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1.
INLEIDING
Het Laar heeft oog voor kwaliteit. Zelforganiserende en resultaatgerichte teams werken
voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Teams worden hierbij ondersteund door het
aanwezige kwaliteitssysteem. In 2017 is het kwaliteitsplan opgesteld op basis van de
uitgangspunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierin is weergegeven op welke
manier Het Laar werkt aan de in het kwaliteitskader genoemde thema’s. Overeenkomstig
de planning- & controlcyclus van Het Laar wordt de uitvoering van het kwaliteitsjaarplan elk
kwartaal besproken met de interne advies- en toezichthoudende organen. In voorliggend
jaarverslag treft u een verantwoording aan over de uitvoering van het kwaliteitsplan 2017.    
Het onderwerp ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’ is, in tegenstelling tot de in het
kwaliteitskader voorgestelde inhoudsopgave, een apart hoofdstuk. Tevens is het onderdeel
‘Personeelsbestand/personeelssamenstelling’ breder beschreven onder de paragraaf
‘Medewerkers en vrijwilligers’.
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2.
PROFIEL
ZORGORGANISATIE
2.1 MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Onze ambitie:
‘Aangenaam leven met
Het Laar’
We zijn ervan overtuigd dat ouderen met Het Laar langer ’thuis’ kunnen blijven wonen
en een aangenaam leven kunnen leiden. Aangenaam leven betekent dat je voelt dat je er
toe doet, gezien en erkend wordt. Daarom stellen we aan iedere (wijk)bewoner elke dag
opnieuw de vraag: “Wat kunnen we samen doen om er voor u een aangename dag van te
maken?”. We hebben ‘oog voor elkaar’. Dit betekent dat we oprechte aandacht hebben
voor elkaar, elkaar zien en erkennen. We hebben oog voor (wijk)bewoners en hun naasten,
voor medewerkers en vrijwilligers, voor samenwerkingspartners en leveranciers. We bieden
‘aangenaam leven’ voor onze (wijk)bewoners, onze huurders en voor de bewoners van onze
zorgappartementen. Wij doen dit vanuit onze kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd.
Of de (wijk)bewoner nu zelfstandig woont zonder zorg of ondersteuning nodig heeft van onze
(zorg) professionals; Het Laar staat voor hen klaar.
In 2017 is met verschillende stakeholders, waaronder medewerkers, vrijwilligers, (wijk)bewoners, advies- en toezichthoudende organen, huisartsen, zorginkopers en gemeenten
gesproken over de weg die Het Laar de komende jaren wil bewandelen. Op basis van de
uitkomsten van deze gesprekken is een meerjarenbeleid 2018-2020 opgesteld. Hierin zijn vier
routes benoemd die we volgen om invulling te geven aan onze ambitie ‘Aangenaam leven
met Het Laar’, te weten:
1. Werken aan Positieve Gezondheid
2. Samen ondernemen
3. Vernieuwend bezig zijn
4. Midden in de samenleving staan
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Elke route bevat een aantal thema’s die de komende jaren belangrijk worden. In het
meerjarenbeleid worden ze kort benoemd en de nadere uitwerking ervan in kwaliteits
initiatieven en projecten vindt plaats in de jaarplannen van 2018, 2019 en 2020. Door de
routes te volgen en de bijbehorende thema’s uit te werken komen we tot de realisatie van
onze ambitie: ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Elke dag opnieuw voegen we waarde toe aan
het leven van onze (wijk)bewoners; Het Laar is een expert om het alledaagse aangenaam
te maken. De vier routes, die eveneens zijn aangestipt in het kwaliteitsplan 2018, worden
uitgebreid toegelicht op onze website www.hetlaar.nl. Hier treft u eveneens de brochure
aan van ons meerjarenbeleid. Deze brochure draagt de titel: ‘Bewandel de weg van een
aangenaam leven’. Het meerjarenbeleid maakt duidelijk dat Het Laar vooruitstrevend is en
de kwaliteit van wonen, werken en leven blijvend verder wil ontwikkelen.
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2.2	D OELGROEPEN, AANTAL BEWONERS/CLIËNTEN PER DOELGROEP,
LEEFTIJDSVERDELING
Het Laar richt zich met haar dienstenaanbod op vier doelgroepen, namelijk de nog zelfstandig
wonende ouderen in de wijk, de bewoners van de huurappartementen, de bewoners van de
verzorgingshuisappartementen en bewoners die wonen in een appartement op een intensieve
zorgafdeling (ook wel verpleeghuiszorg genoemd).
Het dienstenaanbod van Het Laar is als volgt opgebouwd:
Zorgdiensten/publieke diensten:
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagbesteding (inclusief de mogelijkheid tot vervoer van en naar de dagbesteding).
3. Eerstelijnsverblijf (laag- en hoogcomplexe zorg).
4. Modulair Pakket Thuis (MPT) in een huurappartement van Het Laar.
5. Volledig Pakket Thuis (VPT) in een huurappartement van Het Laar.
6. Verzorgingshuiszorg (verblijf met zorg zonder behandeling).
7. Intensieve zorg (verblijf met zorg met behandeling).
Woon- en verhuurdiensten/private diensten:
1. Verhuur appartementen (met een woonarrangement).
2. Verhuur hotelkamer/logeerappartement.
3. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (leslokalen, winkel, kapsalon, fysiotherapie).
4. Restaurantfunctie.

Doelgroepen Het Laar
in aantallen

96

110

Doelgroepen Het Laar
gemiddelde leeftijd

87

88
Huurders

135

118

Thuiszorgcliënten (incl. dagbesteding)

88

86

Verzorgingshuisbewoners (incl. MPT/VPT)
Intensieve zorg bewoners (verpleeghuiszorg)

Peildatum: 31-12-2017.
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2.3 TYPE ZORGVERLENING, ZZP-VERDELING, OMZET PER DOELGROEP

Type zorgverlening

Product

Aantal (wijk)bewoners

Verzorgingshuiszorg (incl. MPT/VPT)

ZZP 1

2

ZZP 2

11

ZZP 3

4

ZZP 4

68

ZZP 5

11

ZZP 6

12

Dagen enkel verblijf excl. behandeling

27

Totaal
Intensieve zorg (verpleeghuiszorg)

135

ZZP4 incl. behandeling

7

ZZP5 incl. behandeling

63

ZZP6 incl. behandeling

14

ZZP7 incl. behandeling

10

ZZP8 incl. behandeling

2

Totaal

96

Thuiszorg (incl. dagbesteding)

PV, VP, Begeleiding, HHW

118

Verhuur serviceappartementen

100 appartementen

110

Peildatum: 31-12-2017

€7.900.000
€1.900.000
€700.000

Verhuur
Thuiszorg (incl. dagbesteding)
Verzorgingshuiszorg (incl. MPT/VPT)
Intensieve zorg (verpleeghuiszorg)

Peildatum: 31-12-2017
De omzet is inclusief NHC (normatieve vergoeding voor de huisvestingscomponent)
en inclusief NIC (normatieve vergoeding voor de inventaris)

€7.800.000
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Woonzorglocatie Laarzicht

Woonzorglocatie Laarakker
Woonzorglocatie Laarhoven

2.4 LOCATIES EN KARAKTER VAN HET LAAR
Het Laar is gelegen aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg Zuid en is gepositioneerd
aan de rand van de wijken De Blaak, Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent op locatie
Generaal Winkelmanstraat drie woonzorglocaties namelijk Laarzicht, Laarakker en Laarhoven.
De appartementen voor verzorgingshuiszorg zijn gelegen in een deel van Laarzicht en
Laarakker. De appartementen waar intensieve zorg wordt geboden bevinden zich in een deel
van Laarakker en in Laarhoven (ook wel verpleeghuiszorg genoemd). In Het Laar is de zorg
kleinschalig georganiseerd. Medewerkers werken in zorgteams die elk verantwoordelijk zijn
voor een kleine groep bewoners. Deze kleinschaligere opzet draagt bij aan het beperken van
het aantal medewerkers waarmee bewoners te maken krijgen. Tevens bevordert een kleiner
team de kennis onder medewerkers van de wensen en behoeften van bewoners. Hierdoor is
een persoonlijke benadering mogelijk.
Het werkgebied van Het Laar omvat Tilburg en een deel van Goirle. In de wijkverpleging
wordt een straal van acht kilometer aangehouden waarbinnen ondersteuning wordt geboden
aan wijkbewoners.
In voorliggend kwaliteitsjaarverslag 2017 richt Het Laar zich primair op de onder paragraaf
2.2 genoemde zorgdiensten. De private woon- en verhuurdiensten van Het Laar vallen buiten
de scope van dit jaarverslag.
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3.
LEREN EN VERBETEREN
VAN KWALITEIT
Lerend netwerk
Op 1 juli 2017 heeft Het Laar met vijf Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen
ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor
ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg.
Zij vormen samen met Het Laar een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk
is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden. Binnen en
tussen de organisaties van het lerend netwerk wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld,
onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken
we met elkaar aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg. In 2017 zijn de beleids- en
kwaliteitsmedewerkers van de deelnemende organisaties meerdere malen bijeengekomen
om een voorstel uit te werken voor het vormgeven van het lerend netwerk. Dit voorstel is
in juli en december 2017 besproken door de bestuurders. In de vergadering van december
hebben de bestuurders tevens de kwaliteitsplannen 2018 met elkaar doorgenomen.
In 2018 wordt de ontwikkeling en uitvoering van het lerend netwerk voortgezet.
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Continu verbeteren
De medewerkers in de sectoren zorg en wonen zijn geschoold in het gebruik van
methodieken voor continu verbeteren. In de teams wordt gewerkt met dagstarts,
verbeterborden en verbeterdialogen. Ook de werkplekinrichting is vanuit het continu
verbeteren bezien en aangepakt. Hiermee werken we actief aan verdere (doelmatigheids)
verbetering van de primaire processen. Drie medewerkers van het centraal bureau zijn
geschoold in de leanmethodiek (Green Belts); zij zijn extra vaardig in het oplossen van
vraagstukken in zelforganiserende teams. Daarnaast fungeren zij als aanjagers van innovaties.
De Purple Belt opgeleide managementteamleden faciliteren en coachen de medewerkers
en handelen volgens het gedachtengoed van continu verbeteren. Zo werken we aan een
organisatie die nog klantgerichter, efficiënter en plezieriger functioneert. In 2017 zijn de
methodieken gepubliceerd op Het Laar Portaal; het interne kwaliteitsdocumentatiesysteem.
Eind 2017 hebben de in Het Laar aanwezige coaches continu verbeteren meerdere teams
geobserveerd bij het voeren van de verbeterdialoog. In 2018 wordt deze observatie
uitgebreid naar de overige teams. Op basis van de bevindingen wordt een organisatiebreed
advies opgesteld met betrekking tot het voeren van de verbeterdialoog en waar dit nog
verder kan worden ondersteund. Op de teamposten van de Thuiszorg en Laarzicht is in 2017
een audit werkplekinrichting uitgevoerd op basis van het 5S-model. Van de audits is een
verslag opgesteld en na drie tot zes maanden heeft op beide teamposten een herhalingsaudit
plaatsgevonden. Er is hard gewerkt aan de geconstateerde verbeterpunten. In 2018 wordt
het uitvoeren van de (her)audits werkplekinrichting gecontinueerd en uitgebreid. De sector
wonen is in 2017 gestart met de toepassing van de methodiek continu verbeteren voor het
opstellen van het jaarplan. Zij werken op deze wijze verder in 2018. De sectoren zorg en
bedrijfsvoering & financiën maken in 2018 van de opgedane ervaringen gebruik. In het kader
van ‘leren van elkaar’ organiseert Het Laar Husseldagen. Tijdens deze dagen krijgen alle
medewerkers de mogelijkheid om een dagdeel bij een ander team mee te kijken en hiervan
te leren. Dit kan ook een team van een andere sector zijn.
Kwaliteitsmetingen, resultaten en gebruik van informatie m.b.t. kwaliteit van zorg
Interne audits
In Het Laar voert een team van daartoe opgeleide medewerkers interne audits uit.
Het intern auditen blijkt zeer waardevol. Medewerkers zijn enthousiast om de auditoren
over hun werk te vertellen. De opgestelde checklist met thema’s als ‘sturen op kwaliteit en
veiligheid’, ‘bewonersdossier’, ‘vrijheidsbeperking’, ‘mondzorg’, ‘medicatieveiligheid’,
‘zorg voor bewoners met dementie’, ‘hygiëne’ en ‘deskundigheid van personeel’ fungeren als
handvat bij de uitvoering van de interne audits. Daarnaast worden de checklists periodiek
door de verpleegkundigen in de teams ingevuld. Bevindingen worden teruggekoppeld naar
de verantwoordelijke managers die op deze wijze kunnen (bij)sturen.
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Interne enquêtes
De waardering van nieuwe bewoners en nabestaanden van overleden bewoners brengen
we jaarlijks in beeld via het uitzetten van interne enquêtes. De resultaten van deze
waarderingsonderzoeken worden per kwartaal geanalyseerd en intern onder direct
betrokken teams/disciplines verspreid. Op basis van deze resultaten worden gerichte
verbetermaatregelen getroffen.

Enquete nieuwe bewoners
Laarzicht
Rapportcijfer

2017

2016

Laarakker
2017

2016

Laarhoven BG
2017

2016

Laarhoven 1
2017

2016

Laarhoven 2
2017

2016

Introductie

7,4

8,1

8,0

8,6

8,8

9,0

7,0

8,5

8,3

7,2

Deskundigheid

7,5

8,7

8,1

8,2

8,0

9,0

7,8

8,5

8,5

7,1

Totale zorg- en dienstverlening

7,7

8,4

8,3

8,4

8,7

8,5

7,8

8,8

8,5

7,7

Enquete nabestaanden overleden bewoners
Rapportcijfer

2017

2016

Zorg

8,3

8,0

Maaltijden

8,4

8,1

Technische dienstverlening

7,9

7,9

Recreatie/ontspanning

8,5

7,8

Huishoudelijke dienstverlening

7,7

7,3

Woon-/leefsfeer

8,4

7,9

Administratieve dienstverlening

7,7

7,8

Receptie

8,2

8,5

Kapsalon

8,0

8,4

Winkel

8,1

8,2

Dagbesteding/Laarsuite

8,8

8,4

Informatieverstrekking

7,9

7,9

Totaal gemiddeld

8,1

8,0
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Tevredenheidsonderzoek
In de maanden mei en juni 2017 heeft Facit, een onafhankelijk bureau, een tevredenheids
onderzoek uitgevoerd onder de belangrijkste doelgroepen van Het Laar. Met een totale
respons van 78,8% scoorde Het Laar net iets hoger dan het onderzoek in 2015 (77,8%).
Deze hoge respons is positief en getuigt van een grote mate van betrokkenheid.
De belangrijkste resultaten vormen de rapportcijfers van onze bewoners, contactpersonen
en thuiszorgcliënten voor de verschillende thema’s in het tevredenheidsonderzoek.
In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de scores van Het Laar en de scores
van vergelijkbare andere VVT-organisaties. De groene scores van Het Laar zijn hoger dan de
scores in de zogenaamde spiegelrapportage (benchmark).

Bewoners

Spiegelrapportage

Contactpersonen

Spiegelrapportage

Cliëntenzorg thuis

Spiegelrapportage

Cliëntveiligheid

8,6

8,2

8,2

8,2

8,5

8,5

Woon- en leefsituatie

8,0

7,9

8,1

8,0

8,3

8,3

Kwaliteit medewerkers

8,3

8,0

7,9

7,9

8,8

8,6

Regie over eigen leven

8,3

8,1

7,8

7,6

8,4

8,4

Mentaal welbevinden

7,8

7,8

7,8

7,7

8,3

8,3

Inspraak

7,8

7,6

7,7

7,8

8,4

8,3

Activiteiten

7,9

8,2

7,7

7,6

-

-

Informatie en communicatie

7,9

7,5

7,5

7,7

8,1

8,0

Rapportcijfers per thema

Lichamelijk welbevinden

7,9

8,0

7,5

7,4

8,4

8,4

Gemiddeld per groep

8,1

7,9

7,8

7,8

8,4

8,4

ZorgkaartNederland
De gemiddelde waardering van Het Laar op ZorgkaartNederland.nl in 2017 is een 8,2.
In 2017 zijn in totaal 48 waarderingen geplaatst. Eind 2017 beveelt 92% van de respondenten
Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen. Medewerkers van het servicebureau en
contactfunctionarissen wijzen bewoners, contactpersonen en thuiszorgcliënten actief op de
mogelijkheid om hun waardering over Het Laar kenbaar te maken via ZorgkaartNederland.
Op de website van Het Laar staat onder ‘Complimenten, suggesties en ongenoegens’ een link
naar de site van ZorgkaartNederland.
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Ongenoegens, klachten & complimenten
De ongenoegens-, klachten- en geschillenregeling van Het Laar voldoet aan de eisen uit
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het Laar is aangesloten bij de regionale
klachtencommissie zorginstellingen Breda en de externe geschillencommissie verpleging,
verzorging en geboortezorg. (Wijk)bewoners kunnen in Het Laar op een laagdrempelige
wijze terecht bij een klachtenfunctionaris voor de opvang, bemiddeling en afhandeling
van ongenoegens en klachten. In het verslagjaar 2017 zijn er geen formele klachten
ingediend bij de Raad van Bestuur en ook niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
de externe klachten- en geschillencommissies. Er zijn in het verslagjaar 24 ongenoegens
geregistreerd waarbij het 10 keer een ongenoegen betrof over de zorgverlening en 14 keer
een ongenoegen over de dienstverlening. De meeste ongenoegens zijn door de teams
zelf of door de verantwoordelijk manager opgelost. In 6 van de 24 ongenoegens is de
klachtenfunctionaris benaderd om te bemiddelen. Naast ongenoegens en klachten ontvangt
de klachtenfunctionaris ook complimenten. In 2017 zijn er 22 ontvangen. 21 complimenten
betroffen de sector zorg en 1 compliment de sector wonen.
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg)
Het Laar gebruikt PREZO als kwaliteitscertificeringssysteem. De verbeterpunten
voortvloeiend uit initiële en tussentijdse PREZO-audits, verplichte en vrijwillige
kwaliteitsonderzoeken en interne audits en/of inspectiebezoeken worden meegenomen
in de jaarplancyclus. Met deze inbedding borgen we de controle op de uitvoering van
kwaliteitsbevorderende activiteiten. 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 kwaliteitsdocumentatiesysteem, 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 (kwaliteits)eisen die cliëntenorganisaties, overheid, zorgverzekeraars en
anderen stellen.
Het Laar beschikt over drie PREZO gouden keurmerken in de zorg, namelijk voor Verzorging,
Verpleging en Zorg thuis. In april 2017 vond de eerste onaangekondigde tussentijdse PREZOaudit plaats. De aandacht ging hierbij met name uit naar het primaire proces. De auditor
vatte zijn bevindingen als volgt samen: “Persoonsgerichte zorg is zichtbaar in Het Laar. Het
motto van medewerkers is steeds weer: ‘Hoe kunnen we het nog beter doen voor onze
bewoners. Medewerkers tonen zich betrokken en weten zich goed in te leven in iedere
‘unieke’ bewoner. Er is veel aandacht voor welzijn en interactie. Kwaliteit in al haar facetten
krijgt voortdurend aandacht. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de analyse van de
uitkomsten van de CQ, het medewerkertevredenheidsonderzoek, interne audits, registraties
en het gebruik ervan als voedingsbodem om het locatiebeleid verder uit te werken en/
of te verfijnen, in de inzet van aandachtsvelders en in de opleiding van medewerkers van
het Centraal Bureau voor de ‘green belt’ van Lean (verbeteren en borgen van processen).
Medewerkers voelen zich gesteund en krijgen de gelegenheid om hun kennis, kunde en
vaardigheid optimaal te benutten. Er is sprake van heldere communicatie en duidelijke
afspraken naar bewoner en familie”. Een prachtige prestatie en een geweldig compliment
voor alle betrokkenen bij Het Laar.
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Kwaliteitsmetingen, resultaten en gebruik van informatie m.b.t. kwaliteit van werk
Interne enquêtes
De waardering van nieuwe medewerkers en medewerkers die Het Laar verlaten 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.

Enquete nieuwe medewerkers
Rapportcijfer

Sollicitatieprocedure
2017

2016

Gehele introductie
2017

2016

Laarzicht

8,6

10

8,6

10,0

Laarakker

8,0

7,6

7,8

7,6

Laarhoven BG

8,8

7,6

8,3

7,9

Laarhoven 1

8,5

8

9,3

7,9

Laarhoven 2

8,2

7,3

8,2

7,3

Thuiszorg
Poule

-

8,0

-

8,0

8,1

7,7

8,1

7,6

Keuken

7,0

8,0

7,3

7,6

Horeca/Restaurant

7,8

8,0

8,2

8,0

Activiteitenbegeleiding/Gastvrouw

8,5

7,0

8,3

7,0

Dagbesteding

8,0

-

8,0

-

Receptie

8,3

-

8,3

-

-

-

-

8,0

8,0

-

8,5

-

Wonen

-

9,0

-

8,0

Management

-

9,0

-

8,5

8,2

8,0

8,2

7,9

Centraal bureau
Zorgmanagement

Totaal Het Laar

Enquete vertrokken medewerkers
Top vijf van genoemde redenen voor vertrek

2017

2016

Verdere verdieping/ontwikkeling/opleiding

1

2

Elders leuker werk gevonden

2

1

Sfeer in het team

3

-

Reisafstand/reistijd

4

-

Behoefte aan andere werkkring

5

-
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MedewerkerMonitor
Het Laar heeft in het najaar van 2017 deelgenomen aan de medewerkerMonitor.
Deze monitor maakt onderdeel uit van de Benchmark in de Zorg van Actiz. Deelname stelt
Het Laar in staat om de tevredenheid van medewerkers te spiegelen (benchmarken) aan
de tevredenheid van medewerkers in vergelijkbare andere organisaties. Eind 2017 zijn de
geanonimiseerde resultaten beschikbaar gekomen op organisatie-, sector- en teamniveau.
Deze resultaten worden in 2018 door het leidinggevend kader aangegrepen om tot
verbeteringen te komen. De respons op de medewerkerMonitor was met 73% hoog ten
opzichte van het sectorgemiddelde van 57%. De belangrijkste resultaten op hoofdlijnen:
De WNPS score van Het Laar is -0,4. Ten opzichte van de sectorscore en de score van de
in omvang vergelijkbare andere zorgaanbieders scoort Het Laar heel goed. Het Laar heeft
relatief veel promotors.
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Veranderingen 2

8 Arbeidsvoorwaarden
20 Zelfstandig
werken

62 Cliënten

Meest aantrekkelijke kant

Wat is de meest aantrekkelijke kant
van het werk bij uw organisatie?

Sfeer/cultuur in de organisatie 26

4 Communicatie
88 Het werk zelf

Opleiding en persoonlijke groei 31
Leidinggevenden/management 1

2 Arbeidsvoorwaarden
3 Cliënten
Zelfstandig werken 13

105 Communicatie

Werkdruk 51

Belangrijkste verbeterpunt

Wat is het belangrijkste verbeterpunt
binnen uw organisatie?
Veranderingen 36
Sfeer/cultuur in de organisatie 19
Opleiding en persoonlijke groei 4

3 Het werk zelf
6 Leidinggevenden/management

Waarderingsenquête vrijwilligers
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 is in 2017 onderzocht of wordt aangesloten bij het
landelijke waarderingsonderzoek voor vrijwilligers van Facit. Besloten is om hieraan in
2018 deel te nemen. Dit stelt Het Laar in staat om, op het gebied van de ondersteuning van
vrijwilligers, verder te versterken op basis van vergelijkingen met collega aanbieders.
Het Laar gaat voor het verkrijgen van het NOV-keurmerk Goed Geregeld. Dit keurmerk vormt
de officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid van Het Laar goed
is georganiseerd.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
In het verslagjaar 2017 heeft één medewerker van Het Laar gebruik gemaakt van de
diensten van de externe vertrouwenspersoon. De melding had betrekking op het ervaren
van ongewenst gedrag in het contact met een (wijk)bewoner. De functie van externe ver
trouwenspersoon wordt ingevuld door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie.
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4.
KWALITEITS(VERBETER)PLANNEN
Iedere maand bespreekt de bestuurder met de sectormanagers zorg, wonen en
bedrijfsvoering & financiën de voortgang van het jaarplan en de planning- en controlcyclus.
Deze voortgang wordt per kwartaal in het managementteam gemonitord op basis van
een kwartaalevaluatie.

4.1 PERSOONSGERICHTE ZORG, ONDERSTEUNING EN WELZIJN
Persoonsgerichte zorg, ondersteuning en welzijn zijn in Het Laar geen afzonderlijke,
van elkaar gescheiden domeinen. De dienstverlening in Het Laar vindt plaats vanuit een
integrale visie.
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Dreamteam
Het Laar werkt met dreamteams. Een dreamteam bestaat uit de bewoner zelf, het
sociale netwerk rondom de bewoner, vrijwilliger(s) en (zorg)professionals. Dreamteams
ondersteunen de eigen regie en zelfredzaamheid van de bewoner (zelfzorg) en zijn/haar
familie en vrienden (samenzorg). Daarnaast bevorderen de teams de kwaliteit van leven en
dragen zij bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het werk. Afspraken over
ieders bijdrage in het team aan de ondersteuning van de bewoner, maar ook diens zelfzorg,
worden vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier (ECD).
Zorgcomplexiteit
De samenwerking tussen het (para)medische behandelteam en de zorgteams van Het Laar
is in 2017 verder versterkt. De gespecialiseerd verzorgenden houden casuïstiekbesprekingen
met de psycholoog om hun deskundigheid op peil te houden. Daarnaast ondersteunen ze
collega’s in de teams in het omgaan met gedragsproblematiek. Voor bewoners met complexe
problematiek is een overleg geïntroduceerd tussen psycholoog, arts en contactfunctionaris
of contactverzorgende (PAC-overleg). Dit overleg maakt het mogelijk direct passende
maatregelen te treffen. De praktijkverpleegkundige vormt een belangrijke schakel tussen
de behandelaren en de zorgteams. Alle medewerkers van Laarhoven hebben een training
gevolgd met betrekking tot dementie en gedragsproblematiek. De aanvraag voor het
waarborgzegel Fixatievrije zorg is niet doorgezet omdat de aanvraagprocedure is gewijzigd en
de aanvraag een grote administratieve impact heeft. Dit weegt niet op tegen de toegevoegde
waarde. Door de verpleegkundigen van Het Laar toe te voegen aan de zorgteams zijn zij nog
beter in staat om collega’s te coachen in het signaleren, doorvragen en zelf bedenken van
oplossingen voor vraagstukken in de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Tevens hebben
zij een belangrijke rol in het mede bewaken van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
De toenemende zorgcomplexiteit maakt het noodzakelijk dat medewerkers dichter bij de
bewoners komen te staan. Hierdoor kan sneller worden geanticipeerd op veranderingen in
zorgvragen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg. We realiseren dit door de teams te
verkleinen en verzorgenden een contactrol te geven voor enkele bewoners.
Om deze rol goed te kunnen oppakken en vormgeven worden zij hierbij ondersteund door
de contactfunctionarissen.
Positieve gezondheid
Binnen Het Laar is gestart met het project Positieve Gezondheid, dat uitgaat van ons eigen
vermogen om met levensuitdagingen om te gaan; fysiek, emotioneel en sociaal.
Positieve gezondheid kijkt naar 6 aandachtsgebieden, te weten kwaliteit van leven,
meedoen, mentaal welbevinden, zingeving, lichaamsfuncties en het dagelijks functioneren.
Middels trainingen en praktijkoefeningen raken de medewerkers van Het Laar steeds meer
thuis in het gedachtengoed van positieve gezondheid, wat als resultaat heeft dat helder is
waar de (wijk)bewoner gelukkig van wordt, wat zijn wensen en behoeften zijn en wat hij echt
belangrijk vindt in het leven.
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Welzijn
Vanuit de middelen waardigheid & trots zijn onder andere extra huiskamermedewerkers
op woonzorglocatie Laarhoven ingezet. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor individuele
aandacht en activiteiten met kleinere groepen bewoners. We besteden veel aandacht
aan een gevarieerd aanbod. Er zijn onder andere meer beweegactiviteiten aangeboden.
Ook de bewoners van Laarzicht en Laarakker hebben in toenemende mate behoefte aan
welzijnsactiviteiten. Zij zijn steeds minder in staat om deze activiteiten zelfstandig te
organiseren. De huiskamer in Laarakker wordt veelvuldig gebruikt en is toegerust voor
de opvang van -somatische- bewoners van de intensieve zorg die woonachtig zijn op de
eerste twee verdiepingen van deze locatie. Tevens zijn de openingstijden van de Laarsuite
(dagbesteding) verruimd. Bewoners van Laarzicht en Laarakker die ondersteuning behoeven
bij het nuttigen van het ontbijt, de lunch en het avondeten kunnen daar terecht.
Daarnaast zijn er bewoners die gezien hun beperkingenbeeld gebruik maken van de
huiskamers in Laarhoven.
Het Laar stelt haar restauratieve en sociaal-culturele diensten ook beschikbaar voor
wijkbewoners. Op deze wijze draagt Het Laar bij aan het bevorderen van contacten tussen
ouderen en het voorkomen van sociaal isolement. Tevens maakt dit een vroegtijdige
signalering van latente ondersteuningsbehoeften mogelijk waardoor gezocht kan worden
naar oplossingen die een verblijf in het verzorgingshuis of in de intensieve zorg voorkomt of
uitstelt. De coördinator Vrije tijd, Verenigingen & Vermaak ziet toe op samenhang tussen de
activiteiten in Het Laar en op een gevarieerd aanbod passend bij de wensen van bewoners.
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
Medewerkers hebben continu aandacht voor een schoon en verzorgd lichaam en verzorgde
kleding. Dit vraagt regelmatig creativiteit van medewerkers bij bewoners die moeite
hebben met de dagelijkse verzorging als gevolg van hun ziektebeeld. Er zijn in elk zorgteam
medewerkers die de GVP-opleiding (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) hebben
gevolgd en die hun collega’s adviseren in hun aanpak. Daarnaast worden medewerkers op dit
gebied ondersteund door de (para)medici van de behandeldienst.
Resultaatgerichte functiebeschrijvingen
De nadruk in Het Laar ligt op het ondersteunen van eigen regie en zelfredzaamheid van
bewoners en het werken in zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Het vakmanschap
van medewerkers in (zorg)teams krijgt steeds meer ruimte. In 2017 zijn in de sector zorg
op basis van bovenstaande uitgangspunten nieuwe resultaatgerichte functiebeschrijvingen
vastgesteld (project functiehuis). Taken en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de
organisatie belegd en teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van
het team. De sectoren bedrijfsvoering & financiën en wonen ronden dit project in 2018 af.
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4.2 WOONCOMFORT
Modernisering Laarzicht en Laarhoven
De modernisering van de appartementen en de algemene ruimten in woonzorglocatie
Laarzicht is in maart 2017 afgerond. De appartementen zijn voorzien van een nieuwe
keuken, een berging, een tweede toilet en hoogwaardig badkamersanitair. Bewoners zijn
erg tevreden over hun nieuwe woon- en leefomgeving. In woonzorglocatie Laarhoven is
in samenspraak met bewoners, familieleden en medewerkers de nieuwe inrichting van
de woon- en leefomgeving bepaald. Via moodboards zijn keuzes gemaakt voor meubels,
vloerbedekking en aankleding van de gemeenschappelijke ruimten. Bewoners en
familieleden van deze locatie zijn zeer tevreden over het resultaat.  
Wonen en welbevinden
Het binnenplein van Het Laar is het centrale ontmoetingspunt voor bewoners, gasten,
medewerkers en vrijwilligers. Het plein biedt onderdak aan het restaurant, het grandcafé,
de receptie, de dagopvang en het internetcafé, maar bijvoorbeeld ook aan de winkel van
PrinsHeerlijk en de kapsalon. In 2017 kreeg het restaurant de naam Chapeau! Er is een bar
geplaatst centraal op het binnenplein en een open keuken gerealiseerd (frontcooking).
Deze aanpassingen dragen bij aan meer intimiteit en beleving.
Bewoners en gasten zien de koks koken. Hierdoor is de omgeving gastvrijer geworden en
meer gaan bruisen. Ook is in samenspraak met bewoners de herinrichting van de binnentuin
aangepakt. Er zijn onder andere ruime, goed toegankelijke wandelpaden aangelegd met
diverse zitgelegenheden. De tuin stimuleert bewoners tot meer bewegen en ontmoeten.
Hotelkamer, logeerkamer en eerstelijnsverblijfappartement (ELV)
Speciaal voor naasten van onze bewoners (en huurders) beschikt Het Laar over een
hotelkamer. Daarnaast beschikt Het Laar over een logeerkamer voor wijkbewoners die
lichte zorg en ondersteuning nodig hebben of hun mantelzorgers tijdelijk willen ontlasten en
een eerstelijnsverblijfappartement voor het bieden van complexere zorg. Dit appartement
is gevestigd in de directe nabijheid van een zorginfrastructuur. In zowel de logeerkamer
als het in eerstelijnsverblijfappartement, welke in 2017 zijn gerealiseerd, wordt de zorg
geleverd door zorgprofessionals van Het Laar. De hotelkamer, waarover Het Laar gezien haar
serviceflatformule al vele jaren beschikt, is in 2017 opnieuw gemeubileerd en gestoffeerd.
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4.3 VEILIGHEID
Veiligheid m.b.t. (wijk)bewoners
Risicosignalering
Het Laar hanteert bij elke bewoner in het verzorgingshuis en in de intensieve zorg een
risicosignalering op het gebied van huidletsel, ondervoeding, mondzorg, vallen, medicatie,
incontinentie, vrijheidsbeperking en depressie. De uitkomsten van deze risicosignalering
worden opgenomen in het zorg- en leefplan. De preventieve werking van deze risico
signalering heeft een positief effect op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
Meting huidletsel
In 2017 heeft Het Laar opnieuw haar jaarlijkse interne meting huidletsel uitgevoerd.
Voor 243 bewoners in het verzorgingshuis, in de intensieve zorg en in de zorg thuis zijn op
basis van observaties vragenlijsten ingevuld. Hiermee is de aanwezigheid van decubitus en
smetplekken in beeld gebracht. De resultaten zijn positief. Het Laarpercentage van 4,5%
scoort beter dan de meting in 2016 (6,3%) en ligt onder de landelijke norm van 5%-7%.
In het verslagjaar heeft Het Laar gewerkt met een coördinatiepunt wondzorg.
Dit coördinatiepunt bestaat uit de praktijkverpleegkundige en verpleegkundigen die als
aandachtsvelder wondzorg in de teams werkzaam zijn. Leden van het coördinatiepunt
hebben diverse scholingen gevolgd. Op deze wijze bevorderen we Laarbreed de
deskundigheid met betrekking tot het aanbieden van wondzorg. Wondzorg wordt onder
regie van het coördinatiepunt geleverd.
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Incidentenmeldingen bewoners (MIC)
1200

1068 1089

1000
800
615 627

600
400

343 370

200

110 92

0

2017

Andere incidenten

Medicatie-incidenten

Valincidenten

Totaal aantal incidenten

2016

2017 Laat een lichte afname van het aantal incidentenmeldingen zien ten opzichte van 2016
van 1.089 naar 1.068. De structurele aandacht voor valpreventie resulteert de afgelopen
jaren in een daling van het aantal ‘valincidenten’.
In het vierde kwartaal van 2017 is gestart met het consequent uitvoeren van een tweede
controle na de toediening van medicatie. Tevens is extra aandacht uitgegaan naar het onder
controle houden van de temperatuur van de medicatiekoelkasten. Medewerkers spreken
elkaar actief aan bij de constatering van een medicatiefout. Dit beleid heeft bijgedragen aan
het verminderen van het aantal ‘medicatie-incidenten’. Bij de categorie ‘andere incidenten’
(110) is de top drie van meest voorkomende incidenten: agressie-incidenten (35),
zorg gerelateerde incidenten (28) en vermissing (14). Zij vormen tezamen 70% van het totale
aantal ‘andere incidenten’. Deze incidenten hangen met name samen met de in omvang en
complexiteit groeiende psychogeriatrische/psychiatrische problematiek.
Het Laar onderzoekt proactief incidentenmeldingen aan de hand van PRISMA-analyses.
Op deze wijze worden grondoorzaken van incidenten opgespoord en vertaald in verbeter
maatregelen. In de overleggen van de aandachtsvelders medicatie en valpreventie
worden de MIC-meldingen besproken. Via het uitvoeren van kwartaalanalyses signaleren
aandachtsvelders trends binnen de eigen teams, bespreken deze bij het verbeterbord
en komen zo tot preventieve verbeteracties. Het kan wenselijk of noodzakelijk zijn om
incidenten nader te onderzoeken. In deze gevallen handelt Het Laar volgens de richtlijnen
van de inspectie en schakelt een externe, onafhankelijke voorzitter in. In 2017 heeft Het Laar
een dergelijke onafhankelijke voorzitter aangewezen.
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Vilans documenten
Het Laar heeft er eind 2016 voor gekozen om met Vilans documenten te gaan werken.
Deze Vilans documenten hoeven niet langer in eigen beheer actueel te worden gehouden.
De afstemming op veranderende wet- en regelgeving en wetenschappelijke inzichten
binnen de beroepsgroep vindt nu plaats door Vilans. In het tweede kwartaal van 2017 is
de implementatie van de Vilans documenten succesvol gestart. Alleen documenten over
handelingen die in Het Laar voorkomen worden via Het Laar Portaal beschikbaar gesteld voor
medewerkers. Tevens is er een koppeling naar het digitale leerplein bij de modules van de
specifieke scholing.
Vrijheidsbeperkingen
De Bopz-commissie van Het Laar buigt zich op basis van kwartaaloverzichten periodiek over
vraagstukken rondom vrijheidsbeperkingen. Zij toetst individuele casuïstieken aan het Bopzbeleid. Het Laar gaat zo terughoudend mogelijk om met de inzet van vrijheidsbeperkingen.
Het aanwezige detectiesysteem maakt maatwerk mogelijk. Hierdoor kan de
bewegingsvrijheid per individuele bewoner worden gemaximaliseerd. Ten opzichte van 2016
is er in 2017 sprake van een lichte afname van vrijheidsbeperkingen. Het voornemen is om
ook de inzet van sensoren en de hansop te analyseren en waar mogelijk te reduceren. In
2017 is ingezet op het zo terughoudend mogelijk toepassen van psychofarmaca. Met een
percentage van 40% van het aantal intensieve zorgcliënten dat psychofarmaca gebruikt
scoort Het Laar in vergelijking met het landelijke gemiddelde van 60% goed. Desondanks
is het streven om dit percentage in 2018 verder omlaag te brengen. In 2017 is een
vereenvoudiging van de administratieve acties gerealiseerd door de ingebruikname van
de Bopz-module in het elektronisch cliëntendossier (ECD). De Bopz-commissie volgt de
ontwikkelingen rondom de komst van de nieuwe Wet Zorg en Dwang op de voet.
Veiligheid m.b.t. medewerkers/vrijwilligers
Arbeidsomstandigheden/Risico inventarisatie en evaluatie
Eind 2016 is de laatste risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd door de ArboUnie.
De resultaten van deze evaluatie zijn begin 2017 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. Aspecten die 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 VGWMcommissie van Het Laar heeft een actieve rol in de bewaking van de uitvoering van het plan
van aanpak en het borgen van de verbetermaatregelen.
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Incidentenmeldingen medewerkers (MIM)
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Uit de jaarlijkse analyse van de meldingen incidenten medewerkers (MIM) blijkt een sterke
toename van 30 (2016) naar 71 (2017). De toename betreft vooral meldingen met betrekking
tot agressiviteit/ongewenste intimiteiten. In Het Laar wordt het registreren van incidenten
gestimuleerd met als doel om van de meldingen te kunnen leren en te verbeteren. De toename van het aantal agressiviteitsmeldingen van 21 (2016) naar 56 (2017) is vooral het
gevolg van de verschuiving van het beperkingenbeeld van somatisch naar psychogeriatrisch
en psychiatrisch. Met behulp van een maatwerktraining zijn in 2017 medewerkers bewust
gemaakt van gedragingen die bij bewoners agressie en ongewenste intimiteiten kunnen
opwekken. Medewerkers zijn getraind in de wijze waarop met agressie en ongewenste
intimiteiten om te gaan. Bij de training is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de
psycholoog uit het behandelteam.
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5.
RANDVOORWAARDEN
5.1 MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Zelforganiserende teams/verkleinen zorgteams
In het voorjaar van 2017 is in de teams van Het Laar de beschikbare regelruimte toegelicht.
De mogelijkheden om zelfstandig sturing te geven aan het werk en oplossingen te vinden
voor vraagstukken in de dagelijkse zorg- en dienstverlening zijn verhelderd. Daarnaast zijn
alle woonzorglocaties (behalve Laarhoven Begane Grond) in twee teams onderverdeeld.
Deze kleinschaligere opzet draagt bij aan het beperken van het aantal medewerkers
waarmee bewoners te maken krijgen. Tevens bevordert een kleiner team de kennis onder
medewerkers van de bewoners en draagt het bij aan continue verbetering en het geven van
onderlinge feedback. Woonzorglocaties Laarzicht en Laarhoven 2 zijn al ver in de invulling
van de contactrol binnen het team. De coördinerende rol van de contactfunctionaris wordt
geleidelijk verdeeld over meerdere collega’s. Verzorgenden met een contactrol krijgen
enkele bewoners onder hun hoede. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de
dagelijkse ondersteuning van de bewoner. Wijzigingen in de zorg- en dienstverlening worden
direct verwerkt in het zorgplan en gecommuniceerd met bewoner en familie. In het voorjaar
van 2017 heeft ook een training ‘Communicatie in zelforganiserende teams’ plaatsgevonden.
Het belang van systematisch werken en hoe dit te doen en te borgen is uitgebreid aan bod
gekomen. Tevens is gesproken over het belang van het geven van feedback bij het niet
nakomen van afspraken door collega’s. Het zorgvuldig rapporteren en het bijhouden van de
cliëntagenda vragen continu aandacht.
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Scholing/opleiding
Het leveren van verantwoorde 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-, wervings- en selectiebeleid.   
De intensieve zorg is de afgelopen jaren steeds meer veranderd naar een vorm van zorg in
de laatste levensfase waarbij de vraag welke zorg bijdraagt aan kwaliteit van leven en hoe
dit te organiseren, steeds belangrijker wordt. De hogere zorgzwaarte gaat gepaard met meer
gedragsproblematiek en minder autonomie. Zorgmedewerkers dienen aan te sluiten bij het
gedrag van de bewoner vanuit de kennis van zijn achtergrond. Ook de kleinschalige wijze van
organiseren in zelforganiserende teams, vragen andere deskundigheid en vaardigheden van
medewerkers. Het Laar heeft een strategische personeelsplanning geïmplementeerd waarbij
het actuele medewerkersbestand, zowel kwantitatief als kwalitatief, wordt afgezet tegen de
behoefte en noodzaak van de organisatie aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers in de toekomst. Er wordt structureel geïnvesteerd in het aantrekken van
nieuwe medewerkers en behouden van zittende medewerkers.
Het Laar zet zich actief in om zoveel mogelijk MBO- en HBO-leerlingen op te leiden voor
een baan in de zorg. In 2017 telde Het Laar 77 leerlingen: 50 MBO-ers (waaronder 25 BBLleerlingen niveau 3, 4 BBL-leerlingen niveau 4 en 21 BOL-stagiaires) en 27 HBO V-ers.
Door actief op leerlingen in te zetten bevorderen we dat ook in de toekomst voldoende
gekwalificeerde medewerkers voor Het Laar c.q. de sector beschikbaar zijn. De afgelopen
jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de praktijkopleiding. Werkbegeleiders van
leerlingen worden door de praktijkopleider gecoacht. Daarnaast werkt de praktijkopleider
in de Zorgacademie samen met docenten van het ROC en praktijkopleiders van andere
zorginstellingen. Dit gebeurt met als doel om het opleiden van helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen verder te verbeteren. Het Laar werkt daarnaast veelvuldig samen met de
Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Breda. Het Laar biedt ook leerplaatsen in de sector
wonen (facilitair en sport en bewegen).
De individuele bekwaamheid is steeds meer een bepalende succesfactor bij vernieuwingen
en veranderingen. Hierdoor wordt strategisch opleiden van zittende medewerkers nog
belangrijker. Door loopbaanontwikkeling juist in te zetten blijft de medewerker bekwaam en
toegerust voor veranderende eisen ten aanzien van zijn functioneren, het werk uitdagend
en interessant en slaagt het Laar er in om geschikte en gemotiveerde medewerkers aan
zich te binden. Daarnaast ontwikkelt het Laar een variatie van leervormen: naast reguliere
beroepsopleidingen biedt het Laar een digitale leeromgeving aan en wordt er ook geleerd
door coaching, training on the job, intervisie, projectmatig werken en participatie in een
zorginnovatienetwerk waarbij zorgprofessionals intensief samenwerken met studenten.
Het Beroepspraktijkvormingsplan (BPV) is in 2017 geactualiseerd.
De extra middelen Waardigheid en Trots zijn ingezet voor een zinvolle daginvulling voor
bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel.
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Overzicht personeelssamenstelling van de totale organisatie 31-12-2017
Sector Zorg
Uitvoerende functies

Aantal

FTe

240

134,67

Management

4

3,45

Beleidsmedewerker zorg, praktijkopleider

2

1,33

(Para)medische diensten

8

2,63

50

19,76

Management

4

3,78

Beleidsmedewerker wonen, secretaresse beleid en management

2

1,11

Coördinator VVV

1

0,5

Uitvoerende functies

6

4,64

Management

1

1

Uitvoerende functies

9

6,63

Management

1

1,06

Totaal

328

180,56

Vrijwilligers

160

Sector Wonen
Uitvoerende functies

Sector Bedrijfsvoering & Financiën

Centraal Bureau

KWALITEITSJAARVERSLAG 2017

27

Kwalificatieniveau van zorgverleners 31-12-2017
Functieniveau

Zorgfuncties

Aantal

FTE

Niveau 1

Team assistent

36

12,44

Niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn

50

19,8

Niveau 3

Verzorgende 3-IG

105

67,22

LL verzorgende 3

19

12,67

Niveau 4

Verpleegkundige 4 in opleiding
Senior verpleegkundige

Niveau 5

(Para)medische diensten

5

4,67

15

10,67

Activiteitenbegeleider specialisatie bewegen

1

0,33

Activiteitenbegeleider

4

2,78

Wijkverpleegkundige

2

1,77

Verpleegkundige 5

1

0,56

Praktijkverpleegkundige

1

1

LL verpleegkundige 5

1

0,89

Arts

1

0,67

Verpleegkundig specialist

1

0,33

Psycholoog

1

0,67-0,78

Ergotherapeut

1

0,33-0,39

Fysiotherapeut

1

0,39-0,50

Geestelijk verzorger

1

0,11

Logopedist

1

consultbasis

Diëtiste

1

consultbasis

248

137,3

Totaal

5.2 LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Meerjarenbeleid
In 2017 is, onder externe begeleiding, een nieuw meerjarenbeleid voor de periode
2018-2020 opgesteld. De missie van Het Laar is ‘Aangenaam leven met Het Laar’.
Het meerjarenbeleid is tot stand gekomen met input vanuit verschillende in- en externe
belanghebbenden. De interne advies- en toezichthoudende organen zijn betrokken bij de
verkenning van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Ook hebben interviews
plaatsgevonden met inkopers van de langdurige zorg en de wijkverpleging, wethouders
van de gemeente Tilburg, een huisartsenpraktijk, bestuurders van collega-zorginstellingen,
leveranciers van de behandelfuncties en een Tilburgse Seniorenraad. De uitkomsten van
deze interviews zijn meegenomen in de uitwerking van het beleid. Hierdoor heeft het
meerjarenbeleid een breed draagvlak gekregen. Het beleid is uitgewerkt in een brochure
met als titel ‘Bewandel de weg van een aangenaam leven’. In deze brochure zijn de missie
en de kernwaarden verwerkt en de vier routes benoemd, met bijbehorende thema’s, die we
de komende jaren volgen om onze missie waar te maken. Het meerjarenbeleid van Het Laar
treft u aan op de website www.hetlaar.nl.
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Sturen op kernwaarden
In 2017 is, gelijktijdig met de vormgeving van het meerjarenbeleid, een toets uitgevoerd
op de kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd. In- en extern betrokkenen zijn bevraagd
op de actualiteit van deze kernwaarden. De kernwaarden worden nog steeds enthousiast
ontvangen en vormen ook de komende jaren het kompas voor ons beleid en ons dagelijkse
handelen. Activiteiten en diensten toetsen we aan de mate waarin zij passend zijn bij onze
kernwaarden. De expertise van Het Laar is om het gewone, alledaagse aangenaam te maken.
Leiderschap en goed bestuur
De organisatiestructuur van Het Laar is enkele jaren geleden afgestemd op de vele transities
in de langdurige zorg en het streven naar kwaliteit en doelmatigheid in zorg- en dienst
verlening. Managers zijn meer op afstand komen te staan en hun focus is verlegd van
organiseren en controleren naar coachen en faciliteren. Het Laar kent een decentraal
besturingsmodel en werkt met zelforganiserende teams. Deze teams hebben meer mogelijk
heden gekregen om het wonen, de dienstverlening en de zorg in directe samenspraak
met de bewoner en diens naasten te organiseren. Hiervoor zijn centrale kaders en een
formatietool beschikbaar gesteld die duidelijk maken binnen welke grenzen teams in staat
zijn om zelfstandig besluiten te kunnen nemen. We sluiten hiermee steeds meer aan op het
vakmanschap van onze medewerkers. Zij weten welke behoeftes leven onder (wijk)bewoners
en spelen daar op in. Onze medewerkers krijgen te maken met minder regels en meer ruimte
voor eigen initiatief en ondernemerschap.
In 2017 is verder gewerkt aan 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 is
hierdoor binnen de teams vergroot. Er wordt in routes gewerkt en medewerkers zijn meer
gekoppeld aan een vaste groep bewoners. Dit draagt bij aan een grotere herkenbaarheid van
medewerkers voor bewoners.
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Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
Via directe betrokkenheid van (wijk)bewoners bij onderdelen van het woon- en zorgbeleid
werken we continu aan het toevoegen van klantwaarde aan onze zorg- en dienstverlening.
Voorbeelden zijn de werkgroep Proeverij (over eten en drinken in Het Laar) en de werkgroep
Feestelijkheden. Ook het bewonerspanel is in dit verband niet meer weg te denken in
Het Laar. In het panel denken (potentiële) bewoners en cliënten, mantelzorgers en
wijkbewoners mee over de mogelijkheden om het aanbod van Het Laar nog beter af te
stemmen op de vraag van de (wijk)bewoner.
In 2017 heeft de bestuurder van Het Laar periodiek overleg gevoerd met de Cliëntenraad,
de Huurdersvereniging, de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Over de
uitkomsten van het overleg en het gebruik van de wettelijk aan deze organen toegekende
rechten1 brengt de bestuurder periodiek verslag uit aan de Raad van Toezicht. Daarnaast
wordt hierover verantwoording afgelegd middels het bestuursverslag. Zoals te doen
gebruikelijk heeft ook in 2017 een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht gesproken
met deze gremia. Over de uitkomsten van deze besprekingen is schriftelijk en mondeling
verslag uitgebracht aan de gehele Raad van Toezicht.
Eind 2017 is een start gemaakt met de verdere professionalisering van de medezeggenschap
van cliënten (cliëntenraad) en huurders (bestuur huurdervereniging) van Het Laar.
De mogelijkheden zijn verkend om te komen tot de oprichting van een bewonersraad.
Het Laar is zowel zorgaanbieder als verhuurder. Hiermee heeft Het Laar zowel te maken met
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen als met de Wet op het overleg huurders
– verhuurder. Aangezien beide organen onder de rechtspersoon van Stichting Het Laar vallen
zouden de cliënten- en huurdersbelangen kunnen worden gebundeld en behartigd in één
Bewonersraad. Overleg vindt dan plaats met de Raad van Bestuur (als zorgaanbieder en
verhuurder) over zorgzaken én woon-/huurzaken. In 2018 wordt hieraan verder gewerkt en
komt een nieuw (samenwerkings)reglement tot stand.
In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de uitwerking van de principes, de bepalingen en
de gedragsregels van de nieuwe Governancecode Zorg. De statuten en de reglementen van
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hierop afgestemd, er is een toezichtvisie
vastgesteld, evenals een informatieprotocol, een beleid inzake verantwoording onkosten
Raad van Bestuur en een Conflictenregeling.
Geborgd kwaliteitssysteem
De bestuurder van Het Laar heeft de implementatie en blijvende toepassing van het
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderdeel gemaakt van het -geborgde- kwaliteitssysteem
van Het Laar. De raad van toezicht heeft actief en aantoonbaar toegezien op de uitvoering
van dit kader. Dit kader maakt een prominent onderdeel uit van de toezichtvisie en
de hiervan afgeleide toezichtagenda van de Raad van Toezicht. Het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg vormt mede de basis voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht,
in het bijzonder voor de afvaardiging “Zorg en Veiligheid”.

 Het vrijwilligersplatform kent geen wettelijke grondslag. Gezien de onmisbare bijdrage van vrijwilligers in de realisatie van het
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Inzicht hebben en geven
De bestuurder van Het Laar heeft in 2017 regelmatig meegelopen in het primair proces.
Op deze wijze houdt zij voeling met de dagelijkse zorg- en dienstverlening geleverd door
medewerkers en vrijwilligers van Het Laar. Het meelopen in de teams van de sectoren zorg en
wonen wordt jaarlijks door het directiesecretariaat ingepland in het vergaderschema. Ook de
leden van de raad van toezicht hebben in 2017 deelgenomen aan zogenaamde ‘husseldagen’.
Deelname stelt hen in staat om kennis te nemen van de kwaliteit van de diensten die
worden geleverd en de (samenwerkings)cultuur die heerst in Het Laar. Tevens maken deze
husseldagen contacten met de (wijk)bewoners van Het Laar mogelijk.

Afvaardigingen van de Raad van Toezicht zijn daarnaast vaak aanwezig bij bijzondere
activiteiten (zoals feesten, jubilea, en dergelijke) en komen zo ook in contact met bewoners,
huurders, (zorg)medewerkers en vrijwilligers. Op deze wijze heeft de Raad van Toezicht in
2017 met gepaste afstand gewerkt aan het voldoende zichtbaar zijn voor de werkorganisatie,
bewoners en cliënten.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
De Raad van Bestuur van Het Laar heeft naast een bedrijfskundige, ook een verpleegkundige
achtergrond. In combinatie met het periodieke overleg met de coördinerend specialist
ouderengeneeskunde en de Bopz-arts is de professionele inbreng in het aansturen van
Het Laar in 2017 geborgd. Het Laar kent een structureel ‘Verpleegkundig overleg’ en een
commissie ‘Werkprocessen zorg’ waarin verpleegkundigen participeren. In 2018 wordt
bekeken hoe deze gremia zich verhouden tot een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) als het
gaat om de bevordering van de kwaliteit van de intensieve zorg.
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5.3 HULPBRONNEN
Administratieve organisatie en ICT
Het selectie- en besluitvormingstraject voor de aanschaf van een nieuw cliëntregistratie en
–planningssysteem heeft geresulteerd in de aanschaf van ONS van Nedap. Eind 2017 is
gestart met de implementatie hiervan in de thuiszorg en najaar 2018 vindt uitrol van het
ECD plaats in de intramurale zorg. Parallel is het gehele administratieve proces kritisch
bekeken mede op basis van een onderzoek door AAG. Dit heeft geleid tot een voorstel voor
herinrichting van de sector bedrijfsvoering & financiën dat in 2018 zijn uitvoering krijgt.
Tevens gaat de aandacht uit naar de verdere ontwikkeling van de managementinformatie.
In 2017 is hieraan uitvoering gegeven doordat de managementrapportage maandelijks
met het managementteam wordt besproken. Deze besprekingen kunnen indien de
managementrapportage hiertoe aanleiding geeft, leiden tot bijsturing. De management
informatie moet zichtbaar maken welke effecten maatregelen hebben op het resultaat en op
de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).
Investeringsbegroting 2017
In de investeringsbegroting 2017 zijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen opgenomen
voor tal van materialen en hulpmiddelen. In 2017 zijn niet alle geplande investeringen
daadwerkelijk gerealiseerd. Steeds wordt bezien of vervanging daadwerkelijk nodig is.
Vanzelfsprekend worden de hulpmiddelen regelmatig gekeurd. Indien nodig worden deze
daadwerkelijk vervangen. Stichting Het Laar reserveert hiervoor gelden.
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