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Wonen, leven en werken in Het Laar
Woonzorgarrangementen op maat
Het Laar: Stijlvol, bruisend & verzorgd

“Oud worden doe je in het goede huis”

Ingrid van Huijkelom-van Iersel is sinds twee jaar directeur van Servicecentrum Het Laar. Ze vertelt over Het
Laar in het verleden, het heden en de toekomst:
“Vanaf de opening in 1975 staat het bieden van service in Het
Laar centraal. Je kunt daardoor stellen dat de servicegedachte
in de genen zit. Wat ik zo mooi aan Het Laar vind, is dat we
het concept van het individueel wonen vanaf dag één van ons
bestaan omarmen. We respecteren ieders privacy en individualiteit. We staan bekend om onze dienstverlening, aangepast aan
de bewoner. Hebben onze bewoners zorg nodig, dan ontvangen
ze dat. Willen ze mensen ontmoeten, contact met gelijkgestemden krijgen? Dan zorgen we daarvoor. Willen ze naar een muziekvoorstelling of een restaurant, maar gaan ze liever niet laat
op de avond de deur uit? Dan halen wij het restaurant en de
voorstelling naar Het Laar. Het concept van Het Laar stond al
als een huis en het staat er nog steeds, klaar voor de toekomst.”
“Veel mensen worden oud in een huis dat niet meer bij hen
past. Ze willen zelfstandig blijven, maar dat kan alleen in het
juiste huis gebeuren. Wonen bij Het Laar betekent ontzorgen.
We proberen aan alle kanten te faciliteren dat onze bewoners
zich prettig voelen. De zorgvraag ligt dan verder weg. Onze bewoners blijven langer zelfstandig en zelfredzaam. In een mooi
en ruim appartement met een balkon, een eigen voordeur en
alle voorzieningen in de nabijheid. Een prettige gedachte. Ook
als je in Laarhoven woont en intensieve zorg ontvangt, blijf je
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wonen met je eigen spullen, in je eigen appartement en maak je
zolang als mogelijk je eigen keuzes. Juist deze kwaliteiten van
Servicecentrum Het Laar spreekt velen aan. Dat willen we graag
zo houden.”

“Het Laar is niet alleen verhuurder van appartementen, we bieden meer. We willen dat onze
bewoners kunnen kiezen om in ons restaurant
te eten, onze culturele voorstellingen te bezoeken of actief te zijn in de vele recreatieclubs.”
“Onze klanten denken na over hun aanstaande oude dag. Nu
ze nog vitaal zijn, is verhuizen naar een fijn appartement geen
kwelling, maar een welkome verandering. Geen tuin meer die
terugkerend onderhoud behoeft, in een seizoen waarin je eigenlijk andere dingen wilt doen. Niet bang zijn dat er wordt ingebroken in je huis, tijdens die nazomer in Portugal. Geen zorgen
over je relaties; belast ik mijn familie en buren niet teveel nu
ik ouder word? Verhuizen naar een appartement in Het Laar
zorgt voor een herwonnen vrijheid. Het terugkrijgen van de regie in je leven. We horen dat van de nieuwe mensen die bij ons
zijn komen wonen. Wonen in een servicecentrum, het heeft zo
zijn voordelen! En als zich dan die ouderdomskwalen voordoen,
geeft de directe nabijheid van zorg, 24 uur per dag, een geruststellend gevoel. En die zorg is goed. Opnieuw ontving Het Laar
in 2013 twee prestigieuze Gouden Keurmerken voor de kwaliteit van Zorg.”

“Servicecentrum Het Laar kiest ervoor om niet alleen verhuurder te zijn van appartementen, we bieden meer. We willen dat
onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Maar ook dat
ze kunnen kiezen om in ons restaurant te eten, onze culturele
voorstellingen te bezoeken of om actief te zijn in de vele recreatieclubs. Daartoe ontwikkelen we verschillende woonzorgarrangementen. Deze arrangementen maken het mogelijk om
zelfstandig te -blijven- wonen met ondersteuning op maat. Dat
mensen op het juiste moment in hun leven durven te kiezen
voor deze woonkwaliteit vinden we belangrijk. Gastvrijheid
staat bij Het Laar voorop. Het afgelopen jaar werden we daarin
onderscheiden met maar liefst vier sterren!
“De maatschappij verandert. Veel ouderen blijven langer op
hun oude adres wonen en willen of kunnen niet verhuizen. Het
Laar gaat daarom ook naar de mensen toe en verleent service
in hun eigen woonomgeving in de wijk. Zo kunnen ze langer
zelfstandig blijven. Mensen die in Het Laar wonen, hebben hier
vaak heel bewust voor gekozen. Dat hoort bij het type mens
dat bij Het Laar woont. Zelfstandig, maatschappelijk betrokken en ondernemend op allerlei terreinen. In tijden dat zorg
en zekerheden voor ouderen afgebouwd worden, vinden we dat

goede karaktereigenschappen. Die koesteren we bij Het Laar.
We ondersteunen mensen in het zelfstandig en ondernemend
blijven, ook al is er sprake van een zorgvraag. Of ze nu in hun
eigen huis wonen, of bij Het Laar. We plaatsen onze klanten op
de voorgrond. Zelf staan we op de achtergrond. Altijd paraat om
onze vertrouwde service te verlenen. Het blijkt dat de formule
van Het Laar werkt. De aloude servicegedachte van Het Laar
blijft aantrekkelijk.”
“Op het dak en beneden bij de entree van Servicecentrum Het
Laar staat een koppel herten, in brons en goud, kijkend naar elkaar. Het kunstwerk is in 2002 gemaakt door Guido Geelen, een
van Tilburgs bekendste kunstenaars. In het gewei van de hertenbok, het mannetje, heeft Geelen de woorden Wees Welkom
verwerkt in gebarentaal. Het hert staat symbool voor Het Laar:
krachtig, eigengereid en trots. Het Laar is een ontmoetingsplek,
een stukje groen in de stad. In dit Laarbericht maakt u kennis
met een aantal karaktervolle mensen waar we bij Het Laar trots
op zijn. Gewoon omdat ze bij Het Laar hun plek innemen op
een manier die zij alleen zo kunnen doen. Hetzij als bewoner,
als medewerker, maar ook als toezichthouder en als artieste. Ik
nodig u van harte uit bij Servicecentrum Het Laar.
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Wonen in Servicecentrum Het Laar

Service in de
omringende woonwijken
Met de veranderingen op til in de zorg, blijft een steeds groter
aandeel ouderen thuis wonen. Voor de woonwijken waar de toekomstige relaties van Het Laar wonen, betekent dat nogal wat.
De bevolking zal verder vergrijzen en behoeftes veranderen
naar gelang de leeftijd oploopt. Het Laar met haar expertise op
het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen breidt haar
service in de wijk uit. Waar precies de behoefte ligt, en waar
samenwerkingskansen liggen, is onderzocht. Het Laar stelde in
2012 klantenpanels in de wijken samen. Via een aantal vraaggesprekken werd duidelijk wat Het Laar voor deze wijken kan
betekenen. Naast de thuiszorg die Het Laar al levert in de wijk,
is in de Blaak/Zorgvlied behoefte aan een steunpunt voor ouderen. Om de ondersteuning van ouderen in deze wijken vorm
en inhoud te geven werft Het Laar wijkverpleegkundigen. Zij
vervullen een belangrijke rol in het organiseren van een samenhangend aanbod van wonen, dienstverlening en zorg. Tevens
onderzoekt Het Laar hoe het restaurant en de culturele activiteiten, die nu al toegankelijk zijn voor mensen uit de wijk, op
termijn ook buiten Het Laar aangeboden kunnen worden. Alles
gericht op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen in
de wijk.

Ontwikkeling van woonzorgarrangementen

“	Geen betutteling
bij de ouderen van Het Laar”
Mevrouw Pierson - Cartigny is van september 1929. Haar
85e verjaardag heeft zij dit jaar in Canada gevierd, bij haar
dochter. Samen met haar 90-jarige echtgenoot is zij daar
naar toe gevlogen. Hoe ondernemend kun je zijn in je leven?
Voor de familie Pierson is het gewoon. “Zo lang we kunnen, leiden we ons eigen leven”, zegt mevrouw Pierson. “Het feit dat
we in een appartement van Het Laar zijn komen wonen, heeft
daar weinig aan veranderd. We hebben de zorg van Het Laar op
dit moment niet nodig. Waarom we hier dan toch wonen? Ik
ben maatschappelijk werkende geweest en ik heb de mensen altijd voorgehouden: moet je veranderen, doe het dan voordat het
echt noodzakelijk is. Dan heb je de energie om de verandering
een positieve invulling te geven. Een wijze raad. Toen ik thuis
op een gegeven moment van de trap was gevallen en we samen
onthand zaten, wist ik dat ik consequent moest zijn. Die wijze
raad gold ook voor mijzelf. Dus zijn we naar Het Laar gekomen.”

“Moet je veranderen, doe het dan voor het
noodzakelijk is. Dan heb je de energie om er
een positieve invulling aan te geven.”
Het echtpaar Pierson-Cartigny woont plezierig in Het Laar.
“We zijn hier helemaal ingeburgerd”, aldus mevrouw Pierson.
“En tegelijkertijd leven we ons leven, zoals we dat altijd gedaan
hebben. Met hulp bij de hand, mocht het in de toekomst nodig
zijn. Het Laar was overigens wel een heel bewuste keuze. Mijn
man wilde graag hiernaartoe.
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Hij was de laatste eigenaar van Pierson; de bekende Tilburgse
zaak in glas, porselein en aardewerk. Het Laar is van oudsher
het huis voor de middenstand en we kennen veel mensen hier.
Dat is prettig. De sfeer is goed.”
Mevrouw Pierson-Cartigny is voorzitter van de huurdersvereniging in Het Laar. Huurders wonen in een appartement van Het
Laar. Waar nodig, ontvangen zij zorg aan huis. En alle welzijnsen andere diensten die Het Laar biedt, staan hen ter beschikking. “Een aantal dagen van de week eten we beneden in het restaurant”, zegt mevrouw Pierson. “Dat is overigens uitstekend.
In het begin kwamen we vroeg of laat naar het restaurant, afhankelijk van onze eigen agenda. Tegenwoordig reserveren we
een tafel en komen dan eten op het afgesproken tijdstip. Dat
werkt prima. “Hoewel we soms toch nog op hete kolen aan tafel
zitten”, lacht mevrouw Pierson, “dan hebben we afspraken buiten de deur en willen we tijdig weg.”
Als voorzitter van de huurdersvereniging heeft mevrouw Pierson op gezette tijden een gesprek met de bestuurder van Het
Laar. Ook als er tussendoor iets is, zijn de lijnen kort. “Dat is
prettig”, aldus mevrouw Pierson, “en zo moet je het ook doen.
De ouderen in Het Laar blijven zelfstandige mensen die je serieus moet nemen. Geen betutteling alsjeblieft! Ieder mens heeft
zijn of haar eigen weg te gaan. Wat niet wil zeggen dat je niks
voor elkaar moet over hebben. Maar ook weer niet overdreven.
Goede buren voor elkaar. Zo wonen wij graag in Het Laar.”

Servicecentrum Het Laar kiest ervoor om meer te zijn dan een
zorgaanbieder en verhuurder van appartementen, we bieden
meer. We willen dat onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen zijn. Daartoe ontwikkelen we verschillende woonzorgarrangementen. Deze arrangementen maken het mogelijk om
zelfstandig te -blijven- wonen met ondersteuning op maat. In
de basis biedt elk arrangement de 24-uurs beschikbaarheid van
calamiteitenzorg. Via de aansluiting op het alarmeringssysteem
kan de bewoner op elk gewenst moment professionele zorg inschakelen. Dit geeft de bewoner het gewenste gevoel van veilig-

heid. Daarnaast is er de toegang en het gebruik van de winkel,
de receptie, de fitnessruimte en bijvoorbeeld de ontmoetingsen ontspanningsfaciliteiten in geregeld. Aanvullend kan er gekozen worden uit diverse comfortdiensten zoals het wassen van
kleding, huishoudelijke verzorging en de warme maaltijden. De
woonzorgarrangementen waaraan we werken maken een nieuwe manier van wonen mogelijk, met een andere financiering,
maar wel met de vertrouwde service en zorg van Het Laar.

Huismeesters bij Het Laar
Techniek, logistiek en onderhoud van je gebouwen kun je centraal regelen. Het Laar voegt daar iets extra’s aan toe. Want
waar mensen wonen en werken, is persoonlijk contact het beste. Het Laar heeft hiertoe het huismeestermodel ingevoerd.
Elke woonlocatie beschikt nu over een vaste medewerker van
de technische dienst. Deze medewerker is allround, maar ontwikkelt ook specifieke kennis over het hem toegewezen gebouw
en de hierin aanwezige faciliteiten. In de appartementengebouwen zorgt dit huismeesterschap voor korte lijnen. Persoonlijk
contact tussen huismeester en bewoner vergroot het vertrouwen en de efficiëntie. Storingen worden nu veel sneller verholpen. In de gebouwen van Laarhoven en Laarakker wordt intensieve zorg verleend en verfijnde techniek gebruikt. Daar merken
de zorgmedewerkers storingen vaak als eerste op. Ze missen
soms de parate kennis om adequaat te handelen. De huismeester overlegt nu met de zorgteams hoe ze fouten kunnen
ontdekken en eerste hulp kunnen verlenen. Daardoor is de continuïteit veel beter gewaarborgd.
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Ondernemerschap bij Het Laar

Prins Heerlijk
leren bij Het Laar
Jonge gemotiveerde leerlingen in de zorg of in de horeca, ondanks leerproblemen? Ook het werken met ouderen is in trek
bij een aantal van deze jongeren. Het Laar investeert in de
ontwikkeling van hen, want jonge gemotiveerde medewerkers
zijn heel erg welkom. Via Prins Heerlijk in Tilburg is een nieuw
opleidingsprogramma, volgens de methode ‘Speciaal MBO in
bedrijf’ opgestart. De lesmethode kenmerkt zich door bij de
leerlingen ‘alles eruit te halen wat er in zit’. Het Laar is er trots
op samen met de Schakelring en de Wever partner te zijn in
dit unieke project. In 2012 ontvingen wij daarvoor een speciale
oorkonde voor ‘Excellent leerbedrijf’ van de gemeente Tilburg.
Begin 2013 opende in Het Laar een speciale lesruimte voor deze
leerlingen. Prins Heerlijk verzorgt nu samen met het Bossche
Koning Willem I College in Het Laar de opleiding voor twaalf
jongeren.

Laat goede ideeën niet liggen
“Goede ideeën komen bij Het Laar
bovendrijven en krijgen een kans”
“De eerste indruk kun je maar een keer maken”, zegt Jan
Melis, voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Laar.
“Laat dus goed zien welke kwaliteit je kunt leveren aan je
klant. Wees verder betrouwbaar, geef je ogen de kost en
leg je oor te luisteren: wat vraagt die klant van jou? Het
recept voor goed ondernemerschap is voor iedereen hetzelfde. Of je nu een commerciële onderneming hebt of een
organisatie zoals Het Laar.”
Als ondernemer heeft Jan Melis zijn sporen verdiend. Zijn ervaring en ondernemingszin zijn welkom in de Raad van Toezicht
van Het Laar. De organisatie kiest ervoor om een zelfstandige
positie te behouden in de regio, met kwaliteit en service hoog
in het vaandel. “Kwaliteit is een sleutelwoord”, zegt Jan Melis,
“zeker in het Tilburgse, waar ook in andere huizen de kwaliteit
van zorg goed is. Het Laar heeft meerdere prijzen ontvangen
voor de geleverde prestaties. Maar laten we niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Dan ben je als ondernemer geen knip
voor de neus waard. Ondernemen wil zeggen: plannen maken
en toekomstgericht bezig zijn. Kijk je niet naar de toekomst,
dan heb je voor je er erg in hebt geen onderneming meer! Ondanks veranderende regelgeving van de overheid en slinkende
budgetten, maakt Het Laar plannen. Op eigen kracht en in samenwerking met klanten, medewerkers en andere organisaties.
Als Raad van Toezicht volgen we dit nauwgezet. Want om op
afstand toezicht te kunnen houden, moeten we wel van dichtbij
weten waar het over gaat.”
De kranten staan er vol van. En ook Het Laar heeft ermee te
maken: de zorgsector moet meer met minder. Geen eenvoudige opgave. Jan Melis: “Het Laar heeft te maken met de regels
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van de overheid. Dat is een feit. Maar binnen die regels kan Het
Laar een eigen koers varen. Waar willen we staan in 2020? Wat
vragen onze huidige en toekomstige klanten? En hoe zetten we
de kennis en kwaliteiten van onze medewerkers in? Het Laar
neemt geen afwachtende houding aan. Het management zet de
koers wérkelijk uit en gaat door met het ontwikkelen van woonzorgarrangementen, ondersteuning van ouderen in de wijk en
heel comfortabel wonen in onze appartementen. Zo hoort het
en het kán ook. Het Laar heeft uitstekende mensen in dienst;
de organisatie kan dus continuïteit bieden. Tevens is er een
cultuur van openheid. Management en werkvloer, maar ook
management, ondernemingsraad en cliëntenraad gaan in gesprek met elkaar en luisteren naar elkaar. Goede ideeën komen
bovendrijven en krijgen een kans. Dat is essentieel.”

“Als ondernemer kun je niet zelfgenoegzaam
achterover leunen, dan ben je geen knip voor
de neus waard.”
Ondernemen heeft niet alleen te maken met de klant en de buitenwereld. Ondernemen wil ook zeggen: blijven bouwen aan
goed werkgeverschap. Het Laar heeft de afgelopen periode flink
geïnvesteerd in de expertise van de medewerkers. Jan Melis:
“Het mooie van Het Laar is: iedereen die er werkt, is ‘gastvrouw
of gastheer’. Zo beleef ik het als ik bij Het Laar binnenstap. Elke
medewerker wil vanuit eigen taak en verantwoordelijkheid de
beste bijdrage leveren aan verzorgd en aangenaam wonen. Er is
ruimte voor eigen initiatief: wat is er op dit moment belangrijk
en/of nodig voor deze klant? Die ruimte moeten we koesteren.
Het goede doen op het goede moment. Dat is uiteindelijk bepalend voor de tevredenheid van onze klanten.”

Zorgen voor mensen is geen dag hetzelfde. Improviseren, creatief zijn en direct kunnen inspringen op wensen van bewoners. Dat zijn eigenschappen die het verschil maken. Maar in
een omgeving waar het borgen van de kwaliteit van zorg altijd
leidend is, is het een uitdaging de spontaniteit van je medewerkers te behouden. Het Laar heeft daar oog voor. Onder de noemer van ‘Leuker Werken’ worden de medewerkers gestimuleerd
om binnen heldere kaders, in samenwerking met hun collega’s,
de zorg- en dienstverlening voor bewoners te organiseren. We
willen maximaal gebruik maken van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Eigenschappen als ondernemend

en creatief zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen in samenspraak met je team staan bovenaan. In de geest van deze gedachte zijn ook de microbudgetten geïntroduceerd. Op leuke
ideeën van medewerkers die ontstaan in het contact met de
bewoners, kan snel een klap gegeven worden. De medewerker
dient een klein projectplannetje in. Daarin staat het idee beschreven, wat het kost en welk profijt de bewoner er van heeft.
De leidinggevende geeft direct het oordeel over het plan en de
medewerker kan dan meteen aan de slag met de uitvoering van
het idee. Dat werkt héél motiverend.

Twee Gouden Keurmerken
en vier Sterren voor
Gastvrijheid
Ondernemerschap is hart voor de zaak hebben; er voor zorgen
dat je basis altijd op orde is, zodat je daarbovenop kunt excelleren. Het Laar zorgt ervoor dat het primaire proces van wonen,
zorg en verpleging tot in de puntjes geregeld is. Zodat bewoners
er in hun dagelijkse leven weinig van merken, gewoon omdat
het goed is! De toekenning in 2013 van twee Gouden Keurmerken, voor verpleging en verzorging, laten zien dat we goed
bezig zijn. Servicecentrum Het Laar is bovenal een servicegerichte organisatie. Op het gebied van gastvrijheid laten we onze
bewoners genieten van het leven. Daartoe kregen we in 2013
vier sterren uitgereikt door Gastvrijheidszorg met Sterren. Het
rapport vermeldde dat Het Laar “een zeer gastvrije omgeving is,
waar alles er op is gericht het de bewoners en hun gasten naar
de zin te maken. Loyaal en enthousiast, met een professionele inslag. De sfeer is modern maar toch genoeglijk en er is een
groot aanbod aan activiteiten.”
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Bruisend, stijlvol en verzorgd

A la carte naast de deur
Lekker uit eten gaan en toch dicht bij je woning blijven, dat kan
bij Het Laar. Sinds de opening van het à la carterestaurant in
2012 ontvangt Het Laar veel nieuwe gasten op vrijdagavond.
Bewoners en hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers,
maar ook ouderen uit de omgeving van Het Laar kiezen uit
-met regelmaat- wisselende menukaarten. De reacties variëren
van ‘nu trakteert mijn familie mij in Het Laar op een etentje,
als ik jarig ben’, tot ‘ik ga altijd graag uit eten en dat dit nu bij
Het Laar kan, vind ik een veilige gedachte’. De bewoners zijn in
het restaurant van Het Laar al gewend om dagelijks te kiezen
uit verse gerechten. Aan tafel maken ze de keuze, de bediening
serveert de maaltijden uit. Het à la carte restaurant doet daar
een schepje bovenop, door een avondje uit eten, van A tot Z,
te verzorgen. Om de week kan op vrijdagavond een tafel met
zitplaatsen naar behoeven gereserveerd worden bij de receptie.

Nieuwe ontmoetingsplaats geeft Het Laar elan

“Elk optreden is een feest”
Thea Vermeulen-Peek is een bekende naam in Het Laar.
Vele kerstvieringen heeft zij opgeluisterd met haar bijzondere stem. Als klassiek geschoolde soliste kende Thea een
druk leven van optredens in binnen- en buitenland. Maar
altijd was er nog wel een gaatje voor Het Laar. “Mocht ik
ooit in een verzorgingshuis terechtkomen, dan hoop ik dat
er ook iemand voor mij komt zingen”, aldus Thea Vermeulen-Peek. “Niet enkel populaire muziek, maar ook klassiek
repertoire. Een mis van Mozart, of een aria uit een van de
beroemde opera’s. Er is zo veel moois.”
Afgelopen zomer nog was Thea Vermeulen in Het Laar. Samen
met haar leerlingen verzorgde zij een prachtige avond met liederen uit opera’s van onder meer Mozart, Puccini en Rossini.
“Ik stel ons repertoire zorgvuldig samen”, zegt Thea, “we zingen
opera, operette of musical. Maar we kiezen dan wel liederen die
voor veel mensen goed in het gehoor liggen. Verder is ons optreden in Het Laar een optreden zoals elk ander. De reacties zijn
altijd positief. Overal wonen mensen die houden van klassieke
muziek. Dus ook in Het Laar. En natuurlijk zijn er bewoners die
vroeger zelf in de muziek hebben gezeten. Zij kunnen vaak niet
meer naar het theater of de schouwburg. Dus komt het theater
naar ze toe!”
Sinds 1970 werkte Thea Vermeulen met hart en ziel aan haar
carrière als gastsoliste. Zij studeerde bij niemand minder dan
de bekende bariton Tito Gobbi in Florence en tweemaal viel zij
in de prijzen bij het internationale vocalistenconcours Maria
Canals in Barcelona. Enkele jaren geleden stopte zij als gastsoliste. “Ik zing nog wel,” aldus Thea, maar het boek van mijn
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carrière is dicht. Momenteel steek ik veel energie in het begeleiden van mijn leerlingen. Ik leer hen de techniek van het
zingen, maar ook zo veel meer. Bijvoorbeeld: ga je optreden in
Het Laar, dan sta je gewoon bij de vleugel. Niet op een podium.
De mensen hoeven je niet op een voetstuk te zien. Ook zing je
zonder microfoon en je maakt contact met je publiek. Pas als je
dat kunt, en je kunt een behoorlijk repertoire zingen, ook als je
verkouden bent, dan ben je zangeres. Zo heb ik het geleerd en
zo geef ik mijn ervaring door aan de volgende generatie.”

“Sommige bewoners hebben vroeger zelf in de
muziek gezeten. Zij kunnen vaak niet meer
naar het theater of de schouwburg. Dus komt
het theater naar ze toe!”
Met plezier denkt Thea Vermeulen terug aan meer dan 30 jaar
zingen in Het Laar. “Elk optreden is een feest”, vertelt Thea,
“Vroeger rolden we vaak pas om 01.00 uur in de nacht naar buiten. De laatste jaren is het wat meer ingetogen. Maar de sfeer is
er niet minder om. De bewoners van Het Laar genieten iedere
keer opnieuw van alle optredens die ze in Het Laar kunnen bijwonen. Voor hen is het telkens een avondje uit.”
Meer dan 30 jaar belangeloos optreden in Het Laar. Het is niet
niks. Maar Thea Vermeulen maakt er weinig woorden aan vuil.
“Het is goed om af en toe iets voor een ander te doen. Gewoon
voor niks”, zegt Thea. “En met de muziek heb je wat te geven.
Een aria vertelt een levensles, met alle emotie die erbij hoort.
Ook de mensen in Het Laar willen daarvan genieten.”

Een nieuwe multifunctionele ruimte binnen Het Laar is onlangs
geopend. Kleiner, intiemer en akoestisch beter toegerust dan
de ruimte op het Binnenplein. Geschikt als theater, bioscoop
en podium. Het Laar gebruikt de ruimte voor muziekoptredens,
kleinkunst, lezingen, filmvertoningen, besloten bijeenkomsten,
de mis, zangkoren en andere ensembles. Activiteiten met een
besloten karakter, of die een kleinere ruimte vragen, krijgen nu

een eigen, sfeervolle locatie. Op het Binnenplein blijven de grote evenementen zich afspelen. Met deze extra ruimte kan veel
flexibeler ingesprongen worden op het grote aanbod aan muziek, kunst en cultuur dat Het Laar programmeert. Dat komt de
kwaliteit en de beleving van de voorstellingen ten goede. In Het
Laar valt er voor bewoners heel wat te beleven.

Opening fitnessclub Laarfit
Verantwoord sporten onder het toeziend oog van getrainde
vrijwilligers, dat kan nu bij Het Laar. In januari 2013 opende
de fitnessruimte Laarfit. Met behulp van giften van de Stichting Vrienden van Het Laar is de fitnessruimte op de 13e etage
mogelijk gemaakt. Met een nieuwe zitfiets, hometrainer, roeimachine en een gerobank voor krachtraining is het mogelijk om
verantwoord te trainen, terwijl je geniet van het uitzicht. Samen met twee fysiotherapeuten is de fitnessruimte ingericht.
Geïnteresseerde bewoners krijgen eerst een fitheidscheck aangeboden, waarna de fysiotherapeuten een beweegprogramma
‘op maat’ samenstellen. Servicecentrum Het Laar biedt al lang
de mogelijkheid voor fysiotherapie en bewegen voor ouderen,
maar nog nooit konden bewoners zelfstandig of in clubverband
op fitnessapparaten trainen. De fitnessclub heeft inmiddels 25
leden.
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Werken bij Het Laar

Hard werken is geen sprookje maar betovert wel
Medewerkers van Het Laar gingen in oktober 2012 op inspirerend werkbezoek bij het Efteling Golfpark en Bosrijk. Achter
de schermen van de Efteling is het bij het pretpark geen echt
sprookje, want er wordt gewoon hard gewerkt! Maar om te zien
hoe de medewerkers de missie van de Efteling, ‘Betovering’, in
hun werkwijze integreren, was heel boeiend. Eftelingmedewerkers zijn gastgericht en betrouwbaar. Het betoveren van hun
gasten, het durven te overtreffen van de verwachtingen van
gasten staat centraal in hun handelen. De medewerkers van Het

Laar kregen die dag belangrijke aanwijzingen hoe de kernwaarden van Het Laar ‘Stijlvol’, ‘Bruisend’ en ‘Verzorgd’ doorvertaald kunnen worden in houding en gedrag. Daarvoor heeft Het
Laar vijf gouden regels in het leven geroepen. 1. Kijk en luister
naar de bewoner en gast; 2. Zorg voor de bewoner, de gast en
diens omgeving; 3. Verkoop geen nee, zoek naar alternatieven;
4. Ben trots op je werk en werk samen; 5. Durf verwachtingen
van de bewoner en gast te overtreffen.

Niet meer terug naar papier

“Onze experts hebben genoeg slimme ideeën”
Laurence Lacombe werkt als verzorgende en Staník Vejtruba is actief als coach in Het Laar. Beiden zijn het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het veranderprogramma Leuker Werken. Teams groeien daarin toe naar
meer autonomie en zelforganiserend vermogen. Goed
voor de teamspirit, maar vooral ook goed voor de bewoner. Staník: “is er in je team een sfeer van ‘zo is het nu
eenmaal’, dan is de kans groot dat je dit ook uitstraalt
naar de bewoners: wilt u iets anders? Dat kan niet, want
wij doen het zó. Helaas pindakaas. Maar goede zorg vraagt
het tegenovergestelde: wilt u iets anders? We gaan kijken
wat er kan.”
“Toen Leuker Werken werd aangekondigd, had ik veel vragen”,
zegt Laurence, “hoezo leuker werken? Wat is precies de bedoeling en welke kant moeten we op? Staník zette de boel verder
op scherp. Hij vroeg ons waarom we de dingen doen zoals we ze
doen. Misschien kon het ook anders. Beter. Staník stelde lastige
vragen! Het heeft even geduurd voordat we ermee aan de slag
gingen, maar inmiddels zijn we om. Nu denken we: samenwerken? Overleg over roosteren en slim ruilen met elkaar? Strikte
budgetten en toch zoeken naar ruimte? Kom maar op! In ons
team kunnen we dingen regelen, creatieve oplossingen bedenken en verantwoordelijkheid nemen. Samen sterk.”
Staník legt uit hoe er in de teams een verandering op gang is
gekomen. “Bij Leuker Werken willen we creativiteit benutten
en ondernemingszin in het team stimuleren. Dat begint met
communicatie. Teams zijn op een andere manier met elkaar in
gesprek gegaan over de dagelijkse gang van zaken. En er ontstonden mooie dingen. Want er zijn verzorgenden genoeg met
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slimme ideeën. Zij zijn tenslotte de experts! Zo zijn teams aan
de slag gegaan met de vraag ‘wat doen we en op welk moment?’
We delen medicijnen uit om 07.00 uur. Maar als we dat een
uurtje later doen, past het beter bij het ritme van de bewoner.
Dat is prettiger voor iedereen. Of: we houden de overdracht ‘s
ochtends korter en bondiger. Dan kunnen we eerder beginnen
aan de verzorging van onze bewoners. En ook: de persoonlijke
verzorging van deze bewoner vraagt iedere ochtend bijna een
uur. Komt dat overeen met de beschikbare budgetten en het
ZZP van die bewoner? Misschien moet er opnieuw geïndiceerd
worden.”

“Is er in je team een sfeer van ‘zo is het nu
eenmaal’, dan is de kans groot dat je dit ook
uitstraalt naar de bewoners”
“Op onze afdeling hangt nu een bord Leuker Werken”, vertelt
Laurence. “Op het bord zie je drie kleuren: rood, oranje en
groen. Bij groen hangen we onze successen! De verbeterpunten
die we voor elkaar hebben gekregen. Bijvoorbeeld: ieder van ons
slaagt erin om telkens de badkamer netjes achter te laten. Dat
lijkt een simpel voorbeeld. Maar het gaat erom dat we elkaar
durven aanspreken, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze bewoners en onze afdeling. Bij rood hangen we
de verbeterpunten die nog niet goed gaan, of de dingen waar
iets mee moet. En onder oranje hangen de dingen die we bijna
voor elkaar hebben. Het bord werkt stimulerend. Je ziet letterlijk verandering en beweging. Dat geeft energie. Kwaliteit van
dienstverlening is niet zomaar een woord in een beleidsplan
van Het Laar. Het is ons dagelijks werk.”

1 oktober 2012 was het zover. Om 7.00 uur ging de ‘knop’ om.
De zorgdossiers gingen de kast in en kwamen er niet meer uit.
Stap voor stap is vanaf dat moment bij Het Laar het elektronisch cliëntendossier (ECD) ingevoerd. In Laarhoven, waar intensieve zorg wordt verleend, werken alle teams inmiddels met
het ECD. De ervaringen zijn positief. Niemand wil nog terug
naar het papieren dossier. Bij het ECD wordt niet meer met
zorgmappen gewerkt, maar dragen de medewerkers een kleine
tabletcomputer met zich mee. Daarin zijn alle gegevens van de
bewoners die zorg ontvangen opgeslagen. Het ECD werkt efficiënter en slimmer dan het papieren dossier. De informatie is
snel en eenvoudig op te zoeken. Bijzonder praktisch is de 24uurs rapportage: in één overzicht zie je alle bijzonderheden
van de bewoners van de laatste 24 uur. Dit levert tijdwinst op,
want eerst moesten de dossiers een voor een doorgelezen worden. Het Laar heeft voor het ECD een draadloos WIFI-netwerk.
Uiteraard is dit goed afgeschermd.

Leuker Werken bij Het Laar
Het Laar ontwikkelde, met ondersteuning vanuit het stimuleringsprogramma ‘In Voor Zorg’ van het Ministerie van VWS en
Vilans kenniscentrum langdurige zorg, een veranderprogramma dat de medewerkers weer terug in ‘hun kracht’ moet plaatsen. Leuker Werken staat voor het in de teams neerleggen van
de verantwoordelijkheid, het stimuleren van ondernemerschap
en creativiteit, het bevorderen van het zelforganiserend vermogen van de teams en het niet meer alles van bovenaf opleggen.

Het afgelopen jaar is Leuker Werken volop gestart bij de medewerkers in de zorg. De ervaringen zijn heel positief. De medewerkers in de technische dienst, receptie, horeca en keuken,
zijn inmiddels ook van start gegaan. Leuker Werken is geen project, maar een nieuwe werkwijze, een cultuurverandering. Want
medewerkers die meer invloed hebben op hun werk en samen
verantwoordelijkheid delen, doen hun werk met meer plezier.
Uiteindelijk genieten de bewoners daar ook van.

Colofon
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Servicecentrum Het Laar. Stijlvol, bruisend & verzorgd
Servicecentrum Het Laar is een stijlvolle woonzorgvoorziening waar gelijkgestemde ouderen zelfstandig wonen en
harmonieus samenleven. Het Laar bruist; er is veel te doen en te beleven. Indien nodig zijn alle vormen van zorg
beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook als u in uw eigen
woning in de wijk woont, kunnen wij u onze ondersteuning bieden.
Generaal Winkelmanstraat 175

5025 XG Tilburg

013 465 77 00

info@hetlaar.nl

www.hetlaar.nl

