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“Wat kunnen
we samen doen
om er voor u
een aangename
dag van te
maken?”
EEN DAG DIE HET WAARD IS
OM GELEEFD TE WORDEN
Onze (wijk)bewoners willen leven zoals ze dat altijd gewend zijn geweest. Ze wonen
comfortabel met zorg binnen handbereik en geven zelf invulling aan hun dag, hun
activiteiten en sociale contacten. Een dag die het waard is om geleefd te worden.
Familieleden, vrienden, vrijwilligers en professionals ondersteunen daarbij.
Onze missie: Aangenaam leven met Het Laar
“Of het nu gaat om wonen, zorg, eten en drinken of bijvoorbeeld kunst en cultuur.
Professionals en vrijwilligers van Het Laar zetten zich in om onze (wijk)bewoners het leven
te laten leiden zoals zij dat wensen.”
Onze kernwaarden: Het kompas waar we op vertrouwen

Stijlvol | Bruisend | Verzorgd
Drie kernwaarden die voor iedereen gelden: (wijk)bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
samenwerkingspartners. Aandacht voor deze kernwaarden maakt een aangename woonen leefomgeving mogelijk.
Voor wie is Het Laar?
We zijn er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.
Tilburgers die hun hele leven vol passie hebben gewerkt aan hun eigen toekomst en die
van de stad. We willen hen een welverdiende, mooie oude dag bieden, voorzien van alle
gemakken en comfort. Ook als het minder makkelijk wordt om vast te houden aan de eigen
zelfstandigheid en leefstijl en de zorgbehoefte toeneemt. Het werkgebied van Het Laar is
Tilburg en een deel van Goirle. Voor de thuiszorg geldt een straal van acht kilometer.
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WAT ZIJN ONZE DIENSTEN?
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een steuntje in de rug tot en met intensieve
verpleging en behandeling. Zo dat onze (wijk)bewoners hun vertrouwde woon- en leefstijl
kunnen voortzetten.
Zorgdiensten:
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagbesteding (inclusief eventueel vervoer).
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).

96

intensieve
Woon- en verhuurdiensten:
zorgbewoners
1. Verhuur appartementen (met woonarrangement).
2. Verhuur hotelkamer/logeerappartement.
3. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (leslokalen, winkel, kapsalon, fysiotherapie).
4. Restaurant.

”De expertise
van Het Laar is
om het gewone,
alledaagse
aangenaam te
maken.”
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DE VISIE
De bewoner centraal
In Het Laar vormt de individuele (wijk)bewoner en zijn sociale omgeving het uitgangspunt.
Het Laar is een waardegedreven organisatie. Daarom participeren (wijk)bewoners in onze cliëntenraad
en huurdersvereniging en in diverse commissies en panels. Via georganiseerde inspraak, samenspraak en
tegenspraak verhogen we de kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening en voegen we waarde toe aan
het leven van ouderen. Op vergelijkbare wijze stimuleren de ondernemingsraad en het vrijwilligersplatform
de kwaliteit van Het Laar als werk- en leeromgeving.
Aansluiten op vakmanschap
Het Laar werkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Het vakmanschap van onze professionals
staat in deze teams centraal. Teams krijgen de ruimte om het werk zelf te organiseren en oplossingen
te vinden voor vraagstukken in de dagelijkse praktijk. We sluiten hierdoor beter aan bij de kennis en
vaardigheden van onze medewerkers. Dit verhoogt de kwaliteit en maakt het werk aantrekkelijker
én efficiënter. De rol van managers verandert; zij richten zich meer op coachen en faciliteren dan op
organiseren en controleren.
We geloven in dreamteams
Het Laar werkt met kleine, zelforganiserende teams. Samen met de (wijk)bewoner, naasten, vrijwilligers en
(zorg)professionals vormen we dreamteams. Deze dreamteams kennen de behoeftes van de (wijk)bewoner
en spelen daarop in. Bewoners krijgen met minder medewerkers te maken. Medewerkers staan daardoor
dichter bij de bewoners. In tijden waarin zorg complexer wordt, kunnen we in deze kleine teams sneller
anticiperen op veranderingen in zorgvragen. Dreamteams verhogen de zorgkwaliteit en ondersteunen de
eigen regie en zelfredzaamheid van de (wijk)bewoner en zijn/haar sociale omgeving.

Teamleider
Restaurant
Medewerkers /
vrijwilligers Sector
Wonen

Teamleider
Keuken

Sectormanager
Wonen

Teamleider
Technische dienst
Centraal Bureau:
- Kwaliteit
- Personeel &
organisatie
- Ontwikkeling &
projecten

Teamleider
Servicepunt
Vrijwilligers
coördinator

(Wijk)bewoner

Medewerkers /
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Zorg

Coördinator Vrije
tijd Verenigingen en
Vermaak

Vrijwilligersplatform
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Manager
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Sectormanager
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Manager Thuiszorg
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Teamleider
Financiën

Sectormanager
Bedrijfsvoering &
Financiën

Bewonerspanel

Raad van Toezicht

Invoering Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid1 gaat uit van het eigen vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan.
Het Laar heeft het gedachtengoed Positieve Gezondheid omarmd. We geloven in eigen regie en gaan uit
van wat ouderen nog wél kunnen. Samen met de (wijk)bewoner staan we stil bij de onderwerpen kwaliteit
van leven, meedoen, mentaal welbevinden, zingeving, lichaamsfuncties en het dagelijks functioneren.
Gesprekken aan de hand van het instrument ‘het spinnenweb’ maken duidelijk wat de (wijk)bewoner echt
belangrijk vindt en waar hij/zij gelukkig van wordt. Met hulp van professionals, vrijwilligers en mensen in
hun sociale omgeving spelen we hierop in.
Onze werkwijze continu verbeteren
Continu leren en verbeteren zit in onze manier van werken met verbeterborden, weekstarts, dagstarts
en verbeterdialogen. Door constant scherp te blijven en elkaar feedback te geven, optimaliseren we onze
dienstverlening. Want het kan altijd beter.
Drie medewerkers van het centraal bureau zijn geschoold in de leanmethodiek en kunnen zelforganiserende
teams ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Daarnaast jagen zij
innovaties aan. Zo werken we aan een organisatie die nog klantgerichter, efficiënter en plezieriger
functioneert.
Medewerkers scholen, behouden en aantrekken
Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening kan alleen met voldoende, deskundige
en goed toegeruste medewerkers. Omdat de zorg continu verandert en complexer wordt, is het zaak om de
competenties en vaardigheden van onze medewerkers hierop te blijven afstemmen. Het Laar voert al vele
jaren een actief scholings- en werving- en selectiebeleid.
We behouden gekwalificeerde medewerkers door te inspireren, versterken en verbinden. Ruimte voor
autonomie, invloed en zeggenschap over de inrichting van het werk zijn heel belangrijk in Het Laar. Net als
de instroom van nieuw talent.
Het Laar zet zich actief in om zoveel mogelijk mbo- en hbo-leerlingen op te leiden voor een baan in de
zorg. 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. Zo dragen we bij aan een betere afstemming van theorie en praktijk.
Samen sterk
Om een aangenaam leven voor onze ouderen te realiseren, werken we samen met zorgaanbieders, partijen
die actief zijn op het gebied van wonen, dienstverlening en welzijn en opleidingen. Zo kunnen we ouderen
beter ondersteunen bij zelfstandig, veilig en comfortabel leven. In de wijk of in Het Laar.
Met Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg vormen we een lerend netwerk.
We wisselen kennis uit, raadplegen elkaar en werken aan benchmarking en intervisie. Daarnaast
participeert Het Laar bijvoorbeeld in het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Transvorm, de Zorgacademie en het
Zorginnovatienetwerk.

1. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is ontwikkeld door Machteld Huber.
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50

MBO-ers (BBL & BOL)

DOELGROEPEN
AANTALLEN

beveelt
Het Laar aan
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Waarvan

328 254
(181 FTe)

6

2

personeelsleden
in de sector ‘zorg’

gouden PREZO-keurmerken
voor Verzorging, Verpleging
en Zorg Thuis

DIT BRACHT 2017
Toenemende zorgcomplexiteit
De zorgcomplexiteit steeg als gevolg van een toenemend aantal (wijk)bewoners met
een intensievere zorgvraag. Als reactie hierop is de samenwerking tussen (para)medici
en zorgteams versterkt. De praktijkverpleegkundige is nog meer in positie gebracht als
schakel tussen teams en behandelaren. Voor bewoners met een complexe zorgvraag is
een overleg geïntroduceerd tussen psycholoog, arts en contactfunctionaris. Dit overleg
maakt snelle maatregelen bij veranderingen in de zorgvraag mogelijk. Daarnaast zijn
de verpleegkundigen die voorheen teamoverstijgend werkten toegevoegd aan de
zorgteams. Zij hebben in de teams een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit
en het verder ontwikkelen van de zorg- en dienstverlening.
Overname verzorgingshuisafdeling Indigolaan
Door de afbouw van het verzorgingshuis op locatie Indigolaan daalde daar in 2017 het
aantal bewoners. De uitdaging was om toch te blijven zorgen voor een aangename
woon- en leefomgeving en een goede kwaliteit van zorg. Eind november 2017
verhuisden de laatste bewoners en medewerkers naar Het Laar. Een zorgvuldig proces,
want de impact van een verhuizing is groot.
Meer vraag naar thuiszorg
De thuiszorg groeide opnieuw doordat Het Laar met zorgverzekeraars hogere
productieplafonds wijkverpleging heeft kunnen afspreken. Ondanks een krappe
arbeidsmarkt kunnen we aan de toenemende vraag naar thuiszorg voldoen. Om onze
zorgverlening in de wijk en in Het Laar verder te professionaliseren is geïnvesteerd in
een nieuw cliëntregistratie en -planningssysteem. Dit wordt in 2018 geïmplementeerd.
Modernisering Laarzicht en Laarhoven
Woonzorglocatie Laarzicht is in 2017 gemoderniseerd. De appartementen zijn
voorzien van een nieuwe keuken, een berging, een tweede toilet en hoogwaardig
badkamersanitair. In woonzorglocatie Laarhoven is in samenspraak met bewoners,
familieleden en medewerkers de woon- en leefomgeving opnieuw ingericht. Op beide
locaties zijn bewoners en familieleden zeer tevreden over het resultaat.
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Welzijn: activiteiten voor kleinere groepen
Vanuit de middelen Waardigheid & Trots zijn onder andere extra
huiskamermedewerkers op woonzorglocatie Laarhoven ingezet. Met meer
individuele aandacht én activiteiten voor kleinere groepen bewoners als resultaat.
We besteden veel zorg aan een gevarieerd aanbod.
Een bruisend binnenplein
Een bar en een open keuken zijn aan het binnenplein toegevoegd. (Wijk)bewoners
en gasten zien de koks koken. Dat maakt de omgeving gastvrijer en bruisender.
Ook is in samenspraak met bewoners de binnentuin heringericht met ruime
wandelpaden en diverse zitjes. Zo stimuleert de tuin bewegen en ontmoeten.
Deelname wijkbewoners aan activiteiten
Door onze restauratieve en sociaal-culturele diensten ook toegankelijk te maken
voor wijkbewoners, bevorderen we contacten en voorkomen we sociaal isolement.
Bijkomend voordeel is dat ondersteuningsbehoeften in de wijk vroeg gesignaleerd
en opgelost kunnen worden. De coördinator vrije tijd, verenigingen & vermaak zorgt
voor een gevarieerd aanbod dat past bij de (wijk)bewoners.
Dansen met studenten
Bijzonder was onze deelname aan de Oktober Dansmaand. Samen met
DansBrabant, het Factorium en Dance & Creative Wellness is een choreografie
uitgewerkt. Tijdens speciale voorstellingen in Het Laar en een groot evenement op
1 oktober in de Spoorzone in Tilburg hebben bewoners en studenten optredens
verzorgd. Het Laar vindt bewegen en ontmoeten belangrijk en is erg enthousiast
over deze samenwerking.
Minder afval, minder energie, minder verspilling, minder kilometers
Samen met partners uit verschillende sectoren treffen we maatregelen om minder
afval te produceren en minder energie te verbruiken. Om binnen drie jaar onze
bedrijfsprocessen aanzienlijk te verduurzamen, nemen we deel aan de Green
Deal Regio Hart van Brabant. Andere aandachtsgebieden zijn efficiënter met
afval en water omgaan, voedselverspilling verlagen en vervoersbewegingen van
medewerkers beperken. Ons doel: een bronzen keurmerk in 2020.
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KWALITEIT
Onze PREZO keurmerken
We hebben een gouden keurmerk voor:
•
Verzorging
•
Verpleging
•
Zorg Thuis
We zijn trots op de bevindingen van de auditor tijdens de tussentijdse PREZO-audit:
“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.
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.”
Cliënttevredenheidsonderzoek, mei/juni 2017
Onafhankelijk bureau Facit heeft een tevredenheidsonderzoek onder bewoners,
contactpersonen van bewoners en thuiszorgcliënten uitgevoerd. Natuurlijk zijn we blij
met de resultaten, maar we blijven ruimte voor verbetering zien.

Rapportcijfers per thema
Cliëntveiligheid
Woon- en leefsituatie
Kwaliteit medewerkers
Regie over eigen leven
Mentaal welbevinden
Inspraak
Activiteiten
Informatie en communicatie
Lichamelijk welbevinden
Gemiddeld per groep

Bewoners

Spiegelrapportage

Contactpersonen

Spiegelrapportage

Cliëntenzorg thuis

Spiegelrapportage

8,6
8,0
8,3
8,3
7,8
7,8
7,9
7,9
7,9
8,1

8,2
7,9
8,0
8,1
7,8
7,6
8,2
7,5
8,0
7,9

8,2
8,1
7,9
7,8
7,8
7,7
7,7
7,5
7,5
7,8

8,2
8,0
7,9
7,6
7,7
7,8
7,6
7,7
7,4
7,8

8,5
8,3
8,8
8,4
8,3
8,4
8,1
8,4
8,4

8,5
8,3
8,6
8,4
8,3
8,3
8,0
8,4
8,4

Spiegelrapportage = de scores van in omvang en complexiteit vergelijkbare VVT-organisaties

ZorgkaartNederland
Op ZorgkaartNederland zijn in 2017 in totaal 48 waarderingen geplaatst met een
gemiddeld waarderingscijfer van 8,2. 92% van de respondenten beveelt Het Laar
als woonzorgaanbieder aan.
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Klachten en complimenten
(Wijk)bewoners met klachten of ongenoegens kunnen drempelvrij terecht bij de
klachtenfunctionaris. In 2017 zijn er geen formele klachten ingediend bij de Raad van
Bestuur en ook niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of externe klachtenen geschillencommissies. Er zijn 24 ongenoegens geregistreerd: 10 keer over de
zorgverlening en 14 keer over de dienstverlening. De meeste ongenoegens zijn door
de teams of 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
over de sector zorg en 1 over de sector wonen.

“Met plezier werken,
daarom doe ik
vrijwilligerswerk.”
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Resultaten medewerkerMonitor
De medewerkersMonitor meet de ervaringen van onze medewerkers. Met de uitkomsten gaan
we in 2018 aan de slag.

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

Waardering vrijwilligers
De laatstgehouden enquête onder vrijwilligers in 2016 leverde een waardering op van 8,1.
Om de meetresultaten van de vrijwilligersenquête beter te kunnen vergelijken met landelijke
metingen doen we in 2018 mee aan het landelijke waarderingsonderzoek van Facit.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
Het Laar heeft een externe vertrouwenspersoon voor medewerkers. In 2017 is er door deze
vertrouwenspersoon ondersteuning geboden aan één medewerker die ongewenst gedrag
heeft ervaren in het contact met een (wijk)bewoner.
Afzonderlijk verantwoorden over kwaliteit
Het Laar brengt over 2017 een afzonderlijk kwaliteitsjaarverslag uit. Dit verslag wordt
gepubliceerd op www.hetlaar.nl. Hierin leggen we uitgebreid verantwoording af over de
kwaliteit van de zorg, de ondersteuning en het welzijn, het wooncomfort en de veiligheid.
De lezer treft in het jaarverslag onder andere een toelichting aan op de registraties inzake
meldingen incidenten cliënten en meldingen incidenten medewerkers.

11

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2017

BESTUUR & TOEZICHT
“Een goede samenwerking tussen het bestuur, bewoners en medewerkers.”
De bestuurder heeft regelmatig overleg met de Cliëntenraad, de Huurdersvereniging, de
Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Via onder andere kwaliteitsreviews, werkbezoeken en
Laardebatten houdt de bestuurder voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg- en dienstverlening in
Het Laar. Bevindingen worden besproken met de Raad van Toezicht die actief contacten onderhoudt
met de organisatie. Onder andere door gesprekken met stakeholders en werkbezoeken in de sectoren
zorg en wonen. Belangrijke onderwerpen van bespreking in 2017 waren de modernisering van Laarzicht,
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, de integratie van de verzorgingshuisafdeling van de
Indigolaan en de nieuwe inrichting van het restaurant en de binnentuin. Met de Ondernemingsraad is
onder andere gesproken over de personele bezetting, zelforganiserende en resultaatgerichte teams en de
organisatieontwikkeling.
Governancecode Zorg 2017
De toepassing van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 is in de Raad van Toezicht uitvoerig besproken.
Op basis hiervan is de toezichtvisie verder vormgegeven. Daarin zijn afspraken gemaakt over de
algemene uitgangspunten, de toezichtagenda, de contacten met stakeholders en interne adviesorganen,
de randvoorwaarden voor het functioneren van de Raad van Toezicht en afspraken over ontwikkeling,
onderwijs en zelfevaluatie. Tevens zijn eind 2017 de statuten, reglementen en bijbehorende bijlagen van
Het Laar op deze nieuwe Governancecode afgestemd.
Positief jaarresultaat
De exploitatie van zorg-, woon- en verhuurdiensten van Het Laar heeft over 2017 een positief
jaarresultaat opgeleverd. Gezien de kracht van de organisatie, de cultuur en de in gang gezette plannen,
heeft Het Laar alles in huis om waarde te blijven toevoegen aan het leven van onze (wijk)bewoners. De
financieel gezonde positie maakt het mogelijk om Het Laar vanuit haar missie en kernwaarden verder te
versterken.
Ruimte voor duurzame investeringen
Dankzij het financiële beleid van de afgelopen jaren is er voldoende ruimte om te investeren in (sociale)
innovatie, kwaliteit van zorg en duurzaamheid. Afgesproken is om in 2018 en verder extra geld in
te zetten voor duurzame en innovatieve projecten voor kwaliteitsverbetering van de zorgverlening,
ondersteuning van medewerkers en energiebesparende maatregelen in en op de gebouwen (onder
andere zonne-energie).
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“Samen met (wijk)bewoners,
medewerkers, vrijwilligers en
management werken we aan een
stijlvol, bruisend en verzorgd woonen leefklimaat. Dagelijks geven we
met elkaar invulling aan onze missie
‘Aangenaam leven met Het Laar’.”
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BLIK OP DE TOEKOMST

DE WANDELING NAAR 2020

Stakeholders betrekken bij meerjarenbeleid
Bij de ontwikkeling van ons nieuwe meerjarenbeleid in 2017 hebben we samen met in- en externe
stakeholders stilgestaan bij alle elementen die ‘Aangenaam leven met Het Laar’ mogelijk maken.
Naast interviews met interne advies- en toezichthoudende organen, hebben we gesproken met
wethouders van de gemeente Tilburg, zorginkopers, seniorenraden, huisartsen, behandelaren
en bestuurders van collega-instellingen. Op 28 februari 2018 is het nieuwe meerjarenbeleid
gepresenteerd door de heer Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg.
Toenemende vergrijzing, veranderende zorg, meer zelfredzaamheid…. De wereld waarin we leven
en werken is volop in beweging. Verandering is de enige constante. Juist daarom houdt Het Laar
vast aan dat wat ons drijft: een aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners. Elke dag. De wandeling
naar 2020 bestaat uit vier routes die we samen volgen.

“Bij Het Laar hebben we oog
voor elkaar; er is aandacht
voor veranderende behoeften”
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BEWANDEL DE WEG VAN
EEN AANGENAAM LEVEN
Meer weten over ons meerjarenbeleid 2018-2020?
Kijk op www.hetlaar.nl.
Meer weten over het bestuursverslag en de jaarrekening over 2017 van Het Laar?
Kijk op www.jaarverantwoordingzorg.nl.
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