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1.
INLEIDING
In Het Laar is aandacht voor kwaliteit vanzelfsprekend. Zelforganiserende, taakvolwassen, resultaatgerichte
en waardegedreven teams werken continu aan verbetering. Voorliggend kwaliteitsplan 2019 is opgesteld op
basis van de uitgangspunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitsplan maakt duidelijk op
welke manier we in Het Laar werken aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van dit kader.
De teamjaarplannen, met daarin de bouwstenen voor het kwaliteitsplan, zijn vanuit de sectoren zorg,
wonen en bedrijfsvoering & financiën tot stand gekomen. Deze plannen passen binnen de contouren van
het jaarlijks op te stellen beleidskader. Een beleidskader dat is afgeleid van het meerjarenbeleid 2018-2020.
Het kwaliteitsplan 2019 is tot stand gekomen in samenspraak met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
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2.
PROFIEL
ZORGORGANISATIE
2.1 MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Onze ambitie:
‘Aangenaam leven met
Het Laar’
Ouderen kunnen met Het Laar langer ’thuis’ blijven wonen en een aangenaam leven 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 bewoners en hun naasten, voor medewerkers en vrijwilligers, voor (samenwerkings)partners en leveranciers.
We bieden ‘aangenaam leven’ voor onze wijkbewoners, 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 het meerjarenbeleid 2018-2020 zijn vier routes onderscheiden om invulling te geven aan onze ambitie.
In het meerjarenbeleid worden deze benoemd, de nadere uitwerking van de kwaliteitsinitiatieven en projecten
vindt plaats in de jaarplannen. 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’. De expertise van Het Laar is om het gewone,
het alledaagse, aangenaam te maken.
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De vier routes van ons meerjarenbeleid zijn:
1. Werken aan Positieve Gezondheid
In Het Laar laten we ons leiden door het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Gezondheid is het vermogen
van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven. Vitaliteit, eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners, medewerkers en vrijwilligers
is hierbij van groot belang. We ondersteunen ouderen die langer ‘zelfstandig’ thuis moeten en willen wonen,
waar thuis ook is. Beleven staat centraal. We spelen in op de toenemende en veranderende zorgcomplexiteit.
Het Laar is er voor (wijk)bewoners met een lichte tot complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Goed toegeruste
(zorg)professionals bieden hen persoonsgerichte zorg en (para)medische behandeling. (Wijk)bewoners,
maar ook hun familieleden, kunnen er met de ondersteuning van Het Laar op vertrouwen dat de zorg voor de
bewoner in goede handen is, ook in de hele kwetsbare fasen van het leven. Of wanneer eigen regie niet meer
mogelijk is. Het Laar is deskundig, vertrouwd en dichtbij. Deze ontwikkelingen vragen om een organisatie met
voldoende vermogen tot zelfreflectie. Het Laar is een (samen)lerende organisatie!
2. Samen ondernemen
De besturingsfilosofie van Het Laar is gebaseerd op het werken met zelforganiserende, taakvolwassen,
resultaatgerichte en waardegedreven teams. Binnen deze teams vormt vakmanschap de basis. Vakmanschap
geeft ruimte aan de professional om het werk met (wijk)bewoners goed te kunnen doen. De professional weet
als geen ander welke behoeften er leven onder de (wijk)bewoners. Meer kwaliteit van zorg en plezier in het
werk krijg je niet door nog meer bureaucratie te organiseren, maar door binnen heldere kaders ruimte voor
vakmanschap en ondernemerschap te geven; de basis voor zelforganisatie.
Samen met de (wijk)bewoner vormen we een ‘dreamteam’: een team dat bestaat uit de bewoner, diens
naasten, vrijwilligers en de professionals van Het Laar. De inzet van mensen uit dit team wordt afgestemd
op de mogelijkheden van de bewoner en zijn omgeving en zal dus variëren. Het uitgangspunt is zelfstandig
wonen, eigen regie en (samen) verantwoordelijk. We omarmen de leefwereld van de bewoner en zoeken naar
persoonsgerichte oplossingen. Waardegedreven met als doel bij te dragen aan een aangenaam leven.
De teams worden uitgedaagd om te ondernemen. Iedere dag leren we opnieuw met elkaar hoe het morgen nog
aangenamer kan.
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3. Vernieuwend bezig zijn
De schaarste van goederen, middelen maar vooral van mensen vraagt om duurzame en innovatieve oplossingen.
Bij duurzaamheid gaat het onder andere om duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vrijwilligers,
het tegengaan van verspillingen, het duurzaam omgaan met energie en afval en flexibel (zorg)vastgoed.
Bij innovatie gaat het om vernieuwing en verbetering van producten, diensten en/of processen. Dit betreffen
vormen van sociale innovatie, technologische innovatie en product- en procesinnovatie. We werken merkbaar
en enthousiast aan vernieuwingen. Er geldt één voorwaarde: de innovatie moet tenminste bijdragen aan de
kwaliteit van zorg, werk en/of milieu. Verder houden we het simpel.
4. Midden in de samenleving staan
Het Laar staat midden in de samenleving en vormt met haar (wijk)bewoners, naasten, medewerkers en
vrijwilligers een woon-, werk- en leefgemeenschap. De samenwerking met derden is gericht op het ondersteunen van ouderen en hun naasten bij het zelfstandig, veilig en comfortabel verder leven, hetzij in
Het Laar hetzij in de wijk. Dit betekent dat we niet alleen samenwerken met andere zorgaanbieders in de
keten, maar ook met partijen die actief zijn op het gebied van wonen, dienstverlening en welzijn. Daarnaast is
de samenwerking gericht op het ondersteunen, duurzaam inzetbaar houden en verder ontwikkelen van onze
medewerkers en vrijwilligers en het verantwoord maatschappelijk ondernemen. Hiertoe werken we samen
met partijen die gespecialiseerd zijn in arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, duurzame inzetbaarheid,
deskundigheidsbevordering en bijvoorbeeld het duurzaam omgaan met energie en afval. De kwaliteit van de
zorg- en dienstverlening staat niet ter discussie en wordt in co-creatie opgepakt.
Bovenstaande routes maken duidelijk dat Het Laar vooruitstrevend is en de kwaliteit van wonen, werken en
leven blijvend verder wil ontwikkelen.
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2.2 DOELGROEPEN, AANTAL (WIJK)BEWONERS 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.
Het dienstenaanbod van Het Laar is als volgt opgebouwd:
Zorgdiensten:
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagbesteding (inclusief de mogelijkheid tot vervoer van en naar de dagbesteding).
3. Tijdelijk verblijf (eerstelijnsverblijf en logeren).
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:
1. Verhuur appartementen (met een woonarrangement).
2. Restaurantfunctie.
3. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (leslokalen, winkel, kapsalon, fysiotherapie).
4. Verhuur hotelkamer (voor verwanten van bewoners).

Doelgroepen Het Laar
in aantallen

100

106

Gemiddelde leeftijd
doelgroepen Het Laar

86

86
Huurders (excl. huurders met VPT)

138

95

Thuiszorgcliënten (incl. dagbesteding)

87

85

Bewoners verzorgingshuis (incl. MPT/VPT)
Bewoners intensieve zorg (verpleeghuiszorg)

Peildatum: 31-08-2018
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2.3 TYPE ZORGVERLENING, ZZP-VERDELING1, OMZET PER DOELGROEP

Prognose omzet 2018 Het Laar per doelgroep
€8.400.000
€1.480.000
€612.000

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

De omzet is inclusief NHC (= de normatieve vergoeding voor de huisvestingscomponent)
en inclusief NIC (= de normatieve vergoeding voor de inventaris).

€7.040.000

Type zorgverlening

Product

Aantal (wijk)bewoners

Verzorgingshuiszorg

ZZP 1VV exclusief behandeling

3

(inclusief MPT/VPT)

ZZP 2VV exclusief behandeling

10

ZZP 3VV exclusief behandeling

4

ZZP 4VV exclusief behandeling

69

ZZP 5VV exclusief behandeling

9

ZZP 6VV exclusief behandeling

17

ZZP 0VV (niet-geïndiceerde partner)
Totaal
Intensieve zorg (verpleeghuiszorg)

Thuiszorg (incl. dagbesteding)

26
138

ZZP 4VV inclusief behandeling

7

ZZP 5VV inclusief behandeling

63

ZZP 6VV inclusief behandeling

17

ZZP 7VV inclusief behandeling

11

ZZP 8VV inclusief behandeling

2

Totaal
Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, HHW

Verhuur serviceappartementen (excl. VPT) 100 appartementen

100
95
106

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de realisatie tot en met augustus 2018.

1

ZZP is de afkorting voor Zorgzwaartepakket.
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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, aan de rand van de wijken De Blaak,
Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent op locatie Generaal Winkelmanstraat drie woonzorglocaties, namelijk
Laarzicht (deels verhuur), Laarakker en Laarhoven.
De zorgappartementen zijn gelegen in een deel van Laarzicht en in Laarakker. De appartementen waar intensieve
zorg wordt gegeven bevinden zich in een deel van Laarakker en in Laarhoven (ook wel verpleeghuiszorg
genoemd). In Het Laar is de zorg kleinschalig georganiseerd.
Per afdeling zijn de medewerkers verdeeld in twee zorgteams die elk verantwoordelijk zijn voor een kleine
groep bewoners. Op deze wijze zien bewoners niet veel verschillende gezichten en zijn medewerkers goed op de
hoogte van de behoeften en wensen van hun 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.
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3.
LEREN EN VERBETEREN
VAN KWALITEIT
In 2019 werken we op diverse manieren aan het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en
dienstverlening.
a. Continu verbeteren
Medewerkers zijn de afgelopen jaren geschoold in het gebruik van verbeterinstrumenten op de werkvloer.
Via de inzet van de verbeterdialoog, de verbeterborden en de aanpak van de werkplekinrichting werken
zelforganiserende teams aan het voortdurend verbeteren van de zorg- en dienstverlening. De methodieken
voor continu verbeteren zijn gepubliceerd op Het Laar Portaal; het interne kwaliteitsdocumentatiesysteem.
In 2018 is de aandacht voor deze methodieken en het continu verbeteren als onderdeel van de
werkprocessen verder geïmplementeerd. Waar wenselijk of noodzakelijk krijgen teams ondersteuning
van de in Het Laar aanwezige specialisten op het gebied van toepassing van deze instrumenten.
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. Ook het management en de raad van toezicht husselen mee!
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b. Inbedding kwaliteitsstructuur
Het werken aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is
ingebed in de planning & controlcyclus van Het Laar. Er wordt gewerkt met een eenduidige en samenhangende
structuur van commissies met werkgroepen. Projecten zijn van tijdelijke aard en kennen een projectteam en
eventueel werkgroepen. Iedere commissie en werkgroep werkt in 2019 cyclisch aan het behalen van de in 2018
opgestelde doelstellingen (KPI’s2). Doelstellingen worden aan het eind van het jaar geëvalueerd (zie paragraaf
Veiligheid voor doelstellingen voor de zorg). Ook vindt Het Laar het belangrijk om te benchmarken. We spiegelen
ons graag aan vergelijkbare andere organisaties om op basis hiervan te leren en verder te verbeteren.
c. Interne kwaliteitsmetingen
Het Laar voert periodiek interne kwaliteitsmetingen uit. In 2019 staan de volgende periodieke enquêtes gepland:
-

Enquête nieuwe bewoners.

-

Enquête nazorg.

-

Enquête nieuwe huurders.

-

Enquête maaltijden huurders.

-

Enquête nieuwe medewerkers.

-

Enquête vertrokken medewerkers.

De resultaten van de enquêtes worden per kwartaal verwerkt en ter informatie aangereikt aan het
managementteam, de sectoren zorg, wonen en bedrijfsvoering & financiën en de daaronder vallende
teams. Acties ter verbetering worden ingezet indien de resultaten hiertoe aanleiding geven.
De kwartaaluitwerkingen zijn via Het Laar Portaal te raadplegen. Deze werkwijze wordt in 2019
geëvalueerd en waar wenselijk verder gedigitaliseerd.

2

KPI is de afkorting voor Kritische Prestatie Indicator.
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d. Waarderingsonderzoek
Het Laar heeft in juni 2018 door Facit een waarderingsonderzoek laten uitvoeren onder de bewoners,
de contactpersonen verpleging en verzorging en de thuiszorgcliënten.

Rapportcijfers per thema

Bewoners

Contactpersonen

Cliënten zorg thuis

Gemiddeld Het Laar

Kwaliteit medewerkers

8,7

7,8

8,8

8,4

Gevoel van veiligheid

8,8

8,0

8,3

8,4

Informatie en communicatie

8,1

7,6

8,1

7,9

Inspraak

8,5

7,8

8,3

8,2

Lichamelijk welbevinden

8,5

7,3

8,3

8,0

Mentaal welbevinden

8,3

7,5

8,5

8,1

Activiteiten

8,6

7,4

Regie over eigen leven

8,9

7,6

8,4

8,3

Woon- en leefsituatie

8,5

7,9

8,1

8,2

Gemiddeld per groep

8,7

7,8

8,4

8,3

8,0

Ook geven (wijk)bewoners en/of hun familieleden waarderingen op ZorgkaartNederland.
Op 20 september 2018 ziet de gemiddelde waardering er als volgt uit:

Gemiddeld waarderingscijfer 2018
Het Laar op Zorgkaart Nederland

1

Aanbevelingspercentage 2018
Het Laar op ZorgkaartNederland
1

8,3
0

2

4

6

8

0%

10

Peildatum: 20 september 2018.

96%
20%

40%

60%

80%

100%

Peildatum: 20 september 2018.

e. Vrijwilligers
In 2018 is door Facit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de vrijwilligers.
Hiervoor is gekozen om met de resultaten te kunnen benchmarken met andere vergelijkbare organisaties.
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn geagendeerd in het managementteam en waar nodig/
wenselijk omgezet in verbeteracties.

Vrijwilligers

2018

Gemiddeld Facit

Voldoening en uitdaging

86 %

93 %

Sfeer en contact

88 %

87 %

Plezier in het werk

98 %

100 %

Psychische belasting

80 %

76 %

Lichamelijke belasting

72 %

64 %

Ondersteuning en begeleiding

75 %

70 %

Waardering

88 %

93 %
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Tevens wordt in 2019 de aanvraag ingediend voor het NOV-keurmerk ‘Goed geregeld’ voor vrijwilligers.
Hiermee wil Het Laar naar diverse stakeholders inzichtelijk maken dat zij het vrijwilligerswerk goed
georganiseerd heeft.
f.

PREstaties in de ZOrg (PREZO)

Het Laar gebruikt PREZO als kwaliteitssysteem. Uitgangspunt daarbij is de waardering van (wijk)bewoners
en medewerkers en de behaalde resultaten. Het Laar is sinds juni 2010 in het bezit van twee PREZO Gouden
Keurmerken in de zorg. In 2016 is de derde initiële PREZO audit gehouden. Behalve twee Gouden PREZO
keurmerken voor Het Laar Verzorging en Het Laar Verpleging, ontvingen we ook het Gouden PREZO keurmerk
voor Het Laar Zorg Thuis. Op vrijdag 13 april 2018 vond de tweede tussentijdse PREZO audit plaats. Deze audit
heeft geresulteerd in het behouden van onze drie Gouden PREZO keurmerken. In 2018 is besloten om in 2019
een nieuwe initiële PREZO audit uit te laten voeren door Stichting Perspekt. Dit zal plaatsvinden op basis van
het kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017 (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg). Dit nieuwe kwaliteitssysteem is
afgestemd op de implementatie en uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In PREZO VV&T 2017
neemt de dialoog met de bewoner een prominente plaats in. In deze dialoog gaat het over de waarden die voor
de bewoner belangrijk zijn en de wijze waarop afgestemde, persoonsgerichte zorg geboden kan worden.
Het voornaamste uitgangspunt van het kwaliteitssysteem PREZO blijft het ondersteunen van kwaliteit van leven
van de bewoner en, naar draagkracht, behoud van regie over het eigen leven.
g. Interne audit
In 2019 werken we, in navolging van de werkwijze in 2018, verder met scorelijsten waarmee verpleegkundigen
toetsen op meetbare kwaliteitsaspecten zoals veiligheid, doelen en rapportages in het ECD, mondzorg,
hygiëne en vrijheidsbeperking. Deze acties worden tijdens, maar ook los van de interne auditrondes,
uitgevoerd. Bij deze rondes vindt afstemming plaats op de PREZO certificering en op de aandachtspunten
die zijn voortgekomen uit de interne audits. In 2019 wordt gestart met een nieuwe werkwijze rondom
het intern auditen, waarbij de zelforganiserende teams ook actief auditen. De uitwerking van deze visie heeft
in de tweede helft van 2018 plaatsgevonden en sluit zoveel mogelijk aan bij de zelforganiserende teams en de
rollen die teamleden daarin hebben.
h. Lerend netwerk
Het Laar werkt samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg aan het continu
leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar (wijk)bewoners. Binnen en tussen deze
organisaties wordt op velerlei wijze kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking.
Op deze wijze werken we met elkaar aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg. Op 18 september 2018
vond het eerste door het lerend netwerk georganiseerde symposium plaats waarin medewerkers, maar ook
afgevaardigden van adviesorganen, elkaar spraken rondom actuele thema’s in de sector.

KWALITEITSPLAN 2019

13

4.
KWALITEITS(VERBETER)PLANNEN
Voor 2019 zijn er vanuit de drie sectoren jaarplannen opgesteld in samenspraak met medewerkers,
behandelaren, vrijwilligers en advies- en toezichthoudende organen. Deze worden gebundeld in een
Laarbreed jaarplan en besproken in het managementteam, de raad van toezicht, de cliëntenraad,
de ondernemingsraad en het vrijwilligersplatform. In de jaarplannen zijn ook de verbeterplannen met
betrekking tot kwaliteit opgenomen.

4.1 PERSOONSGERICHTE ZORG, ONDERSTEUNING EN WELZIJN
In 2019 krijgt een aantal thema’s dat gericht is op het versterken van persoonsgerichte zorg, ondersteuning
en welzijn bijzondere aandacht. In Het Laar benaderen we zorg en welzijn integraal en stimuleren we onze
medewerkers en vrijwilligers om deze aspecten niet los van elkaar te zien. De thema’s van het kwaliteitskader
onder zorg en welzijn zijn om deze reden samengevoegd.
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Huidige situatie
In paragraaf 2.1 staan de missie, visie en kernwaarden van Het Laar beschreven van waaruit de medewerkers
werken. Het Laar heeft vanaf eind 2017 en in 2018 deelgenomen aan het Vilans programma Positieve Gezondheid.
De focus op ‘gezondheid’ in plaats van ‘ziekte’ helpt medewerkers het aanbod beter aan te laten sluiten bij de
vraag van de (wijk)bewoners. Alle medewerkers hebben leren werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid
te beginnen vanuit zichzelf (wat versta ‘ik’ onder Positieve Gezondheid) en daarna vanuit de (wijk)bewoner.
Afspraken met (wijk)bewoners noteren de medewerkers in het ECD. In 2018 is een nieuw ECD ingevoerd en
ingericht vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Ook (wijk)bewoners en naasten krijgen toegang tot het
ECD. Dit is mogelijk doordat het ECD is gekoppeld aan de webapplicatie Carenzorgt. Carenzorgt ondersteunt
familieparticipatie en helpt de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.
Toekomstige situatie
Vanuit het meerjarenbeleid wordt invulling gegeven aan de vier routes en onze ambitie.
Werken aan positieve gezondheid
a. In 2019 zetten we met Positieve Gezondheid de stap naar het team (fase 3); wat verstaan we als team
onder Positieve Gezondheid en hoe gaan we met elkaar om? Via deelname aan het IZZ-programma
‘Aanpak Organisatieklimaat’ werken we, vanuit de visie op Positieve Gezondheid, aan het versterken van de
‘positieve gezondheid van de teams’. Medewerkers en teams die met een positief gevoel aan het werk zijn
vormen de basis voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning.
Voornemens:
-  Deelname van alle medewerkers aan fase 3 van het programma Positieve Gezondheid; ‘Positieve
Gezondheid van het team’. Extra medewerkers worden ingezet om de continuïteit van zorg te kunnen
garanderen tijdens de trainingsdagen.
- E r wordt een tweede coach aangetrokken om de zelforganiserende teams te ondersteunen.
- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning worden continu getoetst tijdens de evaluatie van de zorg en in de
gesprekken met de (wijk)bewoner en diens netwerk.
- P
 ersoonsgerichte zorg en ondersteuning worden als thema’s opgenomen in het nazorggesprek.
Risico:
- P
 ositieve Gezondheid vraagt om het loslaten van vaste patronen en werkwijzen om persoonsgericht te
kunnen werken. Medewerkers vinden feedback geven en het komen tot nieuwe werkafspraken moeilijk.
- E r is nog geen breder instrument dan de NPS om de cliëntervaring te monitoren. De NPS alleen geeft
onvoldoende input op de volledige reikwijdte van de cliëntbeoordeling en biedt daarmee onvoldoende
feedback op het bijsturen van de werkprocessen.

KWALITEITSPLAN 2019

15

b. In 2017 en 2018 is vanuit de middelen Waardigheid & Trots extra formatie huiskamermedewerkers ingezet
in Laarhoven. De extra inzet van medewerkers in de huiskamers heeft positieve effecten:
- e r is meer rust;
- h
 et is mogelijk activiteiten uit te voeren in kleinere groepjes en individueel waardoor er meer persoonlijke
aandacht en afstemming is;
- e r wordt beter gegeten omdat er meer rust is tijdens de maaltijdmomenten en er aan elke tafel een
begeleider zit;
- e r is meer aandacht voor de individuele bewoner, bijvoorbeeld in de vorm van een praatje, een wandeling
of fietsen op de duofiets.
Ook voor 2019 en 2020 wil Het Laar de Waardigheid & Trots middelen hiervoor inzetten. Extra inzet van
huiskamermedewerkers is ook gewenst in de huiskamer van de intensieve zorgafdeling van Laarakker om
dezelfde positieve effecten te bereiken. Daarnaast is er behoefte aan persoonlijk begeleiders voor bewoners
van Laarzicht en Laarakker, daar waar behoud van maximale eigen regie en het onderhouden van het eigen
netwerk ondersteuning vragen. Op Laarhoven is behoefte aan ondersteuning van familie in het omgaan
met het dementieproces van hun naaste. De gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP/ers) gaan
hier meer een rol in nemen.
Voornemens:
- D
 e extra formatie in de huiskamers van Laarhoven wordt nog verder uitgebreid.
- E r vindt in 2019 een uitbreiding plaats van één naar twee medewerkers per dag in de huiskamer van
Laarakker en er vindt een verruiming van de openstelling plaats van ochtend en avond naar de hele dag
van 8.00 uur - 19.00 uur.
- U
 itbreiding vindt plaats van teamassistenten om bewoners van het verzorgingshuis van Laarzicht en
Laarakker te ondersteunen bij het gebruik van de maaltijd in het restaurant.
- E en pilot start met de inzet van een zogenaamde leefcoach voor bewoners in het verzorgingshuis van
Laarzicht en Laarakker en op iedere afdeling van Laarhoven is een dagdeel beschikbaar voor de GVP-ers
voor familiezorg.
Risico:
- D
 e huiskamer van Laarakker wordt te klein voor bewoners van de verpleegafdeling. Alternatieve
ruimtes worden in kaart gebracht, maar vragen om een investering. We willen Restaurant Chapeau!
laten gebruiken door alle doelgroepen en er zijn ook bewoners van Laarhoven (verpleegafdeling) die
gebruikmaken van Restaurant Chapeau! Belangrijk is dat bewoners zelf kunnen kiezen.
c. In het kader van zinvolle tijdsbesteding is Het Laar voornemens een aantal uitbreidingen te doen.
Bewegen heeft altijd veel aandacht gehad in Het Laar. Bewoners maken intensief gebruik van het aanbod
aan beweegactiviteiten.
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	In 2018 is een muziektherapeut aangesteld die werkzaam is op de afdelingen waar bewoners verblijven met
een dementieel beperkingenbeeld. De muziektherapeut werkt persoonsgericht en hier is veel vraag naar.
Ook kunst en cultuur krijgen veel aandacht in Het Laar en de (wijk)bewoners nemen hier actief aan deel.
Voor het aanbod aan activiteiten gaan we meer gebruik maken van externe deskundigheid die aansluit
op wat bewoners graag willen doen. De parktuin van Het Laar wordt deels ingericht als beweegtuin.
Er wordt onder andere een interactief pad gerealiseerd met diverse buitentoestellen die bewoners uitnodigen
om te bewegen. De beweegtuin wordt gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget 2019. Daarnaast komen
er ‘kweekbakken op hoogte’ waarin bewoners, die hierin interesse hebben, zelf kunnen tuinieren
(zaaien en oogsten).
Voornemens:
- D
 e urenuitbreiding van de miMakker en van de geestelijk verzorger continueren we in 2019
(vanuit Waardigheid & Trots-middelen).
- D
 e uren van de activiteitenbegeleider bewegen worden in 2019 uitgebreid.
- D
 e uren van de muziektherapeut worden in 2019 uitgebreid.
- E r wordt een medewerker aangetrokken die vorm kan geven aan het ‘wellness aanbod’.
- E r wordt een medewerker aangetrokken die werkzaam is in natuurbeheer en tuinbouw en die in onze
tuinen vorm kan geven aan het ‘buiten aanbod’.
- E en urenuitbreiding in 2019 om vorm en uitvoering te geven aan ontspanningsactiviteiten.
- A
 anschaf beweegtoestel(len) voor de parktuin vanuit de Waardigheid & Trots-middelen.
- H
 et trainen/scholen van medewerkers in de sector wonen in het omgaan met en aandacht geven
aan bewoners met een sterk veranderende ondersteuningsvraag (toenemende somatische en
psychogeriatrische beperkingen). Het betreft hier medewerkers van de receptie (9), medewerkers
van het team huisvesting, beheer en onderhoud (4) en medewerkers van het horecateam (22).
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Samen ondernemen
a. De zorg is intensiever en complexer geworden. Bewoners hebben meer ondersteuning en begeleiding nodig
dan een aantal jaren geleden. Enkele medewerkers hebben in 2018 scholing op het gebied van wondzorg
gevolgd en brengen hun kennis over naar de teams. Verschillende medewerkers hebben de GVP en GVPS
opleiding gevolgd en kunnen de collega’s in hun team ondersteunen in het omgaan met gedrag veroorzaakt
door dementie en/of een psychiatrisch ziektebeeld. In 2018 hebben we extra ondersteuning gevraagd
van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) voor enkele bewoners met ernstig probleemgedrag.
Medewerkers krijgen steeds meer te maken met onbegrepen gedrag en dit vraagt om continue aandacht
voor deskundigheidsbevordering. De Kennismonitor dementie is in 2018 ingezet om voor 2019 een
trainingsprogramma op maat te maken.
Voornemens:
-  Drie medewerkers gaan in 2019 de scholing Dementia Care Mapping (DCM) volgen. DCM helpt om de
leefwereld en de behoeften van mensen met dementie te doorgronden. Dankzij dit inzicht kan zorg
worden aangepast aan de gewoonten, mogelijkheden en behoeften die mensen hebben op een tempo dat
bij hen past. Dat voelt vertrouwd, veilig en liefdevol.
-  Medewerkers uit de sector zorg en welzijn gaan een training op maat volgen op het gebied van dementie.
De deskundigheidsbevordering is opgenomen in de Waardigheid & Trots-aanvraag voor 2019.
- De inzet van huiskamermedewerkers laat zien dat medewerkers het best moeilijk vinden om een
persoonsgericht en gevarieerd aanbod aan welzijnsactiviteiten te bieden. Medewerkers zouden meer van
elkaar kunnen leren en hebben ondersteuning nodig bij het opzetten van een activiteit. Op heel praktische
wijze gaan de huiskamermedewerkers van Laarhoven en Laarakker en de medewerkers van de dagbesteding
aan de slag op basis van concrete opdrachten die ze krijgen van een trainer.
- K
 omende jaren zal een uitrol plaatsvinden van het PDL-beleid (Passiviteiten van het Dagelijks Leven).
PDL is een zorgmethode om passieve bewoners op een prettige manier lichamelijke verzorging te bieden
omdat iemand het zelf niet meer kan en ook niet meer zal kunnen. Hiervoor hebben medewerkers andere
vaardigheden nodig. De uitrol start op de intensieve zorgafdeling van Laarakker.
-  Naast deskundigheidsbevordering door scholing is op 1 oktober 2018 een tweede praktijkverpleegkundige
(in opleiding) gestart. De praktijkverpleegkundige werkt voor de bewoners, fungeert als brug tussen de
zorgteams en de behandelaren en ondersteunt de teams in het methodisch werken.
Risico:
-  Medewerkers ervaren trainingsdruk. Tegelijkertijd geven medewerkers zelf aan kennis en vaardigheden
te missen. De extra inzet van zorgmedewerkers stimuleert de bereidheid om deel te nemen aan de
trainingen.
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b. In Het Laar werken we met dreamteams. Dit dreamteam kan wisselen van samenstelling en bestaat uit: de
(wijk)bewoner, het sociale netwerk rondom de (wijk)bewoner, de vrijwilliger(s) en de (zorg)professionals.
In Het Laar zien we een toenemende vraag naar vrijwilligers. Het betreft hier vrijwilligers van buitenaf,
maar ook bewoners van Het Laar die vrijwilligerswerk verrichten voor medebewoners; de zogenaamde
‘Laarbuur’. We willen verder professionaliseren in het bieden van een goede, persoonlijke begeleiding van
deze voor Het Laar en haar serviceconcept onmisbare krachten. Daarnaast willen we in alle teams van
Het Laar het vrijwilligersbeleid borgen. Vrijwilligers die een ‘solitaire’ functie vervullen moeten persoonlijke
begeleiding ontvangen.
c.	Laarambassadeurs zijn vrijwilligers die in het Laar wonen of daar nauw bij betrokken zijn. Zij introduceren
nieuwe bewoners in Het Laar en maken dat nieuwe bewoners ingeburgerd raken. In 2019 realiseren we
een gastvrijheidsbalie waar bewoners met allerlei vragen terecht kunnen. Uitbreiding en scholing van deze
Laarambassadeurs zorgt ervoor dat zij bewoners sneller op hun gemak laten voelen en nog meer betrokken
kunnen worden bij de activiteiten in Het Laar. Onze Laarambassadeurs krijgen aanvullende scholing.
Voornemens:
-  Uitbreiding van uren in 2019 voor de ondersteuning van vrijwilligers bij het werken met de bewoners.
Risico:
-  Het is in de praktijk steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen en we zien een vergrijzing in het
vrijwilligersbestand. Vrijwilligers willen zich ook minder lang committeren aan het vrijwilligerswerk,
waardoor een voortdurende werving van vrijwilligers nodig is.
d. Het Laar heeft ‘Waardecreatie via microbudgetten’ in het leven geroepen. Teams kunnen ideeën aandragen
die bijdragen aan een aangenaam leven van onze (wijk)bewoners. Het aanvragen van een budget om een
idee uit te voeren is laagdrempelig. We willen geen lange procedures, maar vooral intern ondernemerschap
stimuleren (goede ideeën die waarde toevoegen aan het leven van onze bewoners moeten snel tot leven
worden gebracht en vooral worden uitgevoerd!).
Vernieuwend bezig zijn
a. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in Het Laar. In 2018 is er een visie en functioneel
programma van eisen opgesteld als het gaat om de inzet van zorgtechnologie. Nog in 2018 vindt de
leverancierselectie plaats voor de aanschaf en implementatie van nieuwe zorg-domotica in 2019. Het verder
verhogen van het wooncomfort en de veiligheid voor de bewoner zijn onderdeel van het programma van eisen.
b. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg legt de nadruk op leren als basis voor kwaliteitsverbetering. Het zijn
immers de medewerkers die een sleutelrol hebben bij het leren en verbeteren. Medewerkers kennen de
(omgeving van de) (wijk)bewoner en kunnen vanuit hun professionaliteit werken aan de kwaliteit die daarbij
aansluit. De medewerkers van Het Laar zijn drie jaar geleden geschoold in het samenwerken aan het continu
verbeteren van de werkprocessen. Voor de teams in de sector wonen wordt in de begroting voor 2019 de
inzet van een leancoach meegenomen.
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Voornemen:
-  Het Laar heeft een medewerker aangesteld om het proces rondom het lean werken intern te begeleiden.
Risico:
-  Het is moeilijk om in de waan van de dag en als je al langer ergens werkzaam bent buiten de gebaande
wegen te denken. Samen tot werkafspraken komen en feedback geven binnen de zelforganiserende
teams vraagt aandacht. De eerder genoemde coaches ondersteunen de teams bij het werken aan
continu verbeteren.
c. Met de implementatie van een nieuw cliëntregistratie en -planningsysteem, verbetert Het Laar de
processen rondom de bewoners van Het Laar. De processen zijn te onderscheiden naar direct klantcontact
(bijvoorbeeld de advisering van nieuwe en bestaande (wijk)bewoners en het verstrekken van informatie) en
naar de diverse administratieve werkzaamheden (verhuuradministratie, cliëntenadministratie van bewoners
met een ZZP-indicatie of een indicatie van de wijkverpleegkundige en het Vecozo berichtenverkeer). Door de
toenemende complexiteit van de administratieve afwikkeling voor de verschillende financieringsvormen is
de administratieve werklast toegenomen. De zorgcontrolcyclus dient echter geborgd te zijn, zonder dat dit
ten koste gaat van de service aan onze (wijk)bewoners.
Midden in de samenleving staan
Het Laar heeft zich aangesloten bij de Green Deal Hart van Brabant. Deze Green Deal is een afspraak tussen
13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, de BOM en de stichtingen
Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming
van de bedrijfsprocessen realiseren. Het invoeren van maatregelen en het gebruik van de Milieuthermometer
moet leiden tot meer betrokkenheid van medewerkers bij het milieu.
Voornemen:
-  Het Laar heeft een medewerker aangesteld om het proces rondom de Green Deal intern te begeleiden.
4.2 WOONCOMFORT
Wooncomfort betreft zaken als wonen, eten en drinken, gastvrijheid, schoonmaak en inrichting. In het jaarplan
van de sector wonen zijn in dit kader de volgende onderwerpen opgenomen:
a. Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van bewoners die verzorgingshuiszorg
en intensieve zorg ontvangen. Er wordt onderzocht op welke wijze Het Laar tegemoet kan komen aan
de wens van de individuele bewoner die met name op de (intensieve) zorgafdeling verblijft. We willen
vereenzaming tegengaan door het aanbieden van een omgeving waar de bewoner zich veilig voelt en waarin
veel te doen en te beleven valt. Activiteiten worden spontaan georganiseerd, er wordt samen of naar wens
individueel gekookt en gegeten. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers trekken gezamenlijk op en
maken dat bewoners zich veilig voelen, spontaan meedoen aan de activiteiten en daardoor minder directe
zorg nodig hebben.
b.	Om verantwoord invulling te kunnen geven aan de steeds groter wordende vraag naar intensieve zorg wordt
een nieuw gebouw ontworpen dat voldoet aan alle (circulaire) duurzaamheidseisen.
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c. Het meerjaren onderhoudsplan krijgt een duurzaamheidsjasje. Voor elk opgenomen element in het plan
wordt onderzocht of de vervanging gerealiseerd kan worden door een duurzame vervanging en welke
afschrijvingstermijn hiervoor geldt. Als de afschrijving binnen vijf jaar kan worden terugverdiend dan is
Het Laar verplicht deze investering uit te voeren.
d.	In 2018 is gestart met het dagelijks aanbieden van de mogelijkheid om à la carte te eten in het restaurant.
De trend is dat bewoners en hun gasten steeds vaker de warme maaltijd in de avond gebruiken. De enorme
toename van het gebruik van de kleine kaart in de avond vraagt om een aanpassing van de bezetting van
de keuken en een modernisering van de kaart: kwalitatief goede, gezonde en aantrekkelijk gepresenteerde
maaltijden die relatief eenvoudig te bereiden zijn. Het horecateam is in samenwerking met team Laarakker
(verzorgingshuiszorg) in 2018 een pilot gestart om bewoners nog meer in het restaurant de maaltijd te laten
gebruiken. De pilot zal mogelijk leiden tot een permanente voorziening voor maaltijdmomenten voor de
bewoners van Laarakker.
e. In 2019 gaan de zorgteams en de teams van de sector wonen gezamenlijk invulling geven aan gastvrijheidszorg.
De beleving van de bewoner en zijn/haar gasten zijn, voor deze invulling, leidend. De wijze waarop
invulling wordt gegeven aan gastvrijheidszorg kan, afhankelijk van de wensen en behoeften van de
bewonersdoelgroep, per team verschillen.
f.

Schoonmaak behelst meer dan het ‘zichtbaar schoon zijn en ervaren’ van een appartement. Een opgeruimd
appartement en opgeruimde algemene en gemeenschappelijke ruimten ogen beter en veiliger dan een
rommelige woon- en leefomgeving. In 2019 gaan we borgen dat ruimten die relatief onzichtbaar zijn voor
bewoners ook schoon en opgeruimd zijn. Hierdoor kan er door medewerkers efficiënter worden gewerkt en
heeft men beter zicht op de aanwezige materialen.
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4.3 VEILIGHEID
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier thema’s rondom basisveiligheid benoemd. Het Laar geeft
hieraan invulling.
-

Medicatieveiligheid en valpreventie. Alle meldingen incidenten (MIC’s) worden digitaal geregistreerd. In de
werkgroep van aandachtsvelders ‘vallen’ en ‘medicatie’ worden onder voorzitterschap van een manager VVT
de meldingen geanalyseerd en verbeteracties bepaald, samen met de aandachtsvelders uit de verschillende
teams en de kwaliteitsfunctionaris. Zij vormen de in het kwaliteitskader genoemde incidentencommissie.
Ieder kwartaal ontvangen het managementteam en de managers VVT een overzicht van de resultaten,
worden eventuele trends gesignaleerd en verbeteracties bepaald. Verder controleert de apotheker
tweejaarlijks onaangekondigd de werkvoorraad. In 2018 is Laarzicht gestart om ook te gaan werken met het
digitaal medicatieregistratiesysteem Medimo. Dit geldt ook voor Laarakker Verzorging. Dit betekent dat alle
teams met dit digitale medicatiesysteem werken.

-

Decubituspreventie. In 2018 is een nieuwe werkgroep wondzorg geformeerd en is een projectplan opgesteld
om de kwaliteit van de wondzorg verder te verbeteren. Drie referentieverpleegkundigen wondzorg zijn
opgeleid en één medewerker volgt de HBO-opleiding wondverpleegkundige. Samen vormen zij het
aanspreekpunt voor de wondzorg in Het Laar. Zij houden wondzorgrondes, geven advies en zorgen voor
deskundigheidsbevordering in de teams. Het Laar heeft sinds 2006 de metingen huidletsel uitgevoerd.
Dit vanuit de ZI-scores die indertijd verplicht waren, maar ook vanuit eigen metingen. De uitkomsten worden
besproken in de werkgroep wondzorg.

-	
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het Laar kent geen gesloten afdelingen,
maar een detectiesysteem dat per bewoner kan worden ingeregeld. Tijdens het multidisciplinair overleg
evalueren betrokkenen de effectiviteit van de inzet van dit detectiesysteem. De vrijheid van bewoners kan
op die manier zo goed mogelijk worden ondersteund. In 2017 is de overstap gemaakt van handmatige
registratie van middelen & maatregelen naar een digitale registratie. Dit is in 2018 verder verfijnd om de
registratiedruk te verminderen en aandacht te blijven houden voor het zo terughoudend mogelijk toepassen
van vrijheidsbeperkingen. Rapporten kunnen op ieder gewenst moment worden gegenereerd. Ieder kwartaal
worden de toepassingen van vrijheidsbeperkende maatregelen besproken in de BOPZ-commissie.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de doelstelling om de getroffen maatregelen waar mogelijk te
verminderen. Eventuele trends worden gesignaleerd en verbeteracties bepaald.
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5.
RANDVOORWAARDEN
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan vier onderwerpen genoemd onder het thema randvoorwaarden.
Het onderwerp ‘Gebruik van informatie’ gaat over informatie verkregen uit metingen die de organisatie uitvoert
of laat uitvoeren. Dit staat in hoofdstuk 3 ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’ beschreven.
5.1 PERSONEELSSAMENSTELLING
Het Laar neemt deel aan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). RAAT vormt de basis voor aanvragen
binnen het SectorplanPlus. Het SectorplanPlus geeft via de financiële ondersteuning van scholing een extra
impuls aan de instroom van nieuwe medewerkers.
De vijf actielijnen van RAAT zijn:
1) Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit.
2) Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren.
3) Verhogen van het opleidingsrendement.
4) Vergroten van de opleidingsmogelijkheden.
5) Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.

KWALITEITSPLAN 2019

23

Ad. 1) De tekorten op de arbeidsmarkt vragen om een verhoging van de instroom- en opleidingscapaciteit.
Het blijft lastig om nieuwe medewerkers te werven. Er is wel voldoende vraag naar opleidingsplaatsen (BBL-3
niveau). Het Laar kan het aantal opleidingsplaatsen echter niet verder uitbreiden binnen de bestaande formatie
die is gekoppeld aan de ZZP-mix van de bewoners. De kwaliteitsmiddelen bieden de mogelijkheid om extra
leerlingen aan te trekken die boventallig zijn waardoor de basiskwaliteit van zorg gegarandeerd kan blijven.
Er zal uitbreiding plaatsvinden van de uren praktijkopleider en voor de werkbegeleiding (o.a. door oudere
werknemers) om de extra leerlingen te begeleiden.
Ad. 2) Het Laar heeft de afgelopen jaren structureel veel jongere BBL-leerlingen aangenomen met name in
de leeftijdscategorie van 15 - 24 jaar. De loopbaankeuze van jongeren om te kiezen voor het werken in de
ouderenzorg is positief beïnvloed. Het relatieve percentage van medewerkers in de leeftijdscategorie 35-44 jaar
is teruggelopen van 14,83% in oktober 2017 naar 11,31% in juli 2018 (zie onderstaand schema).

1-10-2017
Aantal

1-10-2017
%

1-7-2018
Aantal

1-7-2018
%

15-24 jaar

81

24,04

83

24,70

25-34 jaar

54

16,02

58

17,26

35-44 jaar

50

14,83

38

11,31

45-54 jaar

77

22,85

79

23,51

Leeftijdsopbouw

55 jaar en >

75

22,26

78

23,22

Totaal

337

100,00

336

100,00

Om een evenwichtige samenstelling in personeelsopbouw te realiseren dient Het Laar zich de komende jaren
meer te richten op het aanbieden van BBL-leertrajecten aan zij-instromers. Het Laar neemt deel aan het
project ‘Maatwerkleren voor zij-instromers in de VVT’. In de toekomst worden meer zij-instromers opgeleid.
Het reguliere scholingsaanbod sluit echter onvoldoende aan bij de behoefte van zij-instromers en houdt geen
rekening met reeds verworven deskundigheden en competenties van kandidaten. Het doel is om het opleiden te
versnellen en de instroom- en opleidingscapaciteit te verhogen.
In samenwerking met Nediocare zijn Spaanse verpleegkundigen aangenomen ter aanvulling op de
arbeidsmarktvraagstukken voor kwalificatieniveau 4.
Ad. 3) Het Laar werkt continu aan verhoging van het leerrendement door verbetering van de kwaliteit van de
stageplaatsen, het bieden van een veilig leerklimaat en de ontwikkeling van de werkbegeleiders. Er zijn korte
lijnen en er is veelvuldig overleg tussen de scholingsinstituten en Het Laar. Eind 2018 wordt gestart met een
maatwerkopleiding helpende plus, waardoor medewerkers helpende zorg & welzijn ook bevoegd worden om
verpleegtechnische handelingen uit te voeren.
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Ad. 4) Voor het vergroten van de opleidingsmogelijkheden werkt Het Laar samen met Sint Franciscus,
Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg. Binnen dit ‘lerend netwerk’ werken de deelnemende
organisaties aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar (wijk)bewoners. Deze zorgorganisaties starten als onderdeel van het convenant arbeidsmarktvraagstukken met een
Zorg Innovatie Netwerk (ZIN). De deelnemende organisaties brengen hun leerlingen onder in een ZIN waarin
praktijkleren centraal staat. Dit is een nieuwe vorm van leren waarbij leerlingen zelf hun leerweg bepalen binnen
de kaders van de zorgopleiding en waarbij ze opdrachten uitwerken in groepjes en over organisatiegrenzen heen
kijken. Verder is het een stimulans voor de vaste medewerkers om ook weer met leren en ontwikkelen bezig te
zijn. De autonomie die medewerkers krijgen om zelf hun werk- en leerproces vorm te geven, draagt bij aan een
aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.
Ad. 5) Het Laar heeft in 2012 gekozen voor het werken met zelforganiserende teams onder de noemer van
het project ´Leuker werken´. Een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat is een randvoorwaarde voor
persoonsgerichte zorg en dienstverlening. Klantgerichte, multidisciplinaire en zelforganiserende teams vormen
de basis voor een flexibele organisatie. Flexibiliteit, snelheid en wendbaarheid zijn nodig om adequaat te kunnen
reageren op een veranderende omgeving. In 2019 wordt gestart met de implementatie van Agile HRM. HR-taken
worden verder gedecentraliseerd naar de teams; zoals het werven van nieuwe teamleden, belonen, beoordelen,
opleiden en ontwikkelen. De rol van de HR-afdeling verschuift van kwaliteitsbewaking en controle naar coaching,
ondersteuning en ontwikkeling van agile competenties in de organisatie. Er dient voortdurend balans te worden
gezocht tussen de lange termijn strategische personeelsplanning en het op korte- en middellange termijn
ontwikkelen van medewerkers. We willen medewerkers toerusten om om te kunnen gaan met de veranderende
eisen die de snel wijzigende omgeving aan hen stelt.
Voornemens:
-

Om de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven kiest Het Laar voor de werving van twee maal vijf extra
leerlingen bovenop de vaste formatie. Onder de nieuwe instroom bevinden zich ook jaarlijks drie à vier
deelnemers uit het project Welslagen. Het project Welslagen is een samenwerking van onderwijsinstellingen,
gemeente Tilburg, zorgwerkgevers en Calibris Advies om gemotiveerde mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt die willen werken en leren in de zorg op niveau 3 een kans te bieden. De extra leerlingen
vragen om een uitbreiding van de begeleidingscapaciteit teneinde leerlingen goed te kunnen begeleiden.
Er vindt acht uur per week uitbreiding plaats van de uren praktijkopleider en twee uur per week voor
werkbegeleiding (door oudere medewerkers) in de teams.

-	
De integrale en regionale samenwerking op de onderwijs- en arbeidsmarkt wordt verder uitgebouwd.
-	
Het verder uitbouwen van een Zorg Innovatie Netwerk binnen het lerend netwerk samen met andere
zorgaanbieders in de regio.
-	
Het opzetten van een intern opleidingstraject met nieuwe ontwikkelingen in domotica.
-

Scholing over en implementatie van Agile HRM en verspreiding in de organisatie.

-	
De overdracht van kennis en het geven van instructies aan medewerkers bij verdere decentralisatie van
HR-taken naar de teams.
-	
Het ziekteverzuim fluctueert mee met de landelijke trend en krijgt, onder andere door de invoering van een
nieuwe verzuimbegeleidingssystematiek, voortdurende aandacht.
-	
De uitvoering van maatwerkscholing om medewerkers te bekwamen voor de integratie van zorg en welzijn
in hun functie.
-	
De uitvoering van maatwerkscholing voor de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om een functie
adequaat uit te kunnen oefenen.
-	
Coaching training voor HRM-medewerkers ten aanzien van Agile HRM.
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Overzicht personeelssamenstelling totale organisatie (per 1 juli 2018)
Sector Zorg
Uitvoerende functies

Aantal

FTe

233

132,17

Management

3

3

Beleidsmedewerker zorg, praktijkopleider

2

1,33

(Para)medische diensten in loondienst

2

0,36

(Para)medische diensten niet in loondienst

7

2,39

61

19,64

Sector Wonen
Uitvoerende functies
Management

4

3,88

Beleidsmedewerker wonen, secretaresse beleid en management

2

1,11

Coördinator VVV

1

0,5

Projectmanager duurzaamheid

1

0,22

Sector Bedrijfsvoering & Financiën
Uitvoerende functies

7

5,80

Management

1

1,00

Beleidsmedewerker wonen, secretaresse beleid en management

1

1,00

10

7,28

1

1,06

Totaal

336

180,74

Vrijwilligers

160

Centraal Bureau
Uitvoerende functies
Management
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5.2 LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Deze paragraaf gaat over de aansturing van Het Laar, de toepassing van de governance principes en de wijze
waarop zij ondersteunend zijn voor de kwaliteit van leven en werken in Het Laar.
Het meerjarenbeleid 2018-2020, dat de titel ‘Bewandel de weg van een aangenaam leven’ draagt, bevat
een uitwerking van de visie van Het Laar op ‘wonen en zorg’. Op 15 mei 2018 hebben we de conferentie
‘Op weg naar een aangenaam leven’ georganiseerd. Samen met in- en extern betrokkenen is stilgestaan
bij het meerjarenbeleid en gewerkt aan het aanscherpen van de thema’s die bijdragen aan de realisatie
van onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’. De opbrengsten van de conferentie zijn meegenomen
in het beleidskader 2019. Binnen de contouren van dit beleidskader zijn door de teams in de sectoren
kwaliteitsinitiatieven en projecten aangedragen voor in het Jaarplan 2019.
-	Leiderschap en goed bestuur. De organisatiestructuur van Het Laar is afgestemd op de vele transities in de
langdurige zorg en het streven naar kwaliteit en doelmatigheid in onze zorg en dienstverlening.
Managers zijn meer op afstand komen te staan en hun focus is verlegd van sturen en controleren naar
coachen en faciliteren. Het Laar heeft enkele jaren geleden gekozen voor een decentraal besturingsmodel
en het werken met zelforganiserende, taakvolwassen, resultaatgerichte en waardegedreven teams.
Teams en medewerkers hebben meer ruimte gekregen om het wonen, de dienstverlening en de zorg in
directe samenspraak met de (wijk)bewoner en diens naasten te organiseren.
De afgelopen jaren zijn diverse innovaties doorgevoerd die ondersteunend zijn aan het bevorderen van
kwaliteit van leven (Positieve Gezondheid/Ons) en het stimuleren van de eigen regie van individuele
medewerkers. Teams maken hun eigen roosters en worden hierin ondersteund met een roosterpakket
(Intus). Medewerkers houden zelf hun basisgegevens bij in het personeelspakket (Youforce). In 2019
ontwikkelen we verder en brengen we Human Resource-elementen naar het niveau van de teams.
Teams krijgen hierdoor, nog meer dan nu het geval is, invloed op aspecten zoals werving en selectie,
formatie, scholing, kwaliteit van zorg, kwaliteit van werk, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid
en financiële teamresultaten.

Niveaus zorgverleners Het Laar
in aantallen (totaal 242)
22

Niveaus zorgverleners Het Laar
in FTe (totaal 134,92)

Medewerkers & Vrijwilligers
Het Laar in aantallen

0,36
6

2

7

114

17,22

5,1

336

2,39

11,42

33
72,71

25,72

160
58

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

	(Para)medici
in loondienst

	(Para)medici
niet in loondienst

Medewerkers

Vrijwilligers
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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) (wijk)bewoners en mantelzorgers mee over de mogelijkheden om
het aanbod van Het Laar nog beter af te stemmen op de maatschappelijke vraag.
De raad van bestuur heeft regelmatig overleg met de cliëntenraad, de huurdersvereniging, de ondernemings
raad en het vrijwilligersplatform. Over de uitkomsten van het overleg en het gebruik van de wettelijk aan
deze organen toegekende rechten3 brengt de raad van bestuur periodiek verslag uit aan de raad van toezicht.
Via onder andere kwaliteitsreviews, werkbezoeken en Laardebatten houdt de bestuurder voeling met de
dagelijkse kwaliteit van zorg- en dienstverlening in Het Laar. Jaarlijks spreekt ook een vertegenwoordiging
van de raad van toezicht met deze gremia en worden werkbezoeken afgelegd aan de sectoren zorg en
wonen. Hierover wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele raad van toezicht.
Door het goed organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak verhogen we de kwaliteit van
de besluiten.
De raad van bestuur van Het Laar heeft de implementatie en blijvende toepassing van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg onderdeel gemaakt van het -geborgde- kwaliteitssysteem. De raad van toezicht ziet actief en
aantoonbaar toe op de uitvoering van dit kader. Dit is opgenomen in de in 2017 geactualiseerde toezichtvisie
van de raad van toezicht. Onderdeel van deze toezichtvisie is het werken met een toezichtagenda.
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vormt mede de basis voor de toezichtagenda en de werkzaamheden
van de raad van toezicht, in het bijzonder voor de afvaardiging ‘Zorg en Veiligheid’.
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 van het toezicht, de toezichtagenda, de contacten met stakeholders en interne
adviesorganen, de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad van toezicht en afspraken over
ontwikkeling, educatie en zelfevaluatie. Tevens zijn de statuten, reglementen van de raad van toezicht en de
raad van bestuur en bijbehorende bijlagen van Het Laar op deze nieuwe Governancecode afgestemd.
Onder andere is er een conflictenregeling opgesteld, een beleid met betrekking tot verantwoording
onkosten raad van bestuur en is de klokkenluidersregeling geactualiseerd.
In 2019 werken we aan een verdere professionalisering van de cliëntenraad en de huurdersvereniging.
We willen de belangenbehartiging vanuit beide organen onderbrengen in één bewonersraad. Deze raad
behartigt daarmee zowel de zorgbelangen van de zorgcliënten (op basis van de rechten voortvloeiend
uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de woonbelangen van de huurders (op basis
van de rechten voortvloeiend uit de Wet op het overleg huurders – verhuurder). Het oprichten van een
bewonersraad is nog niet gebruikelijk in het land. Het reglement van de bewonersraad wordt ‘in lijn gebracht’
met de aangepaste statuten en de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur en de
Governancecode 2017.
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- 	Inzicht hebben en geven. De raad van bestuur loopt periodiek mee in het primair proces zodat zij voeling
heeft en houdt 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 ingepland in het
vergaderschema. De leden van de raad van toezicht zijn aanwezig bij bijzondere activiteiten en spreken
zo ook bewoners, huurders, (zorg)medewerkers en vrijwilligers. Op deze wijze wil de raad van toezicht
voldoende zichtbaar zijn voor (wijk)bewoners, medewerkers en vrijwilligers.
-

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise. Doordat de bestuurder van
Het Laar een verpleegkundige achtergrond heeft is de professionele inbreng in het aansturen van Het Laar
geborgd. Het Laar kent een structureel ‘Verpleegkundig overleg’ en een commissie ‘Werkprocessen zorg’
waarin verpleegkundigen participeren. In 2018 is onderzocht hoe deze gremia zich verhouden tot een
Verpleegkundige Adviesraad (VAR) als het gaat om de bevordering van de kwaliteit van zorg. De raad van
bestuur heeft jaarlijks, of zoveel vaker als nodig, overleg met de BOPZ-arts, die ook deel neemt aan de
BOPZ-commissie. De sectormanager zorg heeft twee keer per jaar een overleg met alle behandelaren en
de praktijkverpleegkundige. De managers van de intensieve zorgteams hebben elke zes weken een overleg
met een kernteam van behandelaren bestaande uit de arts, de verpleegkundig specialist, de psycholoog
en de praktijkverpleegkundige. Indien definitief besloten wordt, op grond van een zorgvuldig uitgevoerde
inventarisatie van voor- en nadelen, tot oprichting van een VAR zal de uitwerking en implementatie hiervan
in 2019 plaatsvinden.

5.3 GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
Hieronder staan nog enkele niet hiervoor genoemde hulpbronnen die bij het realiseren van kwaliteit van zorg
aanwezig én op orde moeten zijn.
-

Administratieve organisatie en ICT. In 2018 is een nieuw cliëntregistratie- en planningsysteem
geïmplementeerd in combinatie met een familieportal Carenzorgt. In 2019 gaat de aandacht uit naar de
verdere ontwikkeling van de managementinformatie. De managementinformatie moet zichtbaar maken
welke effecten maatregelen hebben op het resultaat en op de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren
(KPI’s). Tevens werken we aan het optimaliseren van het risico- en veiligheidsmanagementsysteem.
Hiermee willen we (veiligheid)risico’s systematisch identificeren, kwantificeren en monitoren en
beheersmaatregelen vaststellen. Vanaf 25 mei 2018 heeft Het Laar de nieuwe AVG-wet geïmplementeerd
(Algemene verordening gegevensbescherming).
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- 	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. In de investeringsbegroting 2019 worden vervangings- en
uitbreidingsinvesteringen opgenomen voor tal van materialen en hulpmiddelen ter ondersteuning van
het bieden van verantwoorde zorg- en dienstverlening en het arbo-technisch ondersteunen van onze
medewerkers en vrijwilligers.
- 	Samenwerkingsverbanden. Het Laar participeert in diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals
het zorgnetwerk Midden-Brabant, de Zorgacademie, beroepsnetwerken (voor beleidsmedewerkers,
kwaliteitsfunctionarissen, personeelsadviseurs, praktijkopleiders), met andere zorginstellingen en
onderwijsinstellingen. Verder bestaat er een samenwerking met een apotheek, enkele huisartsengroepen
die dicht bij Het Laar hun praktijk hebben en voor de inleen van de (para)medische disciplines,
gespecialiseerde verpleging en ongeplande zorg in de wijk.
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