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Deel 1
BESTUURSVERSLAG 2016
‘Thuis met Het Laar’
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1. Het Laar
1.1 Algemene gegevens
Stichting Het Laar
Bezoekadres: Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg
Postadres: Postbus 6044, 5002 AA Tilburg
Algemeen telefoonnummer: 013-4657700
Locaties:
- Generaal Winkelmanstraat 175, Tilburg
- Indigolaan 100, Tilburg
Website: www.hetlaar.nl / E-mailadres: info@hetlaar.nl
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 41095453
1.2 Missie/visie en dienstenaanbod
Kernwaarden
Het Laar wil onderscheidend zijn in de ouderenzorg en huisvesting. Om dit te realiseren zijn 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.
Missie/Visie
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 woon- en leefstijl. 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, medewerkers en vrijwilligers zijn er trots
op om bij Het Laar te horen!
Dienstenaanbod
Het Laar richt zich, met haar dienstenaanbod, op drie doelgroepen, namelijk: de bewoners van de
huurappartementen, de bewoners van de verzorgingshuis- en verpleeghuisappartementen en de
cliënten woonachtig in de wijk. Het dienstenaanbod is als volgt opgebouwd:
Publieke diensten (oplopend van licht naar zwaar):
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagopvang (inclusief de mogelijkheid tot vervoer van en naar de dagopvang).
3. Logeeropvang.
4. Modulair pakket thuis in een huurappartement van Het Laar.
5. Volledig pakket thuis in een huurappartement van Het Laar.
6. Verzorgingshuiszorg (verblijf met zorg zonder behandeling).
7. Verpleeghuiszorg (verblijf met zorg met behandeling).
Tevens is er sprake van een dienstencentrum met verschillende breng- en haalfuncties.
Private diensten:
8. Verhuur appartementen (met een woonarrangement).
9. Arrangement ‘Beschermd wonen’ voor HollandCarré-bewoners.
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10. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (leslokalen, winkel, kapsalon, fysiotherapie,
mortuarium).
1.3 Werkgebieden en samenwerkingsrelaties
Werkgebieden
Het Laar maakt onderdeel uit van Zorgkantoorregio Midden-Brabant. 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. Per 1
juli 2016 maakt ook het verzorgingshuis gelegen aan de Indigolaan onderdeel uit van Het Laar. De
Indigolaan is gelegen in Tilburg west in de wijk Wandelbos zuid. Het werkgebied van Het Laar is
Tilburg en een deel van Goirle. In de wijkverpleging wordt een straal van acht kilometer
aangehouden waarbinnen ondersteuning wordt geboden aan cliënten.
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 is een overzicht opgenomen 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
Zorgbrede Governancecode 20101 wordt onderschreven en toegepast.
Medezeggenschapsstructuur
Het Laar onderscheidt twee wettelijke medezeggenschapsorganen: de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Beide medezeggenschapsorganen vormen qua samenstelling een afspiegeling van het
bewoners- en medewerkersbestand. Als gevolg van de overname van het verzorgingshuis van De
Duynsberg is ook een afvaardiging van de cliëntenraad en de ondernemingsraad van deze locatie aan
de medezeggenschapsorganen van Het Laar toegevoegd.
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.
In de statuten van Stichting Het Laar is de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het
instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen de stichting door de
Ondernemingskamer toebedeeld aan de cliëntenraad (recht van enquête).
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Eind 2016 is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 vastgesteld. Dit betekent dat Het Laar vanaf 1 januari
2017 volgens de principes, bepalingen en gedragsregels in deze nieuwe code haar Governance inricht en
vormgeeft. Een analyse van de nieuwe code is uitgevoerd en de wijzigingen zijn in kaart gebracht. De beperkte
aanpassingen worden in de loop van 2017 doorgevoerd.
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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
Het Laar werkt in de sectoren wonen en zorg met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. We
stimuleren het decentraliseren van bevoegd- en verantwoordelijkheden en vergroten daarmee de
daadkracht van medewerkers. Medewerkers en vrijwilligers hebben in zelforganiserende teams meer
regel- en handelingsruimte om vraagstukken in de dagelijkse zorg- en dienstverlening -met elkaar- op
te lossen. Het Laar sluit hierdoor beter aan bij de aanwezige kennis en vaardigheden in de
organisatie. Dit werkt kwaliteit verhogend en maakt het werk aantrekkelijker en efficiënter. Het
werken met zelforganiserende teams heeft geresulteerd in de behoefte aan een andere, minder
hiërarchische aansturing. De structuur is afgestemd op de vele transities in de langdurige zorg en het
streven naar kwaliteit en doelmatigheid in de zorg en dienstverlening. Managers zijn meer op afstand
komen te staan en hun focus is verlegd van sturen en controleren naar coachen en faciliteren.
Organisatiestructuur
In de presentatie van de organisatiestructuur staat de bewoner/cliënt centraal. Hij/zij vormt het
vertrekpunt en de Laar-organisatie is ondersteunend aan diens (ondersteunings)vraag. De structuur
is horizontaal opgebouwd en wordt van links naar rechts gelezen.

Personele bezetting
Het Laar telt per einde verslagjaar in het totaal 336 medewerkers in loondienst (183,48 Fte), 145
vrijwilligers en 40 stagiaires.
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2.

Ontwikkelingen

2.1 Beleidsontwikkeling
In het meerjarenbeleidsplan van Het Laar, dat als titel draagt “Van zorg met wonen, naar wonen met
zorg”, zijn de belangrijkste opgaven voor Het Laar opgenomen. De volgende vier thema’s staan in
het meerjarenbeleidsplan centraal:
1. Bieden van zorg- en dienstverlening in de directe woonomgeving van de bewoner/cliënt, ook in
de wijk
2. Versterken van zelf- en samenredzaamheid van de bewoner/cliënt; het bieden van professionele
zorg daar waar nodig
3. Invoeren van zelforganiserende teams
4. Verwerven en behouden van bekendheid als een uitstekende woonzorgaanbieder, een
aantrekkelijk werkgever en een betrouwbare samenwerkingspartner
Aan de hand van deze vier thema’s en de uitkomsten van cliënt- en medewerkerraadplegingen, inen externe audits en benchmarkonderzoeken, worden jaarlijks kwaliteitsinitiatieven en
doelstellingen vertaald naar het jaarplan. De investeringsbehoeften die samenhangen met de
uitvoering van dit jaarplan zijn opgenomen in de exploitatie- en investeringsbegroting.
2.2 Interne ontwikkelingen
Bieden van zorg- en dienstverlening in de directe woonomgeving van de bewoner/cliënt, ook in de
wijk
Wonen en welbevinden
In Het Laar staan het wonen en het welbevinden van bewoners centraal. De zorg en dienstverlening
is hieraan ondersteunend. In de sector wonen is een nieuwe teamleider van het restaurant gestart.
Samen met zijn team heeft deze functionaris er voor gezorgd dat meer bewoners, cliënten en
bezoekers gebruik maken van het restaurant en het grandcafé. Hierdoor is de woon- en
leefomgeving voor bewoners van Het Laar bruisender geworden. Ook is een nieuwe coördinator vrije
tijd, verenigingen en vermaak aangesteld. Deze functionaris werkt aan de verdere uitbouw van het
aanbod van sociaal-culturele activiteiten en clubs. Hierbij wordt nadrukkelijk afgestemd op de
uiteenlopende wensen van de verschillende doelgroepen waaraan Het Laar diensten levert.
Het Laar in de wijk
Met de ondersteuning vanuit het thuiszorgteam van Het Laar worden wijkbewoners in staat gesteld
langer verantwoord thuis te blijven wonen. Daarnaast worden wijkbewoners in toenemende mate
uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten en het ontspanningsaanbod in Het Laar. In de
thuiszorg is de positie van de wijkverpleegkundige in de wijk en de afstemming op de ketenpartners
versterkt. De wijkverpleegkundige verbindt het sociale domein met het medische domein. Het Laar
ontwikkelt zich als thuiszorgaanbieder verder en zoekt daarbij de grenzen op binnen de met de
verschillende zorgverzekeraars overeengekomen zorgkostenplafonds. In 2016 heeft besluitvorming
plaatsgevonden over de invoering van een door de zorgverzekeraars verplicht gesteld digitaal
classificatiesysteem. OMAHA is geïmplementeerd.
Versterken van zelf- en samenredzaamheid van de bewoner/cliënt; het bieden van professionele
zorg daar waar nodig
Dreamteams
In de zorgteams is in 2016 verder gewerkt aan de totstandkoming van dreamteams. Medewerkers
bespreken in dialoog met bewoners en hun naasten wat men nog zelfstandig kan en waarbij
ondersteuning nodig is en wie die ondersteuning biedt. Het levensverhaal van de bewoner staat
daarbij centraal. Vrijwilligers kunnen onderdeel uitmaken van het dreamteam. Op locatie Indigolaan
is de zorg- en leefplancoördinatie door de contactverzorgenden versterkt en zijn bewoners/familie
betrokken bij het multidisciplinair overleg (MDO).
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Elektronisch cliëntendossier (ECD)
In 2016 hebben aanpassingen in het ECD er voor gezorgd dat verzorgenden veranderingen bij
bewoners beter kunnen signaleren en vertalen naar doelen en acties in het zorg- en leefplan. De in
gebruik name van het medewerkerportaal in het ECD heeft hieraan bijgedragen. Het ECD is hierdoor
toegankelijker geworden voor medewerkers. De mate van zelfredzaamheid van de bewoner is meer
zichtbaar en staat per interventie aangegeven. Vooruitlopend op de aanvraag ‘Waarborgzegel
fixatievrije zorginstelling’ in 2017, is er een risicosignalering bewegen ingevoerd. Het ECD toont de
wederzijdse afspraken en verwachtingen tussen bewoner, mantelzorger, vrijwilliger en professional.
Medische behandeling
Een beleidsnotitie Medische behandeling in Het Laar is opgesteld. De notitie beschrijft de visie van
Het Laar als het gaat om de inzet van de medische disciplines. De inzet van de medische zorg moet
bijdragen aan een hoger doel: een hoger welzijn en kwaliteit van leven van bewoners. Het Laar heeft
gekozen voor taakherschikking. De specialist ouderengeneeskunde krijgt meer een regie- en
coördinatiefunctie met betrekking tot de medische zorg en de uitvoerende rol wordt overgenomen
door de verpleegkundig specialist en de praktijkverpleegkundige. Deze taakherschikking moet
uiteindelijk bijdragen aan een hogere kwaliteit en doelmatigheid.
Bopz-commissie
De Bopz-commissie van Het Laar buigt zich periodiek over vraagstukken rondom vrijheidsbeperkingen en toetst individuele casuïstieken aan het Bopz-beleid. In 2016 is de commissie vier keer
bijeengekomen. Het Laar gaat zo terughoudend mogelijk om met de inzet van vrijheidsbeperkingen.
Het aanwezige detectiesysteem maakt maatwerk mogelijk waardoor de bewegingsvrijheid per
individuele bewoner binnen Het Laar wordt gemaximaliseerd.
Het aantal bewoners in Het Laar met een Bopz-indicatie is in 2016 ten opzichte van 2015
toegenomen. Daarmee nam ook de inzet van het aantal vrijheidsbeperkingen toe. Het gemiddeld
gebruik van vrijheidsbeperkingen per bewoner is in 2016 echter afgenomen.
De aanvraag is voorbereid om in aanmerking te komen voor drie sterren in het kader van de
waarborgzegel fixatievrije zorginstelling. Daarnaast zijn door de Bopz-commissie voorbereidende
acties in gang gezet om in 2017 de Bopz-module in het elektronisch cliëntdossier (ECD) te gaan
gebruiken.
Protocollen-/BIG-commissie en Het Leerplein
Het Laar heeft een protocollen- en BIG-commissie. Deze commissie is in 2016 driemaal bij elkaar
gekomen. De commissieleden hebben aandacht gehad voor het via e-learning (Het Leerplein) scholen
van medewerkers in de toepassing van protocollen.
De in 2015 gestarte voorbereidingen om de praktijktoetsing ‘meer aan het bed van de bewoner’ te
laten plaatsvinden, hebben in 2016 verder vorm gekregen.
Het Laar heeft er eind 2016 voor gekozen om met Vilans-zorgprotocollen te gaan werken. Hierdoor
hoeven zorgprotocollen niet langer -in eigen beheer- actueel te worden gehouden. De afstemming
van protocollen op veranderende wet- en regelgeving en wetenschappelijke inzichten binnen de
beroepsgroep vindt nu plaats door Vilans.
Invoeren van zelforganiserende teams
Randvoorwaarden zelforganiserende teams
De randvoorwaarden voor het goed functioneren van zelforganiserende teams zijn in 2016 in Het
Laar verder geoptimaliseerd. De bereidheid en het vermogen van medewerkers om met
veranderingen om te gaan is in hoge mate bepalend voor het succesvol functioneren van Het Laar. Er
is een kader voor zelforganiserende teams en een formatietool ontwikkeld waarmee de ruimte is
verhelderd naar medewerkers en managers om invulling te geven aan eigenaarschap in de zorg- en
dienstverlenende processen. De vele veranderingen in de langdurige zorg stellen hoge eisen aan de
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flexibiliteit van onze medewerkers. Als gevolg van het werken met zelforganiserende teams worden
verbeteringen steeds vaker op de werkvloer in het primaire proces gerealiseerd. Teams krijgen meer
mogelijkheden om het wonen, de dienstverlening en de zorg in directe samenspraak met de
bewoner te organiseren. Dit bevordert de doelmatigheid en de kwaliteit en draagt bij aan een
groeiende ‘bewoner- en medewerkertevredenheid’. Als gevolg van het werken met
zelforganiserende teams zijn taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden op het gebied van onder
andere het personeelsbeleid zo dicht mogelijk bij de teams gelegd. Hiermee worden teams beter in
staat gesteld om direct invloed uit te oefenen op het functioneren van de teams en de resultaten die
worden behaald. Leidinggevenden komen meer op afstand te staan en zijn meer
voorwaardenscheppend en faciliterend.
Verkleinen zorgteams
In 2016 is gestart met het splitsen van teams in kleinere zorgteams om nog beter aan te kunnen
sluiten op de behoeften van bewoners aan kleinschaligere woonvormen. Het verkleinen van teams
draagt bij aan het leveren van individueel maatwerk en het bieden van meer persoonlijke aandacht.
De mogelijkheid om elkaar aan te spreken wordt hierdoor binnen de teams vergroot. Er wordt in
routes gewerkt en medewerkers zijn meer gekoppeld aan een vaste groep bewoners.
Functiebeschrijvingen
De nadruk in Het Laar komt steeds meer te liggen op de eigen regie en zelfredzaamheid van
bewoners en het werken met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Medewerkers hebben
meer beslissingsruimte nodig om in directe samenspraak met de bewoner de zorg- en
dienstverlening af te stemmen op de ondersteuningsvraag. In 2016 is gestart met het afstemmen van
de functiebeschrijvingen in het functiehuis op deze ontwikkelingen. Zij worden resultaatgericht en
generalistisch geformuleerd.
Toepassing leantechnieken
De medewerkers in de sectoren wonen en zorg zijn geschoold in het gebruik van de leantechnieken:
werkplekinrichting, het voeren van evaluatiegesprekken en het standaardiseren van werkafspraken.
Er is een verbeter- en evaluatiebord ontworpen waarmee teams actief aan de slag gaan met de
verdere verbetering van de primaire processen. De bewonersreis en de verbeterdialoog worden nu
in alle intramurale teams toegepast.
Door de logistieke processen rondom de inkoop van non-food en medische disposables en de uitgifte
van bedrijfskleding en Laarpassen anders in te richten zijn ook enkele functies in de facilitaire dienst
komen te vervallen.
Verwerven en behouden van bekendheid als een uitstekende woonzorgaanbieder, een aantrekkelijk
werkgever en een betrouwbare samenwerkingspartner
Overname verzorgingshuisafdeling De Duynsberg
Op 1 juli 2016 heeft Het Laar het verzorgingshuis van De Duynsberg op locatie Indigolaan 100
overgenomen. De beperkte kwaliteit van het zorgvastgoed, de in complexiteit toenemende zorgvraag
en de geringe schaal waren aanleiding voor De Duynsberg om haar Wlz-activiteiten en de
zeggenschap hierover aan Het Laar over te dragen. Met de overname is de continuïteit en de
kwaliteit van zorg voor bewoners en de werkgelegenheid voor de zorg- en welzijnsmedewerkers
gegarandeerd. Conform afspraak met het Zorgkantoor wordt het verzorgingshuis op locatie
Indigolaan binnen twee jaar afgebouwd. De Duynsberg had de voorkeur om de Wlz-zorg over te
dragen aan Het Laar gezien de vergelijkbare woonzorgvisie, bewonerspopulatie en
woonleefstijlbenadering.
In de loop van 2017 komen de bewoners en de zorg- en welzijnsmedewerkers van locatie Indigolaan
over naar de Generaal Winkelmanstraat. De zorg- en welzijnsmedewerkers van deze locatie zijn
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meegenomen in het scholingsprogramma van Het Laar. Zij hebben onder andere scholingen gevolgd
op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen, tiltechnieken en bedrijfshulpverlening.
In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om medewerkers van locatie Indigolaan te laten werken
met zelfroosteren.
Modernisering Laarzicht
In 2016 stond de modernisering van de appartementen en algemene ruimten in woonzorglocatie
Laarzicht centraal. Een omvangrijk project met een doorlooptijd tot en met maart 2017. Met de
modernisering bevorderen we de verhuurbaarheid van de woningvoorraad van Het Laar. De
appartementen zijn onder andere voorzien van een nieuwe keuken, een berging, een tweede toilet
en hoogwaardig badkamer sanitair. Hierdoor hebben de appartementen een frisse, hedendaagse
uitstraling gekregen. De in logistieke zin gecompliceerde renovatie is door een gedegen
voorbereiding en uitvoering uitstekend verlopen.
Bewoners waarvan hun appartementen zijn gemoderniseerd zijn, gedurende vier weken, gehuisvest
in een logeerappartement. Door het organiseren van extra activiteiten en het bevorderen van het
onderlinge contact tussen bewoners van elke te renoveren etage, is de ervaren overlast beperkt
gebleven. Belanghebbenden waren vooraf goed geïnformeerd over de planning, de
verhuisbewegingen en de momenten van geluidshinder. Bewoners zijn erg tevreden over hun
nieuwe woon- en leefomgeving.
Duurzame inzetbaarheid, geschiktheid en behoud van medewerkers
Het leveren van verantwoorde en onderscheidende zorg- en dienstverlening is alleen mogelijk met
de inzet van deskundige en goed toegeruste medewerkers. Het blijvend afstemmen van
competenties en vaardigheden van medewerkers op de veranderende eisen die het werk aan hen
stelt heeft hoge prioriteit. Het Laar voert al vele jaren een actief scholings- en wervings- en
selectiebeleid. In 2016 is de nadruk gelegd op het scholen van medewerkers naar kwalificatieniveau
4 en 5 en het extern werven van verpleegkundigen.
Het werven van medewerkers met kwalificatieniveau 3 en 4 wordt gezien de beschikbaarheid op de
arbeidsmarkt steeds lastiger. Daarnaast is sprake van een stijgende gemiddelde leeftijd van het
medewerkersbestand en kampt Het Laar met een hoog (ziekte)verzuim als gevolg van langdurig
verzuim. Proactief spreekt Het Laar met medewerkers over de uitoefening van hun functie. Mocht
het uitoefenen van deze functie problemen geven dan wordt vroegtijdig gezocht naar alternatieve
werkvormen die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid. Het blijvend bevorderen van duurzame
inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van zowel medewerker als organisatie. Het
ondernemerschap, de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap voor loopbaanontwikkeling ligt bij
de individuele medewerker zelf. Het Laar stimuleert hen om bewuste werkkeuzes te maken
waardoor zij richting geven aan hun loopbaan. Medewerkers worden hierin door Het Laar begeleid
en ondersteund.
De mate waarin Het Laar er in slaagt om haar medewerkers te inspireren, te versterken en te
verbinden is zeer bepalend voor het behoud van het gekwalificeerde, schaarse personeel. In Het Laar
gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van professionaliteit, autonomie, regelvrijheid, invloed
en zeggenschap over de inrichting van het werk. Het project ‘Kanteling zeggenschap werktijden’ past
mooi bij deze ontwikkeling. Medewerkers krijgen steeds meer zeggenschap over de dienstroosters in
hun teams en hun werktijden in relatie tot de te leveren zorg.
Leerlingen (BOL/BBL)
Het aantal leerlingplaatsen (BBL) is in 2016 uitgebreid. We bevorderen zo dat ook in de toekomst
voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. 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
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samen met docenten van het ROC en praktijkopleiders van andere zorginstellingen met als doel het
opleiden van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen te verbeteren.
Het Laar werkt veelvuldig samen met de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Breda. In 2016
heeft Het Laar ook meer stagiaires aangetrokken 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 de afgelopen jaren sterk teruggebracht.
Herziening vrijwilligersbeleid
Het aangepaste vrijwilligersbeleid is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers uit
het vrijwilligersplatform, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligerscoördinator. In het nieuwe
beleid is meer nadruk komen te liggen op de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van
vrijwilligers en het professionaliseren van de in-, door- en uitstroom. De uitgangspunten onder het
beleid zijn aangescherpt en er vindt een betere afstemming plaats op de mogelijkheden en interesses
van vrijwilligers bij de allocatie van vrijwilligerstaken. De rollen en verantwoordelijkheden van de
vrijwilligerscoördinator en de contactpersonen vrijwilligers in de teams zijn verduidelijkt. Vrijwilligers
zijn in het servicegerichte concept van Het Laar van groot belang.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap onder personeel in loondienst in 2016 (7,61 %)
is ten opzichte van het percentage in 2015 (5,64%) met 1,97% gestegen. Het landelijke
ziekteverzuimpercentage in 2016 ligt op 6,34% (dit was 6,06 in 2015). De belangrijkste aspecten die
ten grondslag liggen aan de toename van het ziekteverzuim in Het Laar is de groei van de categorieën
langdurend verzuim en een aantal medewerkers met frequent verzuim.
2.3 Externe ontwikkelingen
Alternatieve zorgvormen voor intramuraal verblijf
Het Laar speelt in op de veranderingen die plaatsvinden in de langdurige zorg (Wlz), in de
wijkverpleging (Zvw) en op de huisvestingsmarkt voor ouderen. De opgave tot het scheiden van
wonen en zorg vraagt om alternatieve zorgvormen zoals de inzet van het modulair pakket thuis
(MPT) en het volledig pakket thuis (VPT). De keuze van huidige verzorgingshuisbewoners om over te
stappen naar een situatie waarin sprake is van huur met aanvullend een MPT of VPT blijkt vooral een
financieel getinte afweging te zijn. Cliënten voor wie een ‘overstap’ aantoonbaar -financiëlevoordelen heeft, zijn eerder bereid om deze overstap te overwegen. Dit geldt eveneens voor de
categorie bewoners in Het Laar die verblijven op indicatie van de inmiddels overleden partner
(zorgzwaartepakket 0VV).
Behoefte aan voor ouderen geschikte huisvestingsconcepten
De vele veranderingen (en wetswijzigingen) in de langdurige zorg resulteren in een groeiende vraag
naar voor ouderen geschikte woonvormen. De ontwikkelingen op de huisvestingsmarkt, waaronder
de opkomst van concurrerend vastgoed voor ouderen in het verzorgingsgebied van Het Laar, worden
zorgvuldig gevolgd. De appartementen van Het Laar die voor verhuur beschikbaar zijn, voorzien nog
steeds in een grote behoefte.
De aanpassingen op het gebied van veiligheid, comfort en uitstraling zijn door de bewoners zeer
goed ontvangen. Hierdoor is de verhuurbaarheid van het vastgoed verder toegenomen. Het scheiden
van wonen en zorg heeft impact op de exploitatie van hotelmatige diensten waaronder de
technische dienst, de receptie, de keuken en het restaurant. De exploitatie van deze diensten werd
voorheen voornamelijk gefinancierd uit de vergoeding voor de verblijfscomponent in het
zorgzwaartepakket. Door het scheiden van wonen en zorg dient al enkele jaren een deel van deze
exploitatie gefinancierd te worden vanuit de inkomsten van de verhuurorganisatie. Het Laar heeft
hiertoe onder andere het huren met een woonarrangement geïntroduceerd. Nieuwe huurders
betalen via de verplichte afname van het arrangement mee aan de beschikbaarheid van deze
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diensten (en ruimten). Daarnaast stelt Het Laar haar restauratieve en sociaal-culturele diensten
steeds nadrukkelijker beschikbaar voor bewoners van de omringende wijken, cliënten die gebruik
maken van de wijkverpleging en cliënten die wachten op een appartement in het verzorgings- of
verpleeghuis.
Samenwerking met derden
Het Laar blijft oog hebben en houden voor de mogelijkheden tot en meerwaarde van samenwerking
met ketenpartijen. Daar waar dit de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening ten goede
komt worden samenwerkingen geïnitieerd. Domeinen waarop bijzondere aandacht is voor de
mogelijkheid tot samenwerking zijn: paramedische zorg en behandeling, gastvrijheidszorg, wellness
en het werven, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerd personeel.
Compliance
Door de vele transities in de zorg verandert het krachtenveld waarbinnen Het Laar actief is.
Gemeente(n), zorgkantoren en zorgverzekeraars, maar ook banken en organen zoals de Nederlandse
Zorgautoriteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
stellen in toenemende mate eisen aan Het Laar. Daarnaast anticipeert Het Laar op veranderende
wet- en regelgeving. Nieuwe kwaliteitskaders, waaronder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die recentelijk van kracht zijn geworden, maken dat Het
Laar blijvend aandacht heeft voor het voldoen aan veranderende kwaliteitseisen,
verantwoordingsverplichtingen en wettelijke verplichtingen.
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3. Resultaten
3.1 Resultaten 2016
Kerngegevens Wlz & Zvw
Bewoners/cliënten Wlz per einde verslagjaar
Aantal bewoners in instelling op basis van een ZZP
Aantal bewoners op basis van een volledig pakket thuis (VPT)
Aantal cliënten op basis van een modulair pakket thuis (MPT) of
extramurale zorg op basis van overgangsrecht
Cliënten Zvw per einde verslagjaar
Aantal cliënten op basis van wijkverpleging
Intramurale Wlz-capaciteit per einde verslagjaar
2
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg
Productie Wlz per einde verslagjaar
Aantal dagen zorg met verblijf (incl. mutatiedagen)
Waarvan dagen met zorg én behandeling (incl. mutatiedagen)
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)
Omzet zorg op basis van modulair pakker thuis (MPT) of
extramurale zorg op basis van overgangsrecht
Productie Zvw per einde verslagjaar (bedrag/omzet)
Persoonlijke verzorging & Verpleging
Wijkgericht werken (S.1)
Totaal productie in euro’s
Overlijdens per einde verslagjaar
Aantal overlijdens
Bedrijfsopbrengsten per einde verslagjaar
Totale bedrijfsopbrengsten
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Kerngegevens HUUR
Bezetting huurappartementen per einde verslagjaar
Totaal
Aantal overlijdens huurders tijdens verslagjaar
Aantal

2016

2015

244
8
9

226
8
11

70

82

262

262

88.827
33.426
2.711
Dagdelen 721
Uren 1.910

86.513
32.573
2.843
Dagdelen 1.522
Uren 2.890

€ 493.235
€ 32.500
€ 525.735

€ 535.885
€ 32.500
€ 568.385

83

61

€ 17.037.223
€ 14.734.005
€ 2.303.218

€ 15.984.001
€ 13.589.265
€ 2.394.736

2016

2015

88

98

8

10

3.2 Ontwikkelingen in de financiële positie
Algemeen
Het Laar heeft per 1 juli 2016 32 verzorgingshuisplaatsen van De Duynsberg toegevoegd aan haar
Wlz-toelating. De reserve aanvaardbare kosten (RAK) die met de overname is overgegaan van De
Duynsberg naar Het Laar zorgde voor een resultaatonafhankelijke stijging van de RAK.
De uitbreiding met 32 verzorgingshuisplaatsen zal gedurende 2017 worden afgebouwd naar
minimaal 14 tot maximaal 18 plaatsen. Tot uiterlijk 31 december 2017 maakt Het Laar gebruik van
de zorgappartementen aan de Indigolaan (De Duynsberg).
De exploitatie van de verzorgingshuisplaatsen op locatie Indigolaan is in de administratie en de
jaarrekening van Het Laar verwerkt. Er zijn in de tweede helft van 2016 op locatie Indigolaan
ongeveer 5.500 verzorgingsdagen gerealiseerd, voornamelijk in de zorgzwaartepakketten 4VV en
5VV.

2

Het totaal aantal plaatsen is op basis van de formele toelatingsbeschikking van het CIBG.
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Naast een aanbieder van zorgdiensten is Het Laar ook verhuurder van appartementen en
-commerciële- ruimten aan derden. De totale begrote inkomsten uit verhuuractiviteiten voor 2016
zijn nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2015.
In 2016 is gestart met de grootscheepse modernisering van de appartementen en algemene ruimten
in woonzorglocatie Laarzicht. De modernisering is uit eigen middelen gefinancierd. De verhouding
van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is verbeterd (van 38,5% ultimo 2015
naar 40,7% ultimo 2016). De liquide middelen zijn afgenomen van circa € 10 miljoen naar circa € 6,6
miljoen. De modernisering draagt bij aan een goede verhuurbaarheid van de woningvoorraad van
Het Laar. De toevoeging van luxe en comfort aan de appartementen biedt Het Laar de mogelijkheid
om voor de appartementen een aangepaste huurprijs te bepalen.
Resultaat
Het positieve jaarresultaat over 2016 voor alle zorg- en verhuuractiviteiten van Het Laar bedraagt
€ 444.000,-. Ten opzichte van de begroting valt dit resultaat € 344.000,- hoger uit. Dit wordt met
name veroorzaakt door:
- Het rentevoordeel als gevolg van het oversluiten van de ING-lening;
- Het lager uitvallen van de energie- en algemene kosten;
- De lagere afschrijvingskosten als gevolg van het uitstel van het onderhoud en de investeringen
als gevolg van de modernisering van woonzorglocatie Laarzicht.
Het resultaat werd getemperd door de cao-effecten (waaronder de nabetaling van ORT) en de
mutatie van een voorziening voor langdurig zieken. Voor een verdere specificatie van het resultaat
raadpleegt u de jaarrekening 2016 van Het Laar.
Ratio’s
Ratio:
Solvabiliteit
Liquiditeit (Quick ratio)
Weerstandsvermogen
DSCR

2016
40,7%
197%
73,2%
2,16

2015
38,5%
360%
72,6%
1,84

3.3 Ontwikkelingen in 2017
In 2017 koerst Het Laar op een licht positief resultaat. De omzet en bedrijfskosten ontwikkelen zich
conform verwachting. Vanaf medio 2017 zal een daling van de opbrengsten vanuit de Wet langdurige
zorg zichtbaar worden als gevolg van de afbouw van de verzorgingshuisplaatsen op locatie Indigolaan
van De Duynsberg en de verhuizing van cliënten naar locatie Generaal Winkelmanstraat. De
opbrengsten vanuit de Zorgverzekeringswet stijgen licht ten opzichte van 2016.
De inkomsten uit de verhuuractiviteiten van Het Laar nemen toe doordat de logeerappartementen,
die tijdens de modernisering zijn ingezet, in de loop van 2017 weer beschikbaar komen voor verhuur.
Vrijkomende appartementen worden met een nieuw vastgestelde huur- en woonarrangementsprijs
‘in de markt’ gezet. De huurprijs is vastgesteld op basis van de Wet Woningwaardering Stelsel
(WWS).
In 2017 wordt het meerjarige beleid voor de komende periode vastgesteld. Het Laar richt zich op
innovatie die toegevoegde waarde moet hebben voor de zorg. Voor de benodigde middelen om
innoverend te kunnen zijn zal de goede vermogenspositie van Het Laar worden gebruikt.

15

4.

Kwaliteit

4.1 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg
CQ-meting
In 2015 is door Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau, de laatste 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 onze verzorgingshuis- en
verpleeghuisbewoners is een groepsgesprek gevoerd. De rapportages per onderzoeksgroep en de
eindresultaten geven blijk van een grote 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 bovengemiddeld worden beoordeeld 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 (bewoners die Het Laar een 9 of een 10 hebben gegeven) overstijgt
ruimschoots de criticasters (bewoners die Het Laar een 6 of lager gaven). De gemiddelde landelijke
netpromotor score in 2015 in de sector Verpleging en Verzorging lag op 32%.
Zorgkaart Nederland
Het Laar is, op peildatum 18 april 2017, op de site www.zorgkaartnederland.nl in het totaal 60 keer
gewaardeerd. Het Laar ontvangt een gemiddeld cijfer van 7,6 en 90% van de respondenten beveelt
Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen (Net Promotor Score). Ook de scores op de diverse
thema’s zijn goed.
Met een link op de website van Het Laar nodigen we bewoners, familieleden en contactpersonen uit
om hun mening over Het Laar op Zorgkaart Nederland te geven.
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Meting huidletsel en risicosignalering
In 2016 heeft Het Laar opnieuw een eigen meting huidletsel uitgevoerd. Voor 258 bewoners in het
verzorgings- en verpleeghuis en in de zorg thuis zijn op basis van observaties vragenlijsten ingevuld.
Hiermee is de aanwezigheid van zowel decubitus als smetplekken in beeld gebracht. De resultaten
zijn op hoofdlijnen positief. Het Laar-percentage van 6,3% ligt binnen de landelijke norm (5% - 7%).
Het Laar hanteert bij elke bewoner en thuiszorgcliënt een risicosignalering op het gebied van
huidletsel, ondervoeding, mondzorg, vallen, medicatie, incontinentie, vrijheidsbeperking en
depressie. De uitkomsten van de risicosignalering zijn opgenomen in het zorg- en leefplan. De
preventieve werking van deze risicosignalering heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorgen dienstverlening.
Incidentenmeldingen bewoners (MIC)
1200
1000
800

1089
931
627 664

600
400
200
0

370
237
92

2016
30

2015

Bovenstaand overzicht bevat een vergelijking van het aantal MIC-meldingen tussen 2015 en 2016. Er
is sprake van een toename van het totaal aantal meldingen van 931 naar 1.089 (158). Deze toename
is onder andere het gevolg van de toevoeging van meldingen van de per 1 juli 2016 overgenomen
verzorgingshuisafdeling De Duynsberg. De MIC-meldingen worden in de periodieke overleggen van
de aandachtsvelders medicatie en valpreventie besproken. Op basis van incidentenanalyses worden
trends binnen zorgteams gesignaleerd, besproken bij het verbeterbord en worden preventieve
verbeteracties voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van PRISMAanalyses die in samenwerking met de contactfunctionarissen worden uitgevoerd.
Tijdens de Dag voor de Ouderen in Het Laar is uitgebreid aandacht besteed aan valpreventie.
Gewezen is op het belang van een rollator-keuring en aandacht voor bewegen en bewegingsgerichte
zorg ter voorkoming van valincidenten.
Kijkend naar medicatie incidenten is in 2016 extra aandacht uitgegaan naar de uitvoering van een
tweede controleronde op de toediening van medicatie, het onder controle houden van de
temperatuur van de medicatiekoelkasten (via een digitaal alarmeringssysteem) en het elkaar actief
aanspreken bij constatering van een medicatiefout. Daarnaast verzorgde de apotheker in 2016 een
scholing in de zorgteams over bijwerkingen van medicatie. Halfjaarlijks vindt een controle plaats van
de medicijnwerkvoorraad door de apotheker.
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
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deze waarderingsonderzoeken worden per kwartaal geanalyseerd en intern onder direct betrokken
teams/disciplines verspreid. Op basis van deze resultaten worden gerichte verbetermaatregelen
getroffen.
Ongenoegens en klachten
Het Laar heeft eind 2016 haar ongenoegens-, klachten- en geschillenregeling in lijn gebracht met de
vereisten uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bewoners/cliënten kunnen in Het Laar op
een laagdrempelige wijze terecht bij een klachtenfunctionaris voor de opvang, bemiddeling en
afhandeling van ongenoegens en klachten. Het Laar is aangesloten bij de regionale
klachtencommissie zorginstellingen Breda en de externe geschillencommissie verpleging, verzorging
en geboortezorg. In het verslagjaar 2016 zijn er drie meldingen van ongenoegens gedaan bij de
klachtenfunctionaris. Deze meldingen zijn naar tevredenheid van de indieners afgehandeld.
4.2 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van professionalisering bedrijfsvoering
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 –initiële en
tussentijdse- PREZO-audits, verplichte en vrijwillige kwaliteitsonderzoeken en bijvoorbeeld interne
audits of inspectiebezoeken worden meegenomen in de jaarplancyclus. Met deze inbedding in de
jaarplancyclus borgen we de –controle op de uitvoering van– kwaliteit bevorderende activiteiten. Op
deze wijze wil Het Laar de tevredenheid en de resultaten steeds verder verbeteren. In het jaarplan
zijn kwaliteitsinitiatieven opgenomen die van toepassing kunnen zijn op een team, een sector 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. Met de aanpak en uitvoering van de
kwaliteitsactiviteiten voldoet Het Laar aan de verplichte (kwaliteits)eisen die cliëntenorganisaties,
overheid, zorgverzekeraars en anderen stellen.
Het Laar beschikt sinds juni 2010 over twee PREZO gouden keurmerken in de zorg, namelijk voor
Verzorging en Verpleging. Bij de derde initiële PREZO-audit gehouden op 7 juni 2016 is Het Laar
opnieuw getoetst op alle prestaties, maar dit keer ook voor Zorg Thuis. De uitkomsten van de audits
waren bijzonder positief. Het Laar heeft haar twee gouden keurmerken weten te behouden en ook
voor Zorg thuis een gouden PREZO-keurmerk in ontvangst mogen nemen. Een prachtige prestatie en
een geweldig compliment voor alle medewerkers en vrijwilligers van Het Laar.
Interne audits
Sinds enkele jaren voert een team van 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. In 2016 stond de interne audit volledig in het teken van de voorbereiding
op de initiële PREZO-audit. Op diverse PREZO-prestaties zijn zowel door auditoren als door
aandachtsvelders en ECD-watchers toetsende acties uitgevoerd om na te gaan of medewerkers
overeenkomstig de afgesproken werkwijzen werken. In het najaar is een uitgebreide checklist
opgesteld rondom diverse thema’s waaronder sturen op kwaliteit en veiligheid, het
bewonersdossier, vrijheidsbeperking, mondzorg, medicatieveiligheid, zorg voor bewoners met
dementie, hygiëne en deskundigheid van personeel. Deze checklist heeft als handvat gefungeerd bij
de uitvoering van de interne audit. Voorafgaand aan de audit kregen zorgteams van de
verantwoordelijk manager de opdracht om deze checklist in te vullen. De interne auditoren
gebruikten vervolgens deze ingevulde checklist om steekproefsgewijs thema’s te toetsen. 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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Benchmark in de Zorg
Het Laar heeft in de periode 2015-2016 deelgenomen aan de Benchmark in de Zorg van Actiz. In
2015 heeft het cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en in 2016 de
module Bedrijfsvoering. In september 2016 zijn de resultaten van de Benchmark voor Het Laar
beschikbaar gekomen als ook de spiegelinformatie.
De medewerkersmonitor, een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, is eind 2015
uitgevoerd. Maar liefst 78% van de medewerkers van Het Laar heeft aan dit onderzoek
deelgenomen. Een zeer hoge respons. De eindscores van Het Laar liggen boven de sectorscore. De
resultaten zijn bemoedigend. De uitkomsten zijn in 2016 verder geanalyseerd. Inzicht is verkregen in
aspecten van het werk waarover medewerkers tevreden zijn en voor welke onderdelen nog
verbeteracties mogelijk dan wel noodzakelijk zijn. Zie paragraaf 4.1 voor de scores van het
cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-meting).
Benchmarkronde MedewerkerMonitor

Najaar 2015
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

Thema

Risico inventarisatie en evaluatie
Eind 2016 is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd door de ArboUnie. De resultaten
van deze evaluatie zijn begin 2017 voor Het Laar beschikbaar gekomen. De algehele conclusie is dat
Het Laar een goede werkgever is die oog heeft voor de arbeidsomstandigheden van haar
medewerkers en vrijwilligers. Het onderzoek heeft ook aspecten opgeleverd die nog voor verbetering
vatbaar zijn en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker en veiliger arbeidsomstandighedenklimaat.
De onderzoeksresultaten zijn vertaald in een plan van aanpak. Hierin zijn de verbeteraspecten van
een prioritering voorzien.
De VGWM-commissie van Het Laar heeft een actieve rol in de bewaking van de voortgang van de
uitvoering van het plan van aanpak en het borgen van de verbetermaatregelen.
Incidentenmeldingen medewerkers (MIM)
35

30

30
25

21

20
15
10
5
0

0

2

0

1

1

2016

4
0

0

0

1

2015

19

Uit de jaarlijkse analyse van de meldingen incidenten medewerkers (MIM) blijkt een sterke toename.
De toename betreft vooral agressiviteitsmeldingen. In Het Laar wordt het registreren van incidenten
gestimuleerd met als doel om van de meldingen te kunnen leren en verbeteren. De toename van het
aantal agressiviteitsmeldingen van 4 (2015) naar 21 (2016) is vooral het gevolg van de verschuiving
van het beperkingenbeeld van de bewoners van somatisch naar psychogeriatrisch en psychiatrisch.
Met behulp van de training ‘omgaan met ongewenst gedrag’ maken we medewerkers bewust van
gedragingen die bij bewoners agressie kunnen opwekken en op welke wijze deze agressie beter
gereguleerd kan worden. Vanaf 1 juli 2016 zijn ook de incidentenmeldingen toegevoegd van
medewerkers werkzaam op locatie Indigolaan.
Interne enquêtes
De waardering van nieuwe medewerkers en medewerkers die Het Laar verlaten hebben meten we
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 verbetermaatregelen getroffen.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
In het verslagjaar 2016 zijn er geen medewerkers van Het Laar geweest die contact hebben gezocht
met de externe vertrouwenspersoon van Het Laar. Deze functie wordt ingevuld door de
bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie.
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5.

Het Laar en haar maatschappelijke context

De maatschappelijke rol zoals is opgenomen in de missie/visie van Het Laar vertaalt 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.
Adviesorganen, commissies en bewonerspanels
Het Laar is een klantgedreven organisatie. Om hieraan in de dagelijkse praktijk invulling te geven
participeren bewoners/cliënten in onze cliëntenraad en huurdersvereniging (zie hoofdstuk 7), maar
ook in diverse commissies. Voorbeelden van deze commissies zijn de commissie Proeverij (over eten
en drinken in Het Laar), de commissie Feestelijkheden en de commissie Bewegen. Via directe
betrokkenheid van bewoners/cliënten bij onderdelen van het woon- en zorgbeleid werken we
continu aan het toevoegen van klantwaarde aan onze dienstverlening. Ook het bewonerspanel is in
dit verband niet meer weg te denken. In het panel denken -potentiële- bewoners, cliënten en
mantelzorgers mee over de mogelijkheden om het aanbod van Het Laar nog beter af te stemmen op
de vraag van de bewoner/cliënt. Het bewonerspanel is zowel voor bewoners/cliënten als voor Het
Laar zeer waardevol en is nadrukkelijk ‘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, veiligheid en 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 haar beleid en
dienstenaanbod af te stemmen op de veranderende behoeften en voorkeuren van bewoners en hun
familieleden.
Laarvrienden (Laarambassadeurs, gastheren en gastvrouwen)
De Laarambassadeurs, gastheren en gastvrouwen 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 nieuwe bewoner van de thuissituatie in de wijk naar
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 de verenigingen. Daarnaast vormt de Laarambassadeur een vraagbaak en verwijst hij/zij nieuwe
bewoners indien nodig door. Dit zorgt er voor dat nieuwe bewoners sneller 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
groeien, onder begeleiding van een vrijwillige coördinator, in hun rol. Naast de Laarambassadeurs
stimuleren de gastheren en gastvrouwen de onderlinge contacten tussen de bewoners van Het Laar.
Vergeet me niet-avonden
Speciaal voor familieleden van bewoners met psychogeriatrische aandoeningen, maar ook voor
geïnteresseerde medewerkers en vrijwilligers, organiseert Het Laar periodiek ‘Vergeet me nietavonden’. Tijdens deze informatiebijeenkomsten geven professionals voorlichting over hoe om te
gaan met dementie. Daarnaast is er volop gelegenheid tot het leggen van contacten met lotgenoten.
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Informatieavonden voor wachtlijstcliënten huurappartementen
Het Laar organiseert jaarlijks informatieavonden voor geïnteresseerden in de huurappartementen.
Tijdens deze avonden wordt het huren met een woonarrangement toegelicht en informatie verstrekt
over de ondersteuning die Het Laar gedurende de wachttijd kan aanbieden.
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 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 om 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 de keuken, het restaurant en in de zorg. Inmiddels heeft Het
Laar verscheidene leerlingen een vast contract aangeboden.
Maatschappelijke stages
In 2016 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. Via een maatschappelijke stage maken
leerlingen nader kennis met verschillende werkgebieden door middel van het uitvoeren van
specifieke klussen die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. Leerlingen afkomstig van het
Mill-Hillcollege en De Nieuwste School hebben in Het Laar aan de maatschappelijke stage
deelgenomen. De praktijkopleider coördineert de plaatsing van de stagiaires en de begeleiding op de
werkvloer wordt vormgegeven door de werkbegeleiders. In 2016 zijn 8 leerlingen in Het Laar aan de
slag gegaan. Zij hebben stages gelopen in de keuken en in het restaurant.
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 zijn
de frisse blik, de kennis en de onderzoeksresultaten van de studenten waardevol voor Het Laar.
Stageprojecten vanuit de gemeente
Het Laar biedt, in samenwerking met gemeente Tilburg, herintreders de kans om via een drie
maanden durende snuffelstage te onderzoeken of men geschikt is voor een functie in de zorg.
Is er binnen Het Laar een passende functie voorhanden en is er een match dan krijgt deze
herintreder, na de snuffelperiode, een contract aangeboden. In 2016 hebben drie herintreders een
snuffelstage in Het Laar doorlopen.
Vrijwilligerswerk
Het Laar streeft naar een professioneel werkklimaat voor haar vrijwilligers. Zij zijn zeer bepalend voor
het realiseren van 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.
Beursvloer013
Het Laar heeft in 2016 actief deelgenomen en bijgedragen aan de beursvloer013. De beursvloer013 is
een initiatief van ContourdeTwern en brengt de vraag van maatschappelijke organisaties en het
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aanbod van commerciële bedrijven bij elkaar. Het Laar heeft op de beursvloer enkele interessante
deals weten te sluiten. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn: een gratis optreden voor bewoners
van Het Laar verzorgd door het Souvenir Jeugdkoor Tilburg, een massage van een aantal bewoners
van woonzorglocatie Laarhoven, de organisatie van lees- en literatuuractiviteiten in samenwerking
met de bibliotheek van gemeente Tilburg, een communicatietraining feedback voor vrijwilligers en
de logo-ontwikkeling ten behoeve van de nieuwe naam van het restaurant van Het Laar (Chapeau).

23

6.

Het Laar in de toekomst

6.1 Voornaamste risicofactoren en risicobeheer
In de afweging welke (strategische, operationele, financiële en compliance) risico’s Het Laar loopt,
alsmede hoe er wordt gereageerd op deze 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 onderstaande tabel wordt een korte beschrijving gegeven van de voornaamste risico's
en onzekerheden waarmee Het Laar wordt geconfronteerd. De onderscheiden risico’s zijn verdeeld
over risico’s met betrekking tot de strategie, de operationele processen, de financiële huishouding en
het voldoen aan wettelijke voorschriften. Daarbij wordt de risico-houding van Het Laar aangegeven
en de verwachting ten aanzien van het voorkomen van het risico en de impact mocht het risico zich
voordoen.
Risicocategorie

Risicobeschrijving

Risicobeheersing

Trend

Zorg

De toenemende kwalitatieve en
kwantitatieve zorgvraag is een
belangrijk aandachtspunt.

gelijkblijvend

Wonen en Zorg

Het leegstandsrisico van
zorgappartementen neemt toe,
waardoor een financieel risico
wordt gelopen als gevolg van het
teruglopen van opbrengsten.
Doordat ouderen langer thuis
blijven wonen zal Het Laar
continu moeten monitoren en
bijsturen.
Er is een algemeen tekort aan
goed opgeleid personeel in de
zorgsector. Het Laar merkt dit
ook in de werving en selectie van
personeel.
Ziekteverzuim onder
medewerkers en vergrijzing
personeelsbestand.

Het Laar kent een uitgebreid
kwaliteitssysteem waarbij op de
kwalitatieve eisen van de zorg
wordt toegezien. Er wordt ook
door externen ge-audit op de
zorg, zoals de PREZO, waarbij Het
Laar haar gouden keurmerken
heeft behouden. Het Laar volgt
hierin ook het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg.
Binnen de grenzen van het
strategisch beleid wordt gestuurd
op een goede mix van Wlz- en
huurappartementen. Tevens
wordt waar nodig door de
toewijzingscommissie
bijgestuurd.

Er wordt continu opgeleid en
geworven. Daarnaast worden
meeruren ingezet indien nodig
aangevuld met uitzendkrachten.

stijgend

Er wordt gericht geïnvesteerd in
preventie (bevorderen duurzame
inzetbaarheid) en
ziekteverzuimbegeleiding.

dalend

Personeel

licht stijgend
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Risicocategorie

Risicobeschrijving

Risicobeheersing

Trend

Financieel

De zorgmarkt kent
onzekerheden. Afspraken over de
productie worden elk jaar
opnieuw gemaakt.

Het Laar heeft een behoudende
financiële strategie en stuurt op
voldoende financiële reserves en
een minimumniveau van direct
beschikbare liquiditeiten.
Binnen de grenzen van de
gemaakte productieafspraken
streeft Het Laar naar
omzetmaximalisatie op de
zorgportefeuille.

gelijkblijvend

Het Laar beoordeelt jaarlijks of
sprake is van de noodzaak tot
impairment.
Het Laar heeft de risico’s in beeld
en heeft in 2016 het protocol
datalekken ingevoerd. Daarnaast
wordt in 2017 voorzien in een
security check op de
gedigitaliseerde gegevens.

gelijkblijvend

Door het systeem van “click”momenten in de Wlz-financiering
is sprake van een directe relatie
tussen de maandelijks
gerealiseerde omzet en de
afspraken m.b.t. de productie die
in het volgende jaar gemaakt kan
worden.
Er is een risico van over- of
onderschrijding van zorgkostenplafonds met zorgverzekeraars in
het kader van de wijkverpleging.
Impairmentrisico

ICT

Het gebruik van ICT-middelen
neemt steeds verder toe. Dit
heeft als risico dat
geregistreerde gegevens van
bewoners, cliënten en personeel
onbedoeld in de openbaarheid
kunnen komen.

gelijkblijvend

stijgend

Het Laar heeft de effecten van bovengenoemde risico’s inzichtelijk gemaakt door het uitvoeren van
diverse scenariostudies en het actualiseren en verdiepen van een meerjaren capaciteitsplanning, 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.
Op het niveau van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt door de kritische dialoog het
risicoprofiel en het strategisch beleid hierop gemonitord.
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. In 2017 vindt een strategische (her)oriëntatie plaats op
de positie van de (thuiszorg)activiteiten van Het Laar. De gegarandeerde dekking vanuit de
zorgzwaartepakketten voor verblijfcomponenten wordt in 2017 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 (zorg)appartementen, het bieden van ondersteuningsstructuren aan ouderen die langer zelfstandig in de wijk blijven wonen en het slim en slank (lean)
organiseren van een gastvrije bedrijfsvoering. De appartementen in Laarzicht zijn gemoderniseerd.
Hiermee bevorderen we de verhuurbaarheid van het vastgoed.
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 een nieuw op te
stellen meerjarenbeleidsplan.
Het Laar heeft een kansrijke propositie in de snel veranderende markt en treedt de veranderingen in
de langdurige zorg met vertrouwen tegemoet. We blijven de ontwikkeling van de risico’s nu en in de
toekomst nauwgezet volgen. 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
transitie door te maken en de organisatie vanuit haar missie verder te versterken.
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7.

Adviesorganen

7.1 Bewoners/Cliënten/Huurders
Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. 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 2016 hebben zes overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder
plaatsgevonden. Van elke overlegvergadering worden door het directiesecretariaat notulen gemaakt.
De cliëntenraad legt jaarlijks in haar algemene vergadering verantwoording af aan Wlz-en Zvwbewoners/cliënten. Deze vergadering vond plaats op 18 mei 2016. Het huisorgaan de Babbelaar
wordt ingezet om belangrijke zaken die besproken zijn in de cliëntenraad naar bewoners te
communiceren.
De cliëntenraad heeft krachtens de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) de
volgende basisrechten:
- Informatierecht.
- Overlegrecht.
- Adviesrecht (gewoon adviesrecht en verzwaard adviesrecht).
- Enquêterecht.
- Het recht op bindende voordracht van een bestuurslid Raad van Bestuur/Raad van Toezicht.
In het verslagjaar 2016 is ter uitvoering van haar taken een activiteitenbudget beschikbaar gesteld
van € 2.390,-. Dit bedrag is door de cliëntenraad onder andere aangewend voor de CR-attentie
tijdens de dag van de jubilarissen.
Op 28 november 2016 heeft de cliëntenraad samen met het bestuur van de huurdersvereniging
deelgenomen aan een wijkschouw in aanwezigheid van de wijkregisseur van de gemeente Tilburg.
Het gespreksonderwerp was (verkeers)veiligheid 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. Op 24 januari 2017 heeft dit jaarlijkse gesprek met de cliëntenraad en het bestuur van de
huurdersverenging plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de
heer Sennema. In dit overleg is teruggekeken op 2016 en gesproken over ontwikkelingen in 2017. De
belangrijkste bespreekpunten waren: de modernisering van Laarzicht, verpleeghuiszorg in Laarakker,
het tuinonderhoud, het welzijnsaanbod, de aanpak van de binnentuin, het werven en behouden van
gekwalificeerd personeel en de wijkschouw. Leden van de cliëntenraad en de huurdersvereniging
hebben in dit gesprek aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking met de
directeur/bestuurder en het gevoerde beleid.
Op 15 januari 2016 heeft de cliëntenraad samen met de Raad van Toezicht een werkbezoek gebracht
aan Park Boswijk te Vught.
Op verzoek van het zorgkantoor heeft Het Laar in 2016 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.
Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft in het verslagjaar deelgenomen aan regionale
informatiebijeenkomsten voor cliëntenraden van het zorgkantoor en is aanwezig geweest bij de
(inkoop)gesprekken tussen het zorgkantoor en de directeur/bestuurder van Het Laar.
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De cliëntenraad heeft in het verslagjaar een positief advies uitgebracht inzake de overdracht van de
Wlz-productie, de cliënten en de zorg- en welzijnsmedewerkers van De Duynsberg naar Het Laar.
Iedere vergadering heeft de directeur/bestuurder de cliëntenraad geïnformeerd over de voortgang.
Vanaf 1 januari 2017 participeren twee leden van de cliëntenraad van De Duynsberg in de
cliëntenraad van Het Laar. Overigens blijft de cliëntenraad op locatie Indigolaan in afgeslankte vorm
bestaan totdat de verhuizing van cliënten volledig is afgerond. Op deze wijze zijn en worden tijdens
de afbouw van de verzorgingshuisplaatsen op locatie Indigolaan de belangen van de daar
verblijvende cliënten behartigd.
Samenstelling cliëntenraad Het Laar per 31 december 2016
Mevrouw C. Bertens-Conijn
De heer J. van Beurden
Mevrouw R. Bogaers-van Belkom
Mevrouw I. van Broekhoven-Philipsen
De heer H. van Esch
Mevrouw A. Linkels-van Oers
Mevrouw C. van Riel-Mutsaers
Mevrouw C. Spaninks-Vermetten
De heer J. Spijkers
De heer J. Taminiau

Rol binnen cliëntenraad
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

In 2016 is het lidmaatschap opgezegd door mevrouw I. van Gorp-Ooms, de heer G. Poos en de heer
B. Burgers, penningmeester.
Besproken onderwerpen en
gebruik van rechten
Meerjarenbeleidsplan 20132017, jaarplan en begroting
2016
(Informatierecht)

Verantwoording 2015
(Informatierecht)

P&C cyclus
(Informatierecht)
Kwaliteit
(Informatierecht)

Wlz-aanspraken
(Verzwaard adviesrecht)
Waardigheid & Trots
(Informatierecht)

Uitkomsten
De cliëntenraad is geïnformeerd over de belangrijkste transities in de
langdurige zorg. De cliëntenraad ondersteunt het meerjarenbeleidsplan
2013-2017 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 2016 bij het meerjarenbeleidsplan. Jaarplan en
begroting 2016 zijn door de directeur/bestuurder aan de cliëntenraad
toegelicht. Ieder kwartaal is verantwoording afgelegd inzake de
activiteiten vanuit het jaarplan.
De cliëntenraad is geïnformeerd over de jaarverantwoording 2015 en
heeft ingestemd met de tekst in het bestuursverslag met betrekking tot
het functioneren van de cliëntenraad en de uitkomsten van het gebruik
van haar wettelijke rechten.
Om de cliëntenraad op de hoogte te houden van de voortgang in de
bedrijfsvoering is eenmaal per kwartaal de planning- & controlcyclus van
Het Laar met de cliëntenraad besproken.
De cliëntenraad is geïnformeerd over de PREZO audit van 7 juni 2016. De
cliëntenraad is in 2016 actief betrokken geweest bij de verbetering van de
kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad is door de
kwaliteitsfunctionaris geïnformeerd over de spiegelrapportage opgesteld
door Actiz in samenwerking met LOC zeggenschap in de zorg. De
spiegelrapportage laat zien hoe bewoners de kwaliteit van zorg ervaren.
De cliëntenraad heeft ingestemd met de afwijkende afspraken ten
opzichte van de Wlz-aanspraken zoals toegelicht in de brochure ‘Uw zorg
in een AWBZ-instelling’.
De cliëntenraad heeft een bijdrage geleverd aan het realiseren van een
plan voor het verkrijgen van extra financiële middelen van het
zorgkantoor voor welzijnsondersteuning in verpleeghuizen (Waardigheid
& Trots). De cliëntenraad is ieder kwartaal over de stand van zaken door
de sectormanager en beleidsmedewerker zorg geïnformeerd.
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Besproken onderwerpen en
gebruik van rechten
Financiën

Zorgovereenkomsten
(Informatierecht)

Verpleeghuis somatiek
(Informatierecht)
Modernisering gebouw
Laarzicht
(Informatierecht)
Inspectie
(Informatierecht)

Naamgeving restaurant
Coördinator VVV

Samenstelling

Wasserij
Onderzoek

Vrijwilligersbeleid
Wet Kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz)
(Adviesrecht)

Werkplan

Uitkomsten
De cliëntenraad heeft besloten een tovertafel aan te schaffen voor
bewoners van gebouw Laarhoven. In duo financiering met de Stichting
Vrienden van Het Laar zal een fietslabyrint worden aangeschaft.
De cliëntenraad heeft kennis genomen van een aanpassing van de
afspraken over de zorg tussen cliënt en zorgorganisatie. Cliënten en
huurders die zorg krijgen vanuit de zorgverzekeringswet, krijgen in het
vervolg een zorgovereenkomst aangeboden.
De cliëntenraad is geïnformeerd over de verplaatsing van verpleeghuiscliënten somatiek van gebouw Laarhoven naar Laarakker.
De cliëntenraad is iedere vergadering geïnformeerd over de stand van
zaken en heeft ter informatie alle renovatiebulletins ontvangen. De
cliëntenraad heeft een voorkeur aangegeven inzake stoffering van Wlzappartementen.
De cliëntenraad is geïnformeerd over de plaatsing van Het Laar op de lijst
van 150 verpleeghuisinstellingen die door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg is gepubliceerd. Ook is de cliëntenraad op de hoogte
gesteld van het verwijderen van Het Laar van deze lijst.
De cliëntenraad heeft ingestemd met de nieuwe naam voor het
restaurant (Chapeau) van Het Laar.
Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft zitting genomen in de selectiecommissie voor het werven van een coördinator vrije tijd, verenigingen en
vermaak. In de vergadering is vervolgens kennis gemaakt met de nieuwe
coördinator.
In de overlegvergaderingen is regelmatig gesproken over de samenstelling
van de cliëntenraad mede in relatie tot de gewijzigde rol,
verantwoordelijkheid en complexiteit van de materie die op de
cliëntenraad afkomt.
Een afvaardiging van de cliëntenraad heeft deelgenomen aan een
bedrijfsbezoek aan een wasserij.
De cliëntenraad heeft ingestemd met het organiseren van een onderzoek
naar eenzaamheid door een medewerker van het restaurant (tevens
student aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam).
De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht inzake herijking van
het vrijwilligersbeleid met bijbehorende documenten.
De cliëntenraad heeft kennisgenomen van de nieuwe wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en een positief advies uitgebracht
inzake de klachtenregeling van Het Laar. In het kader van het
lidmaatschap van de regionale klachtencommissie heeft de cliëntenraad
gevraagd om gaandeweg 2017 het lidmaatschap te evalueren.
De cliëntenraad heeft conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst een werkplan en een vergaderschema voor 2017
opgesteld.

Huurdersvereniging
In 2016 hebben in totaal vier overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder plaatsgevonden.
Van elke overlegvergadering worden door het directiesecretariaat notulen gemaakt.
Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen.
De bestuursleden worden uit de eigen leden gekozen door de algemene ledenvergadering. De
voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt onderling de functies.
De huurdersvereniging heeft krachtens de Wet op het overleg huurders – verhuurder (WOHV) de
volgende basisrechten:
- Informatierecht.
- Overlegrecht.
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-

Adviesrecht.
Agenderingsrecht.
Instemmingsrecht bij wijziging van het servicekostenbeleid.

De huurdersvereniging is als zelfstandig rechtspersoon zelf verantwoordelijk voor de aanwending en
verantwoording van de haar beschikbaar gestelde bijdragen van huurders aan de huurdersvereniging.
Met de huurders is op 19 april 2016 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 eindafrekening woonservicekosten, de nieuwe bevoorschottingsbedragen,
de huurprijsverhogingen, de geplande en de gerealiseerde investeringen en de modernisering van
gebouw Laarzicht.
Samenstelling bestuur huurdersvereniging per 31 december 2016
De heer Th.J.J.M. Boes
De heer H.M. Hendriks
Mevrouw A.M.J. van Kruisselbergen-Kuiper
Mevrouw C.J. Pierson-Cartigny
De heer R.A.L. Verhoeven
Besproken onderwerpen en
gebruik van rechten
Jaarplan en begroting 2016
(Informatierecht)
Verantwoording 2015
(Informatierecht)
Huurprijs- en voorschotbedragen 2016
(Informatierecht)
Modernisering gebouw
Laarzicht
(Informatierecht)
Tarieven
(Informatierecht)
Raad van Toezicht

Kwaliteit
Managementteam
Organisatieontwikkelingen
(Informatierecht)

Feestdagen/festiviteiten
Veiligheid

Rol binnen huurdersvereniging
Voorzitter
Lid
Penningmeester
Lid
Secretaris

Uitkomsten
De huurdersvereniging is geïnformeerd over het jaarplan en de begroting
2016.
De huurdersvereniging is geïnformeerd over de jaarverantwoording 2015
en heeft ingestemd met de tekst in het bestuursverslag met betrekking tot
het functioneren van de huurdersvereniging.
De huurdersvereniging is geïnformeerd over de nieuwe huurprijs- en
voorschotbedragen voor huurders met en zonder woonarrangement.
De huurdersvereniging is in iedere overlegvergadering met de directeur/
bestuurder geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de
modernisering van gebouw Laarzicht.
De huurdersvereniging heeft kennisgenomen van de tarieven voor
aanvullende diensten voor 2016.
Op 24 januari 2017 vond het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht
plaats. Leden van de cliëntenraad en de huurdersvereniging waren hierbij
aanwezig. In dit overleg is teruggekeken op 2016 en vooruitgekeken naar
2017. Gesproken is over de modernisering van gebouw Laarzicht en de
samenwerking met de directeur/bestuurder.
De huurdersvereniging heeft kennis genomen van de resultaten van de
PREZO-audit van 7 juni 2016.
De huurdersvereniging heeft kennisgemaakt met het vernieuwde
managementteam van Het Laar.
Er is met de directeur/bestuurder gesproken over onder andere het
tuinonderhoud, de huur van de berging, samenwerking met externe
partijen, het woonarrangement, de indiensttreding van de coördinator
vrije tijd, verenigingen & vermaak, de overname van de verzorgingshuisplaatsen, cliënten en zorg- en welzijnsmedewerkers van De Duynsberg,
het scheiden van afval en het gebruik van liften door medewerkers.
Activiteiten rondom feestdagen zijn in de vergaderingen geëvalueerd.
Bij de gemeente is door de huurdersvereniging en de cliëntenraad
aandacht gevraagd voor de (verkeers)veiligheid rondom Het Laargebouw.
Dit heeft plaatsgevonden in het kader van de wijkschouw.
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7.2 Medewerkers/Vrijwilligers
Ondernemingsraad
In Het Laar is, op basis van de wet op de ondernemingsraden (WOR), een ondernemingsraad
geïnstalleerd. Deze ondernemingsraad bestaat uit maximaal negen leden. De samenstelling van de
raad is zodanig dat de belangen van alle medewerkers werkzaam in Het Laar worden behartigd.
In het verslagjaar 2016 hebben zeven reguliere overlegvergaderingen en twee Artikel 24-overleggen
met de directeur/bestuurder plaatsgevonden. Van elke overlegvergadering worden door het
directiesecretariaat notulen gemaakt. 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.
- Informatierecht.
- Instemmingsrecht.
- Initiatiefrecht.
In het verslagjaar 2016 is ter uitvoering van haar taken een activiteitenbudget beschikbaar gesteld
van € 8.548,15. Dit bedrag is door de ondernemingsraad onder andere aangewend voor vakbladen,
de OR-attentie tijdens de dag van de jubilarissen en een tweedaagse training en scholing.
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 24 januari 2017 heeft dit overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van
de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en de heer Van den Einden, lid van de Raad
van Toezicht. Laatstgenoemde verving mevrouw Lindhout die verhinderd was. Met de
ondernemingsraad is gesproken over de ontwikkelingen in de Laarorganisatie in 2016 en de wijze
waarop de raad hierbij betrokken is geweest.
In het overleg heeft de ondernemingsraad aangegeven de samenwerking met de
directeur/bestuurder als open en transparant te ervaren. De belangrijkste bespreekpunten waren:
betrokkenheid van de Raad van Toezicht, vernieuwen logistieke proces overlegvergadering,
overname van Wlz-productie De Duynsberg, het (te hoge) ziekteverzuim onder medewerkers,
kanteling werktijden, functiehuis, modernisering Laarzicht, financiën en begroting en de algemene
tevredenheid en het welzijn van de bewoners.
Samenstelling ondernemingsraad Het Laar per 31
december 2016
De heer T. Bastiaansen
Mevrouw I. Dankers
Mevrouw J.M.C. van Eulem
Mevrouw T. Hamelink-Scheele
Mevrouw T. Persijn
Mevrouw K. Pessers
De heer M. Schipperen
Mevrouw H.N. Smeets
Mevrouw S. Smeulders
Mevrouw J.A.F.M. van Zon

Rol binnen ondernemingsraad/Kiesgroep
Lid (sectoren wonen, bedrijfsvoering & financiën en
overige)
Lid (sector zorg)
Ambtelijk Secretaris (sectoren wonen,
bedrijfsvoering & financiën en overige)
Voorzitter (sector zorg)
Lid (sector zorg locatie Indigolaan)
Lid (sector zorg) plaatsvervangend voorzitter
Lid (sector zorg)
Lid (sector zorg)
Lid (sector zorg locatie Indigolaan)
Lid (sectoren wonen, bedrijfsvoering & financiën en
overige)
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Besproken onderwerpen en gebruik van
rechten
Jaarplan, begroting en investeringen 2016
(Informatierecht)
28 januari 2016
Scholingsplan 2016
(Instemmingsrecht)
28 januari 2016
Veranderprogramma Leuker Werken en
inzet teamcoach
(Adviesrecht)
28 januari 2016

Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017
(Informatierecht)
3 maart 2016
Overname Wlz-productie De Duynsberg
(Adviesrecht)
21 april 2016

Inzet taakgestraften
(Adviesrecht)
16 juni 2016

Aanpassen kwalificatieniveau medewerkers
nachtdienst
(Adviesrecht)
16 juni 2016

Inzet helpende Thuiszorg
(Adviesrecht)
16 juni 2016/15 september 2016

Beloning bij geen ziekteverzuim
(Instemmingsrecht)
16 juni 2016/1 december 2016

Uitkomsten
De ondernemingsraad heeft kennis genomen van het
jaarplan, de begroting en de investeringen voor 2016. Ze
zijn besproken in de overlegvergadering met de
directeur/bestuurder.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het
scholingsplan. De ondernemingsraad heeft geadviseerd
ernaar te streven dat het rendement van de opleidingen
wordt verhoogd.
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met
betrekking tot de aanstelling van een teamcoach. De
teamcoach vormt de schakel tussen het team en de
manager/teamleider. De inzet van teamcoaches zal de
ontwikkeling van zelforganiserende teams in positieve zin
bevorderen.
De ondernemingsraad heeft kennis genomen van het
addendum meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017.
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met
betrekking tot de overname van de Wlz-cliënten en de zorgen welzijnsmedewerkers van De Duynsberg. In de overlegvergadering zijn de inhoudelijke advies- en vraagpunten van
de Ondernemingsraad met de directeur/bestuurder
besproken en naar volle tevredenheid beantwoord.
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met
betrekking tot de inzet van taakgestraften in Het Laar. De
ondernemingsraad heeft daarbij haar zorgpunten onder de
aandacht gebracht. Deze zorgpunten betroffen onder
andere extra belasting voor het personeel in de keuken.
Daarbij wenst de ondernemingsraad dat vooroordelen over
veroordeelden moeten worden uitgesloten.
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met
betrekking tot het wijzigen van het kwalificatieniveau van
medewerkers in de nachtdienst. De ondernemingsraad
heeft diverse aandachtspunten aan de directeur/bestuurder
voorgelegd: waarborgen continuïteit middels een vaste
kern in de nachtdienst, elke medewerker met minimaal
niveau 3 moet kunnen worden ingezet (met uitzondering
van zwangere vrouwen en 55-plussers), aandacht voor BHVscholing en onveiligheidsgevoelens. De directeur/
bestuurder heeft hierover duidelijke schriftelijke afspraken
met de ondernemingsraad vastgelegd.
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd met
betrekking tot het voorgenomen besluit om in de thuiszorg
op basis van natuurlijk verloop te stoppen met de inzet van
zorgmedewerkers op niveau 2 ‘Helpende’. Dit als gevolg van
de in complexiteit toenemende zorgvraag in de wijk. Het
Laar zet in op het ontwikkelen van de Helpende Thuiszorg
naar een mogelijk hoger opleidingsniveau. Tevens wordt in
overleg met de Helpende Thuiszorg bij een structureel
medewerkerstekort in één van de intramurale teams de
mogelijkheden tot overplaatsing naar dit team onderzocht.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met een beloning bij
geen ziekteverzuim. De ondernemingsraad organiseert
tevens in het kader van het terugdringen van het
ziekteverzuim in 2017 de ‘Dag van de Vitaliteit’.
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Besproken onderwerpen en gebruik van
rechten
Inzet verpleegkundige in de
zelforganiserende teams
(Instemmingsrecht)
20 oktober 2016

Professionaliseren vrijwilligersbeleid
(Instemmingsrecht)
20 oktober 2016

Uitvoeren RI&E
(Instemmingsrecht)
1 december 2016
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
(Instemmingsrecht)
1 december 2016

Gedragscode Het Laar
(Instemmingsrecht)
1 december 2016

Uitkomsten
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de inzet van
verpleegkundigen in de zelforganiserende teams. De
ondernemingsraad wordt betrokken bij het uitwerken van
de verdere details (deelnemen in werkgroep). Daarbij wordt
het voorstel uitgesplitst in twee hoofdcomponenten c.q.
rollen van de verpleegkundige: de rol van de verpleegkundige op de afdeling en de rol van de verpleegkundige als
back-up. Zo kan er naar een goede balans worden gezocht
om beide rollen beter te kunnen uitvoeren.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het
professionaliseren van het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers
hebben een belangrijke rol binnen Het Laar en kunnen niet
meer worden gemist. Het is belangrijk dat de positie van de
vrijwilliger wordt vastgelegd.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de voorgestelde
geactualiseerde aanpak met nieuwe en/of aanvullende
actiepunten.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de uitwerking
van de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in
een ongenoegen- en klachtenregeling, een functiebeschrijving van de klachtenfunctionaris en de aansluiting
bij een regionale en landelijke klachten- en geschillencommissie.
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de
gedragscode van Het Laar. De ondernemingsraad vraagt
met nadruk aandacht voor het nauwlettend toezien op het
niet dragen van sieraden en/of accessoires. Het dragen van
zichtbare riemen is niet toegestaan. “Zichtbare” wordt
toegevoegd in de gedragscode bij punt 18. De aangepaste
gedragscode wordt tijdens het teamoverleg onder de
aandacht gebracht.

Vrijwilligersplatform
Met het vrijwilligersplatform doet Het Laar recht aan de bijzondere plaats en positie van vrijwilligers
in Het Laar. Zij leveren dagelijks een onmisbare bijdrage 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 2016 hebben vier overlegvergaderingen met de directeur/bestuurder plaatsgevonden. De
vrijwilligerscoördinator is voorzitter van het platform en het overleg met de directeur/bestuurder
wordt door een lid van het platform genotuleerd. Tevens neemt een lid van het platform als gast deel
aan de bijeenkomsten van de teams en de clubs.
Teams en clubs in Het Laar zijn zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen van vrijwilligers tot het
bijwonen van voor hen relevante bijeenkomsten. Daarnaast evalueren zij jaarlijks het functioneren
van vrijwilligers en de wijze waarop de inzet is afgestemd op de veranderende behoeften onder
bewoners/cliënten. Deze gedecentraliseerde verantwoordelijkheid sluit aan bij het principe van
zelforganiserende teams.
Eén keer in de twee jaar wordt een waarderingsenquête onder vrijwilligers uitgezet. In 2016 is de
laatste enquête gehouden. De tevredenheid over de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Het Laar is
gewaardeerd met gemiddeld een 8,1. In 2014 was dit cijfer nog een 7,8. Om de resultaten van het
waarderingsonderzoek beter te kunnen vergelijken met de uitkomsten van landelijke metingen
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wordt in 2017 onderzocht of wordt aangesloten bij het landelijke onderzoek. Dit stelt Het Laar in
staat om verder te versterken op basis van vergelijkingen met de best practices.
In Het Laar worden vrijwilligers actief geschoold. Scholing vindt onder andere plaats op het gebied
van omgang met dementie, slikken en slikproblemen en rolstoelrijden. In 2016 heeft een aantal
vrijwilligers van Het Laar deelgenomen aan het opleidingsprogramma ‘Zorg Beter met vrijwilligers’.
Een project van Vilans/Movisie, gefinancierd vanuit het fonds Nuts OHRA, en gericht op de
bevordering van de deskundigheid van vrijwilligers.
Samenstelling vrijwilligersplatform Het Laar per 31 december 2016
Mevrouw Van der Bijl
De heer H. Janssen
Mevrouw L. Koning
Mevrouw Laros
Mevrouw Melis
De heer A. Seebregts
Mevrouw Sparidaens
Mevrouw Van Wijk
Besproken onderwerpen
Herziening
vrijwilligersbeleid
Functiebeschrijvingen voor
vrijwilligers

Overgang vrijwilligers De
Duynsberg naar Het Laar

Bevorderen betrokkenheid
vrijwilliger
Informatie van en voor
vrijwilligers

Vacatures platform

Rol binnen het platform
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Inhoud
In 2016 is, in samenspraak met relevante belanghebbenden, het
vrijwilligersbeleid van Het Laar herschreven.
In 2016 is gestart met het resultaatgericht beschrijven van de
functiebeschrijvingen voor vrijwilligers. Deze beschrijvingen krijgen een
resultaatgerichte uitwerking. Qua opzet en inhoud sluiten zij aan op de
functiebeschrijvingen die voor medewerkers in vaste dienst in Het Laar
worden uitgewerkt.
Met de overname van de verzorgingshuisafdeling van De Duynsberg
komen ook de vrijwilligers over naar Het Laar. Het Laar gaat met hen een
nieuwe vrijwilligersovereenkomst aan. De vrijwilligers hebben nader
kennis gemaakt met Het Laar. Men heeft uitleg gekregen over
(brand)veiligheid, bedrijfshulpverlening en het calamiteitenplan en zijn
rondgeleid door de woonzorglocaties en gemeenschappelijke ruimten.
De deelname van vrijwilligers aan voorlichtingsbijeenkomsten, workshops,
trainingen en dergelijke is beperkt. Gewerkt wordt aan het vergroten van
de betrokkenheid op deze onderdelen.
Vrijwilligers worden vanaf 2016 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.
Door het vertrek van enkele leden van het vrijwilligersplatform heeft in
2016 werving en selectie plaatsgevonden van nieuwe leden. Geschikte
kandidaten zijn gevonden en hebben in de loop van 2016 het platform
versterkt.
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8.

Bestuur en toezicht

Het Laar heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke 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 en past de best practices
uit deze code toe. De in 2016 herziene Zorgbrede Governance Code (2017) is van kracht met ingang
van 1 januari 2017; in de jaarverantwoording 2017 zal Het Laar verantwoording afleggen over de
toepassing van de herziene code.
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 2016 kent Het Laar vijf (voorheen zes) leden van de Raad van Toezicht. Een
van de vijf leden van de Raad van Toezicht is vrouw en de directeur/bestuurder is vrouw. Het Laar
blijft streven naar een divers samengestelde Raad van Toezicht. De directie/bestuur en Raad van
Toezicht waren als volgt samengesteld in 2016:
Naam
Mevrouw J.G.A.M. van Huijkelom-van
Iersel MBA

Rol & aandachtsgebied
Directeur/bestuurder

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

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
bindende voordracht
cliëntenraad)
Vastgoed en huisvesting,
cliëntenraad en financiën

Hoofdfunctie en nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Transvorm,
Lid bestuur Zorgnetwerk MiddenBrabant
Lid bestuur Zorgacademie MiddenBrabant
Hoofdfunctie: Secretaris-directeur
Waterschap Aa en Maas

Hoofdfunctie:
Directeur/bestuurder
Woningstichting Woonvizier,
Drimmelen
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Naam
De heer drs. J.I. de Groot RA
Datum eerste benoeming: 01-01-2013
Herbenoeming: 01-01-2017
Einde termijn: 31-12-2020
De heer C.P.M.W. van Haaren MCM
Datum eerste benoeming: 01-07-2014
Herbenoeming: 01-07-2018
Einde termijn: 01-07-2022

Rol & aandachtsgebied
Lid Raad van Toezicht
Financiën, vastgoed en
huisvesting

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

Lid Raad van Toezicht,
vicevoorzitter.
Medische zaken, zorg,
ondernemingsraad

Lid Raad van Toezicht.
Bedrijfsvoering, vastgoed en
huisvesting, zorg

Hoofdfunctie en nevenfuncties
Hoofdfunctie: Plaatsvervangend
compliance officer
PricewaterhouseCoopers
Nederland
Hoofdfunctie: Directeur Stichting
Woondiensten Glorieux

Hoofdfunctie: Huisarts, Tilburg
Nevenfuncties: Huisartsenopleider
Universiteit Maastricht

Verslag 2016 van de Raad van Toezicht
In 2016 heeft de Raad van Toezicht in totaal acht keer vergaderd. Het aanwezigheidspercentage 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 gesproken. In het verslagjaar zijn de Raad van Toezicht leden de
heer Van den Einden en de heer De Groot herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Kwaliteit en ontwikkelingen in de zorg
Een afvaardiging/delegatie van de Raad van Toezicht richt zich op ontwikkelingen met betrekking tot
kwaliteit en veiligheid, het toetsen van het afgesproken beleid, is sparringpartner voor de bestuurder
en ziet toe op de borging van kwaliteit en veiligheid. Hierover wordt de Raad van Toezicht schriftelijk
en mondeling geïnformeerd. De rapportages hebben zowel betrekking op bewoner/cliënt, besturing
als medewerkerniveau. Het betreft onder andere de uitkomsten van in- en externe audits en
inspectiebezoeken, kwartaalrapportages over meldingen, klachten en incidenten alsmede over de
verbeteracties.
Zorgbrede Governance Code
De Zorgbrede Governance Code is in 2016 herzien. De Zorgbrede Governancecode 2017 wordt
onderschreven door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft samen met de bestuurder
beoordeeld in hoeverre relevante aspecten uit de herziene code zijn verankerd in documenten
inclusief de statuten en in hoeverre de Raad van Toezicht systematisch aandacht geeft aan de
(nieuwe) punten uit de code. De conclusie is dat Het Laar reeds op nagenoeg alle punten voldoet.
Enkele aanpassingen zijn nog nodig. Deze zullen in de loop van 2017 worden geïmplementeerd.
Kernwaarden
De missie en kernwaarden van Het Laar winnen nog steeds aan zeggingskracht en geldigheid. Stijlvol,
bruisend en verzorgd zijn de leidende principes waaraan de Raad van Toezicht het functioneren en
de ontwikkeling van Het Laar toetst.
Het afgelopen jaar zijn vanuit dit perspectief investeringen in innovatie/kwaliteit van zorg,
persoonlijke benadering (dienstverlening op maat), serviceniveau, zeggenschap van bewoners door
de Raad van Toezicht positief kritisch getoetst. De cultuur van Het Laar kenmerkt zich door een
behoefte om te leren wat voor verbetering of verandering vatbaar is.
Bewonersparticipatie en medewerkersparticipatie
- De bestuurder heeft regelmatig overleg met de Cliëntenraad, de Huurdersvereniging, de
Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Zij brengt hierover verslag uit aan de Raad van
Toezicht. Jaarlijks spreekt ook een vertegenwoordiging (drie leden) van de Raad van Toezicht met
deze gremia en hierover wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele Raad
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van Toezicht. Tijdens voorgenoemde bijeenkomsten wordt door zowel cliënten, huurders,
medewerkers als vrijwilligers een grote mate van betrokkenheid ervaren met het wel en wee van
Het Laar. Belangrijke onderwerpen waren voor de bewoners: de modernisering van Laarzicht,
kwaliteit van dienstverlening en verzorging en de (goede) relatie met de bestuurder. Met de
Ondernemingsraad is vooral gesproken over de zelforganiserende teams, organisatieontwikkeling
en de samenwerking/overname/fusie met andere partners.
-

De Huurdersvereniging en de Cliëntenraad zijn samen met de Raad van Toezicht op bezoek
geweest bij park Boswijk in Vught om samen te spiegelen aan de kwaliteit en dienstverlening van
Het Laar. Ook is de Raad van Toezicht van St. Elisabeth (Roosendaal) op bezoek geweest bij de
Raad van Toezicht van Het Laar om ervaringen te delen en -mede aan de hand van een externe
gastspreker- gezamenlijk van gedachten te wisselen over actuele en toekomstige ontwikkelingen
in de ouderenzorg.

Positionering, samenwerking en overname
Uitgebreid en frequent is gesproken over de lange termijn koers van Het Laar afgezet tegen de
maatschappelijke ontwikkelingen. In dat kader is gesproken over mogelijke nieuwe
samenwerkingsverbanden. De Raad van Toezicht is actief betrokken geweest bij de overname van
verzorgingshuisafdeling De Duynsberg, zowel als sparringpartner voor de bestuurder als ook in
gesprek met De Duynsberg, alsmede in de formele besluitvorming rondom deze overname.
Uitgangspunt was om De Duynsberg te helpen, de positie van Het Laar te versterken en de risico’s
samenhangend met de overname te verminderen. Mede op basis van een voorstel met business case
van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de overname per 1 juli 2016. Inmiddels
verloopt de integratie van zorg, cliënten en medewerkers nagenoeg geruisloos.
Organisatie, planning en control / financiën
- Het Laar is er voor de cliënten en bewoners. Om meer zorg op maat te bieden wordt sinds enkele
jaren gewerkt met zelforganiserende teams. Hierdoor hebben medewerkers meer vrijheid en
verantwoordelijkheid. Het hiermee samenhangende cultuurontwikkelingsproces gaat soms met
vallen en opstaan. Met de in 2016 doorgevoerde nieuwe managementstructuur is het
management van Het Laar versterkt om de veranderingen en complexiteit duurzaam en nog
beter het hoofd te kunnen bieden. Regelmatig presenteren managementteamleden in de
vergadering van de Raad van Toezicht over relevante onderwerpen.
-

De directeur/bestuurder is in 2016 geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van de NVZD.
De Raad van Toezicht heeft hier actief aan meegewerkt door middel van een 360 graden
feedback. De bezoldiging 2016 van de directeur/bestuurder past binnen de door de WNT
gestelde normen en is gecontroleerd door de externe accountant.

-

De planning en control cyclus, en in het bijzonder de meerjarencijfers en periodieke
managementrapportages hebben in het verslagjaar extra aandacht gekregen van zowel de
bestuurder als de Raad van Toezicht. In 2017 zal de (meerjaren) planning en control cyclus verder
worden versterkt. De voornaamste risico’s van Het Laar waar de Raad van Toezicht samen met
de bestuurder over heeft gesproken zijn:
(a) de continuïteit en kwaliteit van zorg, zorgzwaarte, en kwaliteit personeel,
(b) financiële positie/leningen-financiering/huisvesting inclusief de waardering van het vastgoed,
(c) geautomatiseerde gegevensverwerking en beveiliging.

-

Het prudente financiële beleid van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat Het Laar de
financiële ruimte heeft/houdt om te investeren in kwaliteit en innovatie van de zorg. De
overname van de verzorgingshuisafdeling van De Duynsberg versterkt tevens de financiële
continuïteit van Het Laar en vermindert de financiële risico’s. Het herfinancieren van een lopende
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lening onder borging door het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft de financieringslasten
structureel verlaagd.
-

De externe accountant was aanwezig in de vergadering waarin de jaarverantwoording 2015 van
Het Laar en zijn accountantsverslag werd besproken en in de vergadering waarin zijn
managementletter 2016 werd besproken. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft op
diverse momenten in het jaar overleg gevoerd met de externe accountant. Mede op basis van de
evaluatie van zijn functioneren is de externe accountant herbenoemd als externe accountant
voor het boekjaar 2016.

Huisvesting
- Stijlvol, bruisend en verzorgd is zeker ook van toepassing op de huisvesting van Het Laar. De
modernisering van gebouw Laarzicht verloopt volgens plan en budget. De bewoners zijn over het
algemeen erg tevreden over de wijze waarop de modernisering verloopt. In de eerste helft van
2017 zal de renovatie zijn afgerond.
-

Inmiddels zijn er plannen in voorbereiding om diverse ontmoetingsruimten in te richten als
onmiskenbaar Het Laar: stijlvol, bruisend en verzorgd.

Zelfevaluatie
Op 29 maart 2017 heeft de Raad van Toezicht van Het Laar zijn jaarlijkse zelfevaluatie gehouden.
Input hiervoor vormde de bespreekpunten en conclusies van de vooraf door alle leden en de
Bestuurder ingevulde vragenlijsten. De toezichthoudende rol over 2016 wordt positief geëvalueerd.
De Raad van Toezicht-leden ervaren hun rol als duidelijk, beschikken over de juiste informatie en de
oordeels- en besluitvorming wordt als adequaat ervaren. Aandachtspunten zijn de juiste balans
houden tussen het toezicht op de zakelijke financiële en bedrijfsvoeringsaspecten en de focus op de
kwaliteit van de zorg en het wonen in Het laar. Tijdens de Zelfevaluatie is ook geconstateerd dat de
leden van de Raad onafhankelijk opereren en geen tegenstrijdige belangen hebben.
Tenslotte
De Raad van Toezicht is alle vrijwilligers, medewerkers, leden van de Ondernemingsraad/
Vrijwilligersplatform 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 2017
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 per einde verslagjaar

Samenwerkingsrelatie
Actiz

AEGON
Apotheek Zorgvlied
Arbo Unie
De Duynstaefel
Deloitte Accountants B.V.
De Wever

Functie
Brancheorganisatie in sector
Verpleging, Verzorging &
Thuiszorg
Kapitaalverschaffer
Medicijnverstrekking/Bewaking
uitvoering medicatieprotocol
Verzuimbegeleiding, preventie en
medewerkersvertrouwenspersoon
Dagelijkse maaltijden en winkel
Accountant
Medisch technische handelingen

Centrum Indicatiestelling Zorg
Cleanlease
Consultatiebureau voor senioren
(in samenwerking met Thebe)
Féju

Indicatiestelling Wlz
Wasserette
Consultatie/preventie

Fysiotherapiepraktijken ´Medap
& Fisijo´
Gemeente Tilburg / Loket Z

Fysiotherapie in Het Laar

Geriatrisch netwerk (stuurgroep)
Gericare
Geschillencommissie verpleging,
verzorging en geboortezorg

Automatisering
& Telecommunicatie

Ouderenzorg en huisvestingsbeleid
Ketenzorg dementie
Specialist Ouderengeneeskunde
Klachtbehandeling

Huisartsen(groepen)/HAGRO’s
(Westend, 2009 en 21)
ID@5

Huisartsenzorg/Geneeskundige
zorg
Lean-specialist

ING
Inspectie voor de
Gezondheidszorg
IZZ/CZ

Kapitaalverschaffer/Huisbankier
Toezicht op kwaliteit van zorg

Kapsalon ´Manon Haar Salon’ &
‘Birgitte’
Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO-Westend)
Nuevo BV

Kapsalon in Het Laar

Openbare bibliotheek Tilburg

Bibliotheek/Boekenuitleen

Ouderenadviseur/De Twern

Advies

Palliatiefterminaal netwerk

Verbeteren kwaliteit van leven
van bewoners in terminale fase

Zorgverzekeraars

Ledenvergaderingen/gebruik van
ontspanningsfaciliteiten
Facilitaire service

Toelichting
Belangenbehartiging namens de
aangesloten leden (organisatie van
zorgondernemers)
Leveren van voorgeschreven
medicijnen

Geldt voor locatie Indigolaan
Leveren van verantwoorde
medische zorg (voorbehouden en
risicovolle handelingen)
Afgifte van indicatiebesluiten
Schoonmaak van textiel
Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Totaaloplossingen in hardware en
software voor automatisering &
telecommunicatie
Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Uitvoering prestatievelden Wmo
en organisatie T-aanpak
Beschikbaarheid Casemanager
Geldt voor locatie Indigolaan
Behandeling klachten in het kader
van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg
Leveren van verantwoorde
medische zorg
Verzorgen van Lean-Beltopleidingen
Toetsen normen verantwoorde
zorg
Collectieve ziektekostenregeling
medewerkers
Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Wijkfunctie voor leden
Schoonmaak appartementen en
algemene ruimten en
huishoudelijke hulp in het kader
van de Wmo
Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Wijkfunctie/Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Afstemming in het kader van
ketenzorg
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Samenwerkingsrelatie
Parochie ´Korvel´
PGGM Zorg en Welzijn
PrinsHeerlijk

RABO-bank
Regionaal Opleiding Centrum
ROC/Fontys/Avans
Regionale klachtencommissie
zorginstellingen Breda
Rode Kruis
Tandartspraktijk Reijnen
Thebe

Transvorm
TweeSteden ziekenhuis/
St. Elisabeth ziekenhuis
Van Lanschot
Vrijwilligersorganisatie ´Contour´

Functie
Diaken/Priester (geestelijke
verzorging)
Pensioenuitvoeringsorganisatie
(pensioenregeling)
Buitengewoon leren en werken
Erkend Leerwerkbedrijf + Winkel
Bankier
Opleidingsinstituut
Klachtbehandeling en bemiddeling
Organiseren
ontspanningsactiviteiten
Richtlijn mondzorg
Behandeling/Verpleeghuiszorgexpertise

Personeelsvoorziening en
re-integratie
Medische en paramedische
zorg/Transferverpleegkundige
Bankier
Vrijwilligerswerk

Wijkagent / Politie Midden en
West Brabant (District Tilburg)
Zero Purchase

Veiligheid in en rondom Het Laar

Zorgaanbieders in Tilburg

Overbruggingszorg aan
wachtlijstcliënten
Inkoop langdurige zorg (Wlz) en
Zorgtoewijzing
Inkoop wijkverpleging (Zvw)

Zorgkantoren Coöperatie VGZ
(regio Midden-Brabant)
Zorgverzekeraars (CZ, DSW,
MENZIS, MULTIZORG VRZ, VGZ
& ZILVEREN KRUIS)

Onafhankelijk inkoopbureau

Toelichting
Geestelijke verzorging
bewoners Het Laar
Pensioenuitvoeringsorganisatie
medewerkers
Voor jongeren met leerproblemen/
Aanvulling op welzijns- en
dienstverleningsconcept
Opleiding van BBL- en BOLleerlingen
Ook voor opvang van Bopzgerelateerde klachten
Aanvulling welzijn- en
dienstverleningsconcept
Uitvoering consulten
Leveren van verantwoorde
medische en paramedische zorg en
geestelijke verzorging aan
verpleeghuiscliënten
Werving, selectie en begeleiding
Afstemming in het kader van
ketenzorg
Levering en begeleiding
vrijwilligers
Wijkfunctie/Veiligheid
Scherp inkopen en kosten
besparen op korte en lange
termijn
Bemiddeling wachtlijstcliënten
Productie- en budgetafspraken
Zorgkostenplafond en
prijsafspraken
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Deel 2
JAARREKENING 2016
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Stichting Het Laar
_________________________________________________________________________________
1 JAARREKENING
1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1

23.141.705
23.141.705

19.787.284
19.787.284

2
3
4
5

1
382.329
470.816
6.673.962
7.527.108

1
69.358
264.908
10.012.283
10.346.550

30.668.813

30.133.834

31-dec-16
€

31-dec-15
€

45
8.949.534
3.522.184
12.471.763

45
8.459.063
3.150.779
11.609.887

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

489.416

690.373

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

8

13.886.745

14.955.776

9

3.820.889

2.877.798

30.668.813

30.133.834

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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_________________________________________________________________________________
1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016
Ref.

2016
€

2015
€

15.322.009

14.220.639

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

11

82.993

103.465

Overige bedrijfsopbrengsten

12

1.632.221

1.659.897

17.037.223

15.984.001

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

10.762.162

10.001.311

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

1.908.463

1.766.296

Overige bedrijfskosten

15

3.415.818

3.179.178

Som der bedrijfslasten

16.086.443

14.946.785

BEDRIJFSRESULTAAT

950.780

1.037.216

-506.284

-605.007

444.496

432.209

0
0

0
0

444.496

432.209

2016
€

2015
€

371.406
73.090

404.663
27.546

444.496

432.209

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten/ lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR

16

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2016
€

€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

950.780

1.908.463
-200.957

1.037.216

1.766.296
183.947
1.707.506

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

0
224.591

0
-202.931

-312.971
986.349

98.457
54.028
897.969
3.556.255

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

1.950.243

3.413
-566.074
0

-50.446
2.937.013
84.755
-644.787
0

-562.661
2.993.594

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-560.032
2.376.981

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

-5.262.884

-613.408

0

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.262.884

-613.408

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Betaalde disagio
Aflossing langlopende schulden

7.500.000
196.875
-8.765.906

0
0
-1.030.194

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.069.031

-1.030.194

Mutatie geldmiddelen

-3.338.321

733.379

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

10.012.283
6.673.962
-3.338.321

9.278.904
10.012.283
733.379

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dit kasstroomoverzicht bestaan
uit liquide middelen.
Onder ontvangen rente en betaalde rente zijn de feitelijke kasstromen in 2016 weergegeven waarbij de overlopende
rente (nog te ontvangen / nog te betalen rente) is gecorrigeerd op de mutatie van kortlopende vorderingen,
respectievelijk kortlopende schulden.
De renovatie van het gebouw Laarzicht wordt gefinancierd uit eigen middelen.
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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 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg
onder nummer 41095453. 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, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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.
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 voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en
veronderstellingen:
- De bedrijfswaardeberekening van het vastgoed.
- De uitgangspunten over de waardering van de voorziening.
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.
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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 2015,
bedraagt € 25.963,-- en het exploitatieresultaat over dat jaar bedraagt € 203,--.
Er zijn in 2016 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.
Overdracht van onderneming.
Per 1 juli 2016 heeft Het Laar de zorgactiviteiten van Stichting de Duynsberg, Indigolaan 100 te
Tilburg overgenomen.
De cliënten zijn in samenwerking met het zorgkantoor administratief overgezet naar stichting Het
Laar. Dit betekent dat de zorg met ingang van 1 juli 2016 is toegewezen aan Het Laar. De
medewerkers zijn per 1 juli 2016 in dienst getreden bij Het Laar. Openstaande rechten (zoals
verlofrechten) van de medewerkers zijn geldelijk verrekend. Het Laar heeft het vermogen dat de
Duynsberg in het verleden heeft opgebouwd verworven.
Op het moment van overname bedroeg dit vermogen € 417.381. Het Laar heeft het verworven
vermogen toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Er zijn afspraken gemaakt met stichting
De Duynsberg met betrekking tot de gespreide betaling van dit vermogen, waarbij Het Laar de laatste
termijn naar verwachting in december 2017 zal ontvangen.
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.
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 Stichting Het Laar 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.
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Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het
actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Het
Laar.
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.
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. Voorts is er in de bedrijfswaardeberekening vanuit gegaan dat de NHCtarieven eenmalig worden gekort met 10% in 2018.
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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 2016 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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Het Laar maakt
geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’).
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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%.
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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, 25jarig en 40-jarig dienstverband en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De waardering is,
naast de hierboven genoemde disconteringsvoet, gebaseerd op de CAO-bepalingen, duur van het
dienstverband, blijfkans en leeftijd.
Extra bovenwettelijke vakantie-uren (PLB)
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.
In 2016 heeft Het Laar zichzelf aangesloten bij het Waarbogfonds voor de Zorgsector (hierna: WfZ) en
één van de leningen aldaar geborgd. Het betaalde disagio bedraagt € 196.875. Overeenkomstig de
aanbeveling van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 273.201) is het disagio op balansdatum
verwerkt als verlaging van de lening waarop zij betrekking heeft, voor wat betreft het gedeelte van
het disagio dat nog niet in de resultatenrekening is verwerkt.
De kosten van het disagio zijn als rentelast toegerekend aan opeenvolgende verslagperioden op basis
van de looptijd van de lening waarop het disagio betrekking heeft en op basis van lineaire
amortisatie.
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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.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk)
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen
worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
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 2017 bedroeg de dekkingsgraad 92.3%.
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Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. 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.
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
Laar heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden en
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende
segmenten: 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. Betalingen welke
voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

21.534.799
96.556
1.510.350
0
0

18.237.651
115.707
1.433.926
0
0

Totaal materiële vaste activa

23.141.705

19.787.284

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

19.787.284
5.262.884
0
1.908.463
0
0
0

20.940.172
613.408
0
1.766.296
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

23.141.705

19.787.284

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

Toelichting:
Het Laar renoveert haar gebouw Laarzicht. De renovatie is gestart in het voorjaar van 2016 en is afgerond in het voorjaar van 2017.
De totale investeringsuitgaven voor de renovatie bedragen ongeveer € 5,9 miljoen. De renovatie is verdiepingsgewijs uitgevoerd en
opgeleverd. In 2016 zijn de verdiepingen vier tot en met twaalf opgeleverd en in gebruik genomen. Het deel van de totale
investeringsuitgaven dat kan worden toegerekend aan deze verdiepingen, groot € 4.747.266, is in 2016 geactiveerd. Op
balansdatum was de renovatie van de derde verdieping enkele dagen onderhanden. Gelet op de zeer beperkte geldswaarde van dit
onderhanden werk is ervoor gekozen dit niet op de balans te waarderen.
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.6

ACTIVA
2. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Voorraden

1

1

Totaal voorraden

1

1

Toelichting:
De voorraden worden gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1,-
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot Wlz
t/m 2013
€

2014
€

2015
€

2016
€

totaal
€

Saldo per 1 januari

0

0

69.358

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

0
0
0

0
0
0

-1.474
-67.884
-69.358

382.329

382.329
-1.474
-67.884
312.971

Saldo per 31 december

0

0

0

382.329

382.329

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Het Laar

C

C

C

A

69.358
382.329

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

382.329
0
382.329

69.358
0
69.358

2016
€

2015
€

14.735.479
14.353.150

13.582.353
13.512.995

382.329

69.358

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Overige overlopende activa:

148.082
0

123.710
0

0
26.224
296.510
0

0
0
141.198
0

Totaal debiteuren en overige vorderingen

470.816

264.908

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

4. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote partijen. Het kredietrisico is niet groot.
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht
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ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen
Deposito / spaarrekeningen

701.450
2.589
5.969.923

88.986
13.840
9.909.457

Totaal liquide middelen

6.673.962

10.012.283

Toelichting:
Op 31 december 2016 heeft Het Laar al haar tegoeden uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen.
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PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

45
0
8.949.534
3.522.184

45
0
8.459.063
3.150.779

12.471.763

11.609.887

Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Kapitaal

45

0

0

45

Totaal kapitaal

45

0

0

45

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

8.459.063

73.090

417.381

8.949.534

8.459.063

73.090

417.381

8.949.534

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

3.150.779

371.405

0

3.522.184

0

0

0

0

3.150.779

371.405

0

3.522.184

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Reserve aanvaardbare kosten:

Totaal bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:

Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
Per 1 juli 2016 heeft Het Laar de zorgactiviteiten van Stichting De Duijnsberg overgenomen. Hierbij zijn de reserve aanvaardbare
kosten ad € 417.381,- van De Duijnsberg ook toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten van Het Laar.
Voor een nader toelichting verwijzen wij u naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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PASSIVA
7. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

Uitgestelde personele beloning
Extra bovenwettelijke vakantie-uren (PLB)
Voorziening langdurige zieken

105.985
264.000
320.388

39.623
0
45.617

4.117
75.000
207.080

0
0
0

141.491
189.000
158.925

Totaal voorzieningen

690.373

85.240

286.197

0

489.416

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welk e mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

157.674
331.742
54.340

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening.

8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

13.792.698
94.047

14.865.826
89.950

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

13.886.745

14.955.776

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

15.900.197
7.308.047
-8.350.639

16.927.103
0
-1.026.906

Stand per 31 december

14.857.605

15.900.197

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

-1.064.907

-1.034.371

Stand schulden aan banken per 31 december

13.792.698

14.865.826

Toelichting in welk e mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
1.064.907
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
13.792.698
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
11.537.597

-1.034.371
16.934.568
12.182.983

Het verloop van de schulden aan bank en is als volgt weer te geven:

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:
- gezamenlijk bankhypotheek van € 15.700.000
- cross defaultverklaring
- positieve / negatieve pari passu verklaring
De nieuwe lening van geldgever AEGON ad € 7.500.000,- is geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
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PASSIVA
9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Nabetaling ORT 2012-2016
Overige schulden:
Intrest o/g
Clientenraad en personeelsvereniging
Stg. Vrienden van Het Laar
Huurdersvereniging
Nog te betalen kosten:
Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-16
€

31-dec-15
€

826.676
1.064.907
440.363
174.754
101.126
372.322
314.561
224.166

542.080
1.034.371
347.755
151.856
88.410
292.734
177.969
0

57.973
32.453
3.565
3.258
204.765

45.357
31.545
2.842
2.895
159.984

3.820.889

2.877.798

Toelichting:
Het Laar beschikt over een kredietfaciliteit van € 300.000 bij ING-bank. Hiervan is in 2016 geen gebruik gemaakt.
Het Laar heeft een verplichting tot nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (hierna: ORT) over genoten verlof met betrekking tot de
jaren 2012 tot en met 2016 van € 224.166. Deze verplichting vloeit voort uit de cao VVT waarover partijen in 2016 overeenstemming
hebben bereikt. De verplichting is bepaald met inachtneming van de rechten die onze medewerkers hebben verworven op grond van
de cao. In 2017 vindt afwikkeling plaats door middel van vaststellingsovereenkomsten met individuele medewerkers. De verplichting
is geheel als kortlopende schuld gepresenteerd omdat Het Laar de verplichting ineens en in zijn geheel uitkeert in 2017.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Obligoverplichting
Het Laar heeft de lening die zij in 2016 heeft afgesloten bij Aegon geborgd bij het Waarborgfonds
voor de Zorgsector, hierna genoemd ‘het Waarborgfonds’. Het Waarborgfonds heeft als zekerheid
ingebouwd dat, indien het fonds in financiële problemen komt, de deelnemers 3% van de restschuld
van de geborgde leningen als renteloze lening dient te verstrekken aan het Waarborgfonds. Dit is de
zogenoemde obligoverplichting. Op 31 december 2016 bedraagt de restschuld van de geborgde
lening € 7.500.000. De obligoverplichting bedraagt derhalve € 225.000.
Huurverplichting
Het Laar huurt de locatie Indigolaan in Tilburg. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december
2017. De huur- en bijkomende verplichtingen voor 2017 bedragen ongeveer € 130.000.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
Materiële vaste
bedrijfsbedrijfsactiva in
middelen,
uitvoering en
Niet aan het
technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
administratieve
op materiële
dienstbare
uitrusting
vaste activa materiële activa
€
€
€

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

31.243.575
0
13.005.924

383.021
0
267.314

4.798.437
0
3.364.511

0
0
0

0
0
0

36.425.033
0
16.637.749

Boekwaarde per 1 januari 2016

18.237.651

115.707

1.433.926

0

0

19.787.284

4.747.266
0
1.450.118
0

0
0
19.151
0

515.618
0
439.194
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5.262.884
0
1.908.463
0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

116.436
0
116.436

0
0
0

0
0
0

116.436
0
116.436

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3.297.148

-19.151

76.424

0

0

3.354.421

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

35.990.841
0
14.456.042

383.021
0
286.465

5.197.619
0
3.687.269

0
0
0

0
0
0

41.571.481
0
18.429.776

Boekwaarde per 31 december 2016

21.534.799

96.556

1.510.350

0

0

23.141.705

4,55-5-8,51%

5,0%

10-20-25%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

Totaal
€
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BIJLAGE
1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale
looptijd

WerkeSoort lening lijkerente

Restschuld
31
december
2015

Nieuwe
leningen
in 2016

Aflossing
in 2016

Restschuld
31
december
2016

%

€

€

€

€

€
1 Interpolis
2 ING bank
3 ING bank
4 ING bank
5 ING bank
6 AEGON (**)
Totaal

15-sep-97
10-mrt-03
10-mrt-06
10-mrt-06
1-jul-07
1-jul-16

1.638.109
4.000.000
10.259.350
10.000.000
917.000
7.303.125

20
15
37
37
10
20

overige
overige
overige
overige
overige
hypotheek

6,17%
2,90%
3,80%
4,07%
4,40%
0,99%

264.838
600.000
7.590.042
7.330.692
114.625
0
15.900.197

0
0
0
0
0
7.308.047
7.308.047

128.454
266.667
7.590.042
273.776
91.700
0
8.350.639

1 Interpolis
2 ING bank
3 ING bank
4 ING bank
5 ING bank
6 AEGON
6 AEGON (**)
Disagio
netto financiering AEGON

Rente vervaldatum
15-9-2017
10-3-2018
10-3-2016
10-3-2021
vast gedurende gehele looptijd
vast gedurende gehele looptijd
7.500.000
196.875
7.303.125
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Aflossingswijze

€

136.384
0
333.333
0
0
0
7.056.916 5.961.816
22.925
0
7.308.047 5.575.781
14.857.605 11.537.597

* zie toelichting op de langlopende lening in deze jaarrekening
Leninggever

Resterende
Restschuld looptijd in
over 5 jaar jaren eind
2016

Aflos-sing
2017

Gestelde
zekerheden

€
1
2
0
26
1
20

anuiteit
liniaire
liniaire
liniaire
liniaire
liniaire

136.384
266.667
0
273.775
22.925
365.156
1.064.907

gemeente garantie
(*)
(*)
(*)
(*)
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Zorg (Wlz, Zvw en Wmo)
2016
€

2015
€

15.322.009

14.220.639

82.993

103.465

538.255

575.869

15.943.257

14.899.973

10.593.193

9.827.391

1.629.658

1.550.787

0

0

3.161.098

2.911.475

Som der bedrijfslasten

15.383.949

14.289.653

BEDRIJFSRESULTAAT

559.308

610.320

-486.218

-582.774

73.090

27.546

0

0

73.090

27.546

2016
€

2015
€

73.090

27.546

73.090

27.546

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten
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Privaat deel (geen zorg)
2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

0

0

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

0

0

Overige bedrijfsopbrengsten

1.093.966

1.084.028

Som der bedrijfsopbrengsten

1.093.966

1.084.028

Personeelskosten

168.969

173.920

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

283.727

215.509

0

0

Overige bedrijfskosten

254.720

267.703

Som der bedrijfslasten

707.416

657.132

BEDRIJFSRESULTAAT

386.550

426.896

Financiële baten en lasten

-15.144

-22.233

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

371.406

404.663

0
0
0

0
0
0

371.406

404.663

2016
€

2015
€

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve Privaat

371.406

404.663

Bestemmingsreserve Privaat

371.406

404.663

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
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1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2016
€

2015
€

73.090
371.406

27.546
404.663

444.496

432.209

444.496

432.209

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Zorg gedeelte
Privaat deel (niet zorg gedeelte)

Resultaat volgens resultatenrekening
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10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdzorg
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies)
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg
Overige zorgprestaties

525.735
14.734.005

568.385
13.589.265

0

28.505

62.269

34.484

Totaal

15.322.009

14.220.639

Toelichting:
Het wettelijk budget ter dekking van de kosten voor Wlz-zorg is per saldo hoger als 2015. De belangrijkste
ontwikkelingen zijn als volgt:
- de overname van de Wlz-zorg per 1 juli 2016 van Stichting De Duynsberg
- De gemiddelde zorgzwaarte van de bewoners neemt toe.
- landelijke indexatie van tarieven.

11. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

49.332
33.661

69.850
33.615

Totaal

82.993

103.465

2016
€

2015
€

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Facilitaire opbrengsten
Horeca & Keuken
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Huuropbrengsten derden
Verhuur, servicekosten en energie

104.477
336.906

126.299
318.801

75.859
1.114.979

99.586
1.115.211

Totaal

1.632.221

1.659.897
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13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

7.317.800
1.371.215
580.471
268.693

6.314.731
1.131.142
514.959
944.300

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

9.538.179
1.223.983

8.905.132
1.096.179

10.762.162

10.001.311

197

177

197

177

Totaal personeelskosten
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
De lonen en salarissen is inclusief de nog te betalen verplichting van de na te betalen onregematigheidstoeslag over de jaren 2012
tot en met 2016 van € 224.166 die opgenomen zijn onder de kortlopende schulden.

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.908.463

1.766.296

Totaal afschrijvingen

1.908.463

1.766.296
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15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

695.582
1.237.632
454.829

559.430
1.326.174
477.327

564.420
172.626
129.848
80.855
947.749

481.627
175.939
107.933
31.447
796.946

80.026
0

19.301
0

3.415.818

3.179.178

2016
€

2015
€

Rentebaten

16.531

48.844

Rentelasten

-522.815

-653.851

Totaal financiële baten en lasten

-506.284

-605.007

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De onderhoudskosten zijn gestegen door incidentele kosten.
Over 2015 is er een teruggave energiebelasting geweest over de jaren 2010 tot en met 2014

16. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Als gevolg van de dalende rente-vergoedingen op spaartegoeden en de afname van de liquide middelen door de renovatie nemen de
rente-opbrengsten af.
De rentelasten dalen evenredig met de dalende restschulden op de langlopende leningen. Tevens is er een lening van € 7.500.000,met een rentepercentage van 3,8% over gezet naar een lening met een rentepercentage van 0,99%.
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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 2016 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 II op basis van 4 toegekende punten.
Het hierbij behorende bezoldigingsmaximum is € 120.000 voor de directeur/bestuurder, € 18.000
voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en € 12.000 voor de overige leden van de Raad van
Toezicht. De bezoldiging van de directeur/bestuurder in 2016 stijgt uit boven dit maximum. Er is
overgangsrecht van toepassing.
De nieuwe maxima, de nieuwe klassen en de nieuwe puntenberekening zullen met ingang van 1
januari 2016 gaan gelden. Voor bezoldigingsafspraken die op of na die datum gemaakt worden,
gelden zij per direct. Voor topfunctionarissen die reeds voor die datum zijn aangesteld en voor wie
de wijziging een verlaging van het toepasselijke bezoldigingsmaximum in zou houden, geldt het in de
artikelen 7.3 en 7.3a van de WNT neergelegde overgangsrecht.
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden is
als volgt:
Naam
J.G.A.M. van Huijkelom – van Iersel
Functionaris (functienaam)
directeur/bestuurder
In dienst vanaf (datum)
1/4/2011
In dienst tot
gehele jaar
Deeltijdfactor
100%
Beloning
€ 117.731
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
€
429
Beloning betaalbaar op termijn
€ 10.767
Totaal bezoldiging
€ 128.927

Deeltijdfactor 2015
In dienst tot
Beloning
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

100%
gehele jaar
€ 117.663
€
316
€ 10.620
€ 128.599
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Naam
Functionaris
In dienst tot
Beloning incl. salaris, vakantiegeld, eindejaaruitkering
en andere vaste toeslagen.

Drs. P. Sennema M.P.M.
Voorzitter RvT
gehele jaar

Drs. A.J. Lindhout – Jansen
Vice voorzitter RvT
gehele jaar

Drs. J.I. de Groot CIA
Lid RvT
gehele jaar

€ 9.500

€ 6.400

€ 6.400

Totaal bezoldiging

€ 9.500

€ 6.400

€ 6.400

Beloning 2015

€ 7.250

€ 5.200

€ 5.200

Naam
Functionaris
In dienst vanaf
In dienst tot
Deeltijdfactor
Beloning incl. salaris, vakantiegeld, eindejaaruitkering
en andere vaste toeslagen.

C.P.M.M. van Haaren
Lid RvT
1/1/2013
gehele jaar

Drs. Ing. E.W.T. van den Einden
Lid RvT
1/7/2014
gehele jaar

€ 6.400

€ 6.400

Totaal bezoldiging

€ 6.400

€ 6.400

Beloning 2015

€ 5.200

€ 5.200
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17. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

32.561
10.709
19.377
18.603

22.688
24.624
10.565
13.477

81.250

71.352

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

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.

19 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De directeur / bestuurder van Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de
vergadering van 23 mei 2017.
De raad van toezicht van de Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de
vergadering van 23 mei 2017.
20 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
21 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaats gevonden die hier dienen te worden vermeld.
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22. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.G.A.M. van Huijkelom - van Iersel, MBA
Directeur/ bestuurder

Drs. P. Sennema, M.P.M.
Voorzitter Raad van Toezicht

Drs. J.I. de Groot
lid Raad van Toezicht

Drs. Ing. E.W.T. van den Einden
lid Raad van Toezicht

C.P.M.M. van Haaren MCM
lid Raad van Toezicht

Drs. A.J. Lindhout - Jansen
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
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Deel 3
Overige gegevens 2016
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1 OVERIGE GEGEVENS

1.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
De statuten bevatten geen specifieke bepalingen over de bestemming van het resultaat.
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1.2 Controleverklaring
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Deel 4
DigiMV 2016

Zie

www.jaarverantwoordingzorg.nl
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