hoofdlocatie aan de
Generaal Winkelmanstraat is gelegen in Tilburg Zuid aan
de rand van de wijken De Blaak, Korvel en Zorgvlied. De
Indigolaan is gelegen in Tilburg West in de wijk Wandelbos Zuid. In de wijkverpleging wordt een straal van ongeveer acht kilometer aangehouden waarbinnen we ondersteuning bieden aan cliënten.
Ook in 2017 gaan we voor hoogwaardige zorg- en dienstverlening en tevreden bewoners, cliënten en familieleden. We doen dit met de inzet van capabele en trotse
medewerkers en vrijwilligers. Gezien de kracht van de
organisatie, de cultuur en de in gang gezette plannen,
tezamen met onze gezonde financiële uitgangspositie,
heeft Het Laar alles in huis om de organisatie vanuit haar
missie verder te versterken. Thuis met Het Laar!
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Thuis met Het Laar! Daar staan we voor.
Bewoners en cliënten van Het Laar krijgen
dagelijks liefdevolle aandacht. We geven hen
ondersteuning in een huiselijke omgeving.
Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals
zetten zich hiervoor dagelijks in, betrokken en
met passie. Onze kernwaarden vormen daarbij ons kompas: stijlvol, bruisend en verzorgd.
Het Laar blijft vernieuwen. Onze ambities op het
gebied van wonen en zorg zijn groot en vragen om
continue ontwikkeling. Dat doen we succesvol op
vele gebieden. Het Laar is belangrijk voor Tilburg en
de Tilburger. De aandacht voor onze bewoners en
cliënten vergroten we door zorgteams kleinschaliger
te maken en aan te sluiten op individuele woon- en
leefstijlen. De ondersteuning van onze bewoners
organiseren we samen met familieleden, vrijwilligers
en medewerkers. Onze (zorg)professionals leveren
dagelijks persoonsgerichte zorg en medische behandeling. Deze zorg is verantwoord en van een hoog
niveau. Kwaliteit en veiligheid hebben onze continue aandacht en laten we regelmatig toetsen door
derden. En met succes. In juni 2016 ontving Het
Laar gouden PREZO keurmerken voor Verzorging,
Verpleging en Zorg Thuis.
In dit beknopte publieksverslag brengen we u met
trots op de hoogte van onze activiteiten en resultaten in 2016. De volledige verantwoording vindt u op
www.hetlaar.nl.

Medewerkers in loondienst (183,48 Fte)
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De volledige verantwoording treft u aan op:
www.jaarverantwoordingzorg.nl en www.hetlaar.nl.
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PERSOONSGERICHTE ZORG

Het bieden van persoonsgerichte zorg vormt het uitgangspunt in Het Laar! Dit realiseert Het Laar door de
ontwikkeling van de zorgteams en het ‘dreamteam’. Het
dreamteam wordt gevormd door de bewoner, diens
familie en vrienden, vrijwilligers en (zorg)professionals.
In overleg met bewoners en hun naasten bespreken
medewerkers wat de bewoner zelf kan en wil en waarbij ondersteuning nodig is. In het zorgleefplan leggen we
vast wie welke ondersteuning biedt.
In 2016 zijn we gestart met het kleinschaliger maken
van de zorgteams. Hierdoor zijn er minder verschillende
gezichten voor bewoners en zijn we nog beter in staat
om persoonsgerichte zorg te leveren. We zijn hierdoor
dichter betrokken bij onze bewoners en hebben meer
kennis over achtergronden en voorkeuren. De middelen
Waardigheid en Trots zijn ingezet voor uitbreiding van
de huiskamermedewerkers en het vergroten van het welzijnsaanbod.

het vrijwilligersbeleid is aandacht voor een goede match
tussen de mogelijkheden en interesses van vrijwilligers
en de te verrichten vrijwilligerstaken.

In 2016 is een training in leantechnieken aan het scholingsaanbod toegevoegd. Het Laar werkt aan continu
leren, verbeteren en vernieuwen. We maken bewonersreizen, werken met verbeterborden, voeren verbeterdialogen, zorgen voor efficiënte werkplekinrichtingen en
gaan verspillingen tegen. Dit draagt bij aan de kwaliteit
en doelmatigheid van onze zorg en dienstverlening.

Het werken met zelforganiserende teams maakt het voor
medewerkers en vrijwilligers beter mogelijk om wonen,
dienstverlening en zorg in samenspraak met onze bewoners te organiseren. We sluiten hiermee aan bij de in Het
Laar aanwezige kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt
het werk verantwoordelijker en aantrekkelijker. Medewerkers en vrijwilligers krijgen zo meer mogelijkheden
om invloed uit te oefenen op kwaliteit, tevredenheid
en teamresultaten. Managers komen op afstand en zijn
voorwaardenscheppend en faciliterend. Het Laar voert
al vele jaren een actief scholingsbeleid om medewerkers
en vrijwilligers deskundig te houden voor hun werk. Zo
werken we onder andere met een digitaal leerplein. In

OVERNAME VERZORGINGSHUIS
DE DUYNSBERG

Op 1 juli 2016 nam Het Laar het verzorgingshuis van De
Duynsberg in Tilburg over. De Duynsberg zocht onder andere vanwege de toenemende zorgcomplexiteit een overnamepartner. De keuze voor Het Laar hangt samen met
de vergelijkbare doelgroep en woonleefstijlbenadering.
Met de overname is de continuïteit en kwaliteit van zorg
voor bewoners gegarandeerd. De zorg- en welzijnsmedewerkers kregen in 2016 Het Laar als nieuwe werkgever.
Ook de vrijwilligers gingen mee over. Het Laar heeft de
opgave om de verzorgingshuisplaatsen voor eind 2017 af
te bouwen en bewoners over te huizen naar Het Laar.

DIENSTENPALET EN SAMENWERKING

CONTINU LEREN, VERBETEREN
EN VERNIEUWEN

ZELFORGANISERENDE TEAMS, DESKUNDIGE
MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

BEWONERSPANELS

Het bewonerspanel is niet meer weg te denken in Het
Laar. In het panel denken - potentiële - bewoners, cliënten en mantelzorgers mee over de mogelijkheden om het
dienstenpalet van Het Laar nog beter af te stemmen op
de - toekomstige - vraag. Het bewonerspanel is ‘in positie’
gebracht als adviserend orgaan naar diverse geledingen
in Het Laar. De cliëntenraad, de huurdersvereniging, de
ondernemingsraad en het vrijwilligersplatform vervullen
een vergelijkbare rol. Zij dragen in belangrijke mate bij
aan de verdere ontwikkeling van Het Laar als woonzorgaanbieder.

WOONKWALITEIT

2016 stond in het teken van de modernisering van de 163
appartementen en de gangen en liftblokken in Laarzicht.
Met dit project, dat eind maart 2017 is afgerond, voegen we veel woonkwaliteit toe. De appartementen zijn
voorzien van een nieuwe keuken, berging, tweede toilet
en hoogwaardig badkamersanitair. De woningen hebben
hierdoor een frisse, hedendaagse uitstraling. Ook pasten
we de laatste technieken toe op het gebied van brandveiligheid. De vele aandacht en bijzondere extra’s voor de
bewoners zorgden voor grote tevredenheid.

Het Laar levert thuiszorg, dagbesteding, het modulair en
volledig pakket thuis en verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Het betreft hier Wlz- en Zvw-gefinancierde
zorg. Naast aanbieder van zorgdiensten is Het Laar ook
verhuurder van appartementen en ruimten aan externe
dienstverleners. Daar waar dit ten goede komt aan onze
dienstverlening of bijdraagt aan de doelmatigheid zoekt
Het Laar samenwerking met ketenpartijen.
Voorbeelden van gebieden waarop we samenwerken
zijn: (para)medische zorg en behandeling, gastvrijheidszorg, ontspanning en recreatie en het werven, behouden
en ontwikkelen van gekwalificeerd personeel.

