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1. Het Laar 
1.1 Algemene gegevens  
Stichting Het Laar 
Bezoekadres: Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg 
Postadres: Postbus 6044,  5002 AA Tilburg 
Algemeen telefoonnummer: 013-4657700 
Website: www.hetlaar.nl 
E-mailadres: info@hetlaar.nl 
Identificatienummer Kamer van Koophandel:  41095453 
 
Het Laar kent drie woonzorglocaties, te weten: Laarzicht, Laarakker en Laarhoven. Deze drie locaties 
zijn met elkaar verbonden middels een binnenplein. Op dit plein zijn diverse faciliteiten en diensten 
samengebracht waaronder de Laarsuite (dagbesteding). Het plein vormt dé ont-moetingsplaats voor 
(wijk)bewoners, medewerkers, vrijwilligers en hun bezoekers.  
  
1.2 Doelgroepen, missie, kernwaarden en dienstenaanbod 
Doelgroepen 
Het Laar is 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 bieden 
hen een welverdiende, mooie oude dag, 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. We zijn er voor wijkbewoners en bewoners van onze huur- en zorgappartementen.  
 
Missie 
Samen met in- en externe belanghebbenden is de missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ 
geformuleerd. Dagelijks stellen we ons de vraag: ‘wat kunnen we samen doen om er voor onze 
(wijk)bewoner een aangename dag van te maken?’. Onze (wijk)bewoners willen leven zoals ze dat 
altijd gewend zijn geweest. Ze wonen comfortabel met zorg binnen handbereik. Ze 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. 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 de (wijk)bewoner het leven te laten leiden zoals hij/zij dat wenst. De 
expertise van Het Laar is om het gewone, alledaagse aangenaam te maken.  
 
Kernwaarden 
Onze kernwaarden geven richting aan Het Laar nu én in de toekomst: stijlvol, bruisend en verzorgd. 
De kernwaarden vormen het kompas waarop we vertrouwen en gelden voor iedereen: 
(wijk)bewoners, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners.  
 
Dienstenaanbod  
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug voor mensen die zelfstandig 
wonen in de wijk tot en met intensieve verpleging en behandeling. Diverse comfortdiensten dragen 
bij aan een aangenaam leven en het voort kunnen zetten van de vertrouwde woon- en leefstijl. Het 
aanbod is als volgt opgebouwd: 
 
Zorgdiensten/publieke diensten: 
1. Thuiszorg (wijkverpleging). 
2. Dagbesteding (inclusief de mogelijkheid tot vervoer van en naar de dagbesteding). 
3. Eerstelijnsverblijf (laag- en hoogcomplexe zorg) en ander tijdelijk verblijf. 

http://www.hetlaar.nl/
mailto:info@hetlaar.nl
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4. Modulair Pakket Thuis (MPT). 
5. Volledig Pakket Thuis (VPT) in een huurappartement van Het Laar. 
6. Verzorgingshuiszorg (verblijf met zorg zonder behandeling). 
7. Intensieve zorg (verblijf met zorg met behandeling). 
 
Woon- en verhuurdiensten/private diensten: 
1. Verhuur appartementen (met een woonarrangement).  
2. Verhuur hotelkamer/logeerappartement. 
3. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (winkel, kapsalon, fysiotherapie, leslokalen). 
4. Restaurantfunctie. 
5. Sociaal-culturele activiteiten. 
 
1.3 Werkgebieden en samenwerkingsrelaties 
Werkgebieden  
Het Laar maakt onderdeel uit van zorgkantoorregio Midden-Brabant en is gevestigd in Tilburg. In de 
thuiszorg wordt een straal van acht kilometer aangehouden waarbinnen ondersteuning wordt 
geboden aan wijkbewoners.  
 
Samenwerkingsrelaties 
De samenwerking met derden is gericht op het ondersteunen van ouderen bij het zelfstandig, veilig 
en comfortabel verder leven, hetzij in Het Laar hetzij in de wijk. Dit betekent dat niet alleen wordt 
samengewerkt met andere zorgaanbieders, maar ook met partijen die actief zijn op het gebied van 
wonen, dienstverlening en welzijn. Daarnaast participeert Het Laar in het Zorgnetwerk Midden-
Brabant, Transvorm, de Zorgacademie en het Zorginnovatienetwerk en neemt het actief deel aan het 
lerend netwerk. Voorts onderscheidt Het Laar samenwerkingsvormen met ´overige 
belanghebbenden´. Hiertoe behoren onder andere financiers, adviserende en gemeentelijke 
instanties.  
 
1.4 Juridische structuur, bestuursstructuur & medezeggenschap  
Juridische structuur 
Stichting Het Laar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en verricht haar activiteiten onder de 
naam Het Laar. De stichting is op 17 januari 1975 opgericht.  
 
Bestuursstructuur 
Het Laar kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. In de 
statuten en de hiervan afgeleide reglementen is de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de 
Raad van Toezicht geregeld.  
 
Medezeggenschapsstructuur 
Het Laar onderscheidt in 2018 twee medezeggenschapsorganen, namelijk: de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van 
appartementen. De huurders van deze appartementen zijn verenigd in Huurdersvereniging Het Laar. 
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart om de cliëntenraad en de huurdervereniging op te laten gaan 
in een bewonersraad. Dit is op 22 januari 2019 gerealiseerd.  
Vrijwilligersplatform   
Hoewel hiervoor geen wettelijke grondslag geldt kent Het Laar een vrijwilligersplatform. Vrijwilligers 
nemen in het servicegerichte concept van Het Laar een onmisbare positie in.  
 
Stichting Vrienden van Het Laar 
Stichting Het Laar en Stichting Vrienden van Het Laar staan bij de Belastingdienst geregistreerd als 
een algemeen nut beogende instelling. Gelden die via giften op het rekeningnummer van Stichting 
Vrienden van Het Laar worden gestort, gebruikt het bestuur van de Stichting, om aanvullende zaken 
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aan te schaffen voor activiteiten die bijdragen aan een nog prettigere woon- en leefomgeving voor 
onze (wijk)bewoners. Op de website van Het Laar treft u een nadere toelichting aan op het 
functioneren van beide stichtingen. Op 25 juli 2018 zijn de vernieuwde statuten van Stichting 
Vrienden van Het Laar gepasseerd bij de notaris. Gewaarborgd is dat het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Het Laar onafhankelijk functioneert van het bestuur van Stichting Het Laar.   
 
1.5  Besturingsmodel, organisatiestructuur en personele bezetting 
Besturingsmodel 
Het Laar werkt in de sectoren wonen en zorg met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. In 
deze teams is een hoofdrol weggelegd voor het vakmanschap van onze professionals. Zij weten 
welke behoeften leven onder (wijk)bewoners en hoe daarop in te spelen. We hebben bevoegd- en 
verantwoordelijkheden gedecentraliseerd en vergroten daarmee de ruimte voor eigen initiatief en 
ondernemerschap. Medewerkers en vrijwilligers hebben hierdoor meer regelruimte. Vraagstukken in 
de dagelijkse zorg- en dienstverlening worden in het team opgelost. Het Laar sluit hierdoor beter aan 
bij de aanwezige kennis en vaardigheden in de organisatie. Dit werkt kwaliteit verhogend en maakt 
het werk aantrekkelijker en efficiënter.  
 
Organisatiestructuur  
In Het Laar vormt de individuele (wijk)bewoner en zijn/haar naasten het uitgangspunt. De 
Laarorganisatie ondersteunt hen om zo lang mogelijk de eigen regie te voeren en invulling te geven 
aan een aangename dag. Daar waar nodig bieden onze vrijwilligers en professionals ondersteuning.  
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2. Beleid & Ontwikkelingen 

2.1  Interne ontwikkelingen  
De interne ontwikkelingen in 2018 presenteren we onder de vier routes van ons meerjarenbeleid 
2018-2020. Dit meerjarenbeleid heeft de titel ‘Bewandel de weg van aangenaam leven’.  In dit beleid 
staan vier routes centraal, te weten:  
- Werken aan Positieve Gezondheid 
- Samen ondernemen 
- Vernieuwend bezig zijn 
- Midden in de samenleving staan 
 
Werken aan Positieve Gezondheid 
Positieve gezondheid 
Positieve Gezondheid gaat uit van het eigen vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Het 
Laar heeft dit gedachtengoed omarmd. We 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 dagelijks functioneren. Zo wordt duidelijk wat de (wijk)bewoner echt 
belangrijk vindt en waar hij/zij gelukkig van wordt. Elke dag voegen onze medewerkers waarde toe 
aan het leven van onze bewoners. Medewerkers gaan hierover met (wijk)bewoners in gesprek. In 
Laarhoven zetten we extra uren huiskamermedewerkers, MiMakkers en geestelijk verzorgers in. Ook 
is er een muziektherapeut aangetrokken. Het nieuwe elektronische cliëntdossier ONS is afgestemd 
op het gedachtengoed Positieve Gezondheid en ondersteunt het werken volgens deze visie. 
 
Comfortabel wonen en leven en aandacht voor vitaliteit 
Het Laar voegt continu kwaliteit toe aan haar appartementen, gebouwen en terreinen. Zo houden we 
de woon- en leefomgeving voor iedereen aantrekkelijk. In Laarhoven zijn appartementen geschikt 
gemaakt voor eerstelijnsverblijf. Hier kunnen ouderen uit de wijk tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisopname of om de mantelzorg te ontlasten. In 2018 zijn grote balkons geplaatst aan de 
drie bouwlagen van Laarhoven. Bewoners kunnen -beschut- genieten van het buiten zijn en hebben  
een prachtig uitzicht op de tuin. In samenspraak met gebruikers is de Laarsuite gerenoveerd.  
Daarnaast is de tweede fase van het tuinplan uitgevoerd. Bewoners zijn bijzonder enthousiast over 
de tuin en gebruiken de faciliteiten graag. De tuin nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. Restaurant 
Chapeau! heeft haar openingstijden verruimd. Bewoners kunnen 's middags of ’s avonds een warme 
maaltijd nuttigen. Vaste tijdstippen waarop bewoners aan tafel worden verwacht, zijn er niet. Ook 
familieleden en vrienden kunnen genieten van het à la carte aanbod. 
 
Kunst en cultuur 
In 2018 heeft Het Laar aansluiting gezocht bij Kunstroute De Blaak. Wisselende exposities in Het Laar 
maken onderdeel uit van deze Kunstroute. Daarnaast hebben zo’n 30 bewoners het Cobra museum 
in Amstelveen bezocht met de MuseumPlusBus. In 2018 is de nieuwe bibliotheek in het restaurant in 
gebruik genomen. (Wijk)bewoners kunnen er boeken uitzoeken onder het genot van een drankje. 
 
Samen ondernemen 
Inzet en ontwikkeling medewerkers 
Verantwoorde zorg- en dienstverlening leveren is alleen mogelijk met de inzet van voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers. Afstemmen van hun competenties en vaardigheden op veranderende 
zorgvragen heeft hoge prioriteit.       
De verpleegkundigen ondersteunen de teams op het gebied van deskundigheidsbevordering en 
kwaliteitsbewaking. Zij hebben ieder een eigen aandachtsgebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 
Verzorgenden vervullen de contactrol en coördineren de zorgverlening aan meerdere bewoners. 
Twee teamcoaches ondersteunen de zorgteams bij het zelforganiserend werken. 
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De complexiteit van de zorgvraag neemt steeds verder toe. Het Laar speelt hierop in door 
medewerkers op te leiden en expertise naar binnen te halen. In 2018 is het coördinatiepunt 
wondzorg in gebruik genomen. Dit coördinatiepunt bestaat uit een wondverpleegkundige en twee 
referentieverpleegkundigen wondzorg. Huisartsen en de specialist ouderengeneeskunde zijn 
enthousiast over deze dienst. Daarnaast anticiperen we op de toenemende psychogeriatrische en 
psychiatrische problematieken.  Verschillende medewerkers hebben hiertoe de opleiding GVP of 
GVPS gevolgd. 
 
Waardecreatie via microbudgetten 
Het Laar stimuleert medewerkers om ondernemend te zijn. Ideeën die bijdragen aan een aangename 
dag voor onze (wijk)bewoners krijgen volop ruimte. Via een microbudget kunnen medewerkers hun 
idee direct uitvoeren. Zonder ingewikkelde procedures. Via microbudgetten zijn in 2018 onder 
andere ontspanningsactiviteiten georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimtes, is een groep 
bewoners op vakantie geweest, heeft een groep bewoners opgetreden als ‘de Lariebellen’ 
(zangkoor), is een groep bewoners naar de dierentuin in Nuenen geweest, is muziekapparatuur 
gekocht en zijn de gemeenschappelijke balkons voorzien van bloembakken en hangplanten. 
 
Vernieuwend bezig zijn  
Bewonersgericht en plezierig 
De keuken en het restaurant zijn samengevoegd tot één zelforganiserend horecateam; een grote 
verbetering in de dienstverlening aan (wijk)bewoners. Dit team wordt aangestuurd door de manager 
horeca met ondersteuning van de chef-kok en de gastheer.  
De gewijzigde inrichting van de technische dienst heeft bijgedragen aan een efficiëntere inzet van 
huismeesters en betere coördinatie van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Een nieuw 
meldportaal heeft de afhandeling van reparatie- en onderhoudsverzoeken verder verbeterd. In 2018 
is Er-op-uit! geopend. Geïnteresseerden kunnen hier laagdrempelig informatie krijgen over het 
activiteitenaanbod van Het Laar. Er-op-uit! is centraal gevestigd naast de receptie op het 
binnenplein.   
 
Ict, robotica en domotica 
In 2018 zijn de zorgteams en het servicebureau van Het Laar overgestapt op ONS; een nieuw 
clientregistratie- en planningssysteem. Door de gedegen voorbereiding en de grote betrokkenheid 
van medewerkers is ONS een succes. Medewerkers vinden het cliëntdossier overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk. ONS geeft bewoners en naasten toegang tot het zorgplan en de rapportages. Dit 
bevordert de communicatie. De toegang tot het zorgplan ondersteunt de dreamteamgedachte; het 
bevordert de betrokkenheid van naasten bij de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Tevens voorkomt 
dit systeem dat privacygevoelige informatie via e-mail wordt gedeeld.  
In 2018 is ook medicatieregistratie- en toediensysteem Medimo ingevoerd in Laarzicht en Laarakker. 
Dit systeem werd al gebruikt in Laarhoven. Medewerkers zijn zeer tevreden. Medimo resulteert in 
efficiënter werken en Laarbreed in een daling van het aantal medicatie-incidenten. 
Het Laar zet actief in op de ondersteuning van (wijk)bewoners met (technologische) hulpmiddelen. 
Deze dragen merkbaar bij aan het welbevinden en de zelfredzaamheid. In de dagelijkse 
ondersteuning van bewoners werken we met de tovertafel, het fietslabyrint en robotpoezen. Tevens 
zijn voorbereidingen in volle gang voor daglicht-verlichting, gidslicht in het kader van valpreventie, 
slaaprobots, slimme luiers en de virtual reality bril.  
Een werkgroep heeft in 2018 een visie op een nieuw toezichthoudend domotica-systeem uitgewerkt. 
De leveranciersselectie en implementatie vindt in 2019 plaats. Het nieuwe systeem helpt bewoners 
om langer eigen regie en bewegingsvrijheid te houden. Daarnaast ondersteunt de technologie onze 
medewerkers. 
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Nieuw functiehuis 
In 2017 en 2018 zijn in de sector zorg nieuwe resultaatgerichte functiebeschrijvingen opgesteld. 
Taken en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd en medewerkers (en 
vrijwilligers) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van het team. Ook in de teams 
van de sector wonen zijn in 2018 de functiebeschrijvingen herzien. 
 
Spaanse verpleegkundigen 
Het Laar neemt deel aan een project waarin Spaanse verpleegkundigen worden uitgenodigd om in 
Nederland in de ouderenzorg te werken. Zo spelen we vernieuwend in op het grote tekort aan 
gekwalificeerd zorgpersoneel. Het project levert inzichten op over de inzet van buitenlandse 
verpleegkundigen in Nederland en in de ouderenzorg. 
 
Vrijwilligerswerk 
Het Laar kent een steeds grotere groep vrijwilligers. Zij zijn niet meer weg te denken in ons 
servicegerichte concept en dragen veel bij aan onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Het Laar 
hecht grote waarde aan de ondersteuning van vrijwilligers in de uitvoering van hun werk.  
Afhankelijk van hun werkzaamheden krijgen vrijwilligers cursussen aangeboden zodat ze veilig en 
kwalitatief verantwoord hun taken kunnen invullen. Vrijwilligers sluiten aan bij het gedachtengoed 
van zelforganiserende teams. Vrijwilligers brengen de buitenwereld naar binnen. Ze dragen bij aan 
een ‘bruisend’ Het Laar. Omdat ze zo belangrijk zijn voor ons, behartigt een vrijwilligersplatform hun 
belangen in de overleggen met de Raad van Bestuur. 
 
Planontwikkeling nieuwbouw 
In 2018 heeft Het Laar het plan ontwikkeld om de appartementen in Laarzicht exclusief te 
bestemmen voor verhuur aan Tilburgse senioren. De zorgappartementen die zijn gevestigd in 
Laarzicht worden in dit plan verplaatst naar een nieuw te bouwen -aanpalende- woonzorglocatie.  
Dit plan draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek en past binnen het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ 
van het Ministerie van VWS. Inmiddels heeft de gemeente kenbaar gemaakt het ingediende 
uitbreidingsinitiatief wenselijk te vinden en onder voorwaarden bereid te zijn mee te werken aan de 
ruimtelijke procedure. De gemeente Tilburg ziet de toegevoegde waarde van deze ontwikkeling voor 
de woon-  en zorgopgaven van de stad. 
 
Midden in de samenleving staan  
Leerlingen  
In 2018 heeft Het Laar 67 mbo- en hbo-studenten ‘in op leiding’ voor een baan in de zorg. Door actief 
op studenten in te zetten bevorderen we de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde 
medewerkers voor Het Laar en de sector in de toekomst. Het Laar biedt ook leerplaatsen in de sector 
wonen (facilitair en sport en bewegen). De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de uitbreiding van de  
werkbegeleiding van studenten. De praktijkopleider van Het Laar werkt in de Zorgacademie samen 
met docenten van het ROC en de praktijkopleiders van andere zorginstellingen. Tevens is er 
samenwerking met de Avans Hogeschool en de Fontys Hogeschool.  
 
Zie verder paragraaf 2.2 voor de deelname van Het Laar aan het lerend netwerk, hoofdstuk 5 voor 
Het Laar en haar maatschappelijke context inclusief de verduurzaming van de bedrijfsprocessen. 
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2.2 Externe ontwikkelingen  
Alternatieve woon- en zorgvormen  
Het Laar heeft oog voor veranderingen in de zorg- en huisvesting van ouderen. Ontwikkelingen, zoals 
nieuwe zorg- en vastgoedconcepten, worden met grote belangstelling gevolgd. Door de vergrijzing 
en de toenemende druk op voorzieningen zet Het Laar actief in op het aanbieden van woon- en 
zorgvormen als alternatief voor verblijf in het verzorgingshuis of in de intensieve zorg.  
Hiervoor zijn onder andere het Modulair Pakket Thuis (MPT) en het Volledig Pakket Thuis (VPT) 
beschikbaar. Deze zorgproducten worden ook aangeboden aan bewoners die in Het Laar verblijven 
op indicatie van de inmiddels overleden partner.  
 
Deelname aan lerend netwerk  
Samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg vormen we een lerend 
netwerk met lokale verbondenheid. Hierin wordt op allerlei manieren kennis uitgewisseld, onderling 
geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Zo'n 100 belanghebbenden namen op 18 
september 2018 deel aan het symposium ‘Lerend netwerk: samen weet je meer’. Daarnaast zijn de 
kwaliteitsplannen voor 2019 met elkaar gedeeld en van feedback voorzien.   
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3. Kernprestaties  
3.1  Kerngegevens 2018 

Cliënten verpleging, verzorging en wijkverpleging Zvw of Wlz 

Cliënten Wlz op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Aantal cliënten o.b.v. een zorgzwaartepakket (ZZP) 218 219 

Aantal cliënten met een volledig pakket thuis (VPT) 10 7 

Aantal cliënten met een modulair pakket thuis (MPT) 11 5 

Aantal cliënten dat zorg inkoopt o.b.v. PGB Wlz  3 5 

Cliënten Zvw op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Aantal cliënten wijkverpleging 88 89 

Aantal cliënten eerstelijnsverblijf 0 0 

Productie in verslagjaar 

Wlz Op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Aantal dagen zorg met verblijf (incl.  mutatiedagen) 79.840 86.793 

Aantal dagen zorg o.b.v. volledig pakket thuis 3.364 2.643 

Zvw Op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Aantal dagen eerstelijnsverblijf 135 93 

Bedrijfsopbrengsten Op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 18.418.274 € 18.313.485 

- Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare 
kosten Wlz 

€ 15.482.602 € 15.486.016 

- Waarvan opbrengsten Zvw € 622.209 € 733.103 

- Waarvan overige zorgprestaties € 39.768 € 68.450 

- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 2.273.695 € 2.025.913 

Bedrijfslasten Op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Totale bedrijfslasten in verslagjaar € 17.433.275 € 17.401.861 

- Waarvan personeelskosten € 11.672.167 € 11.688.733 

- Waarvan afschrijvingen materiele vaste activa € 2.196.042 € 2.112.055 

- Waarvan overige bedrijfskosten € 3.565.066 € 3.621.073 

Resultaat Op 31 december 2018 op 31 december 2017 

Financiële baten en lasten € -350.827 € -377.431 

Totale resultaat in verslagjaar € 634.172 € 534.193 

 
Kerngegevens met betrekking tot de personeelssamenstelling zijn opgenomen in het kwaliteits-
jaarverslag 2018. Dit verslag wordt voor 1 juli 2019 geplaatst op www.hetlaar.nl. Daarnaast treft u 
deze gegevens aan in DigiMV. 
 
3.2   Ontwikkelingen in de financiële positie 
Algemeen 
De begrootte Wlz-opbrengsten in 2018 zijn behaald. Weliswaar is het aantal zorgdagen  afgenomen, 
maar dit wordt gecompenseerd doordat de gemiddelde zorgzwaarte toenam. Tevens zijn de tarieven 
voor de Wlz-zorg in 2018 met 3% tot 7% gestegen ten opzichte van 2017. Daarnaast kende Het Laar 
een toename van het aantal cliënten met een MPT en een VPT. De begrootte  Zvw-opbrengsten in 
2018 zijn daarentegen niet behaald als gevolg van overbruggings-zorg geleverd door de thuiszorg en 
een personeelstekort. Via diverse wervingsacties heeft Het Laar haar formatie in de wijkverpleging in 
het laatste kwartaal van 2018 weten uit te breiden waardoor er een beperkt herstel van de 
thuiszorgproductie heeft plaatsgevonden. 
 
Het Laar is naast een aanbieder van zorgdiensten sinds 2002 ook verhuurder van appartementen en 
commerciële ruimten aan derden. De huuropbrengsten zijn in 2018 hoger dan in 2017. In 2017 
waren als gevolg van de renovatie gedurende twee maanden enkele appartementen niet beschikbaar 
voor verhuur. Daarnaast verhuurt Het Laar sinds 2014 haar appartementen inclusief een 

http://www.hetlaar.nl/
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woonarrangement. Als gevolg van de instroom van nieuwe bewoners in 2018 zijn de 
verhuuropbrengsten gestegen.  
 
Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschap onder personeel in loondienst in 2018 is ten 
opzichte van 2017 gestegen van 6% naar 8%, met name als gevolg van een toenemend aantal 
langdurig zieken. Uiteraard is hiervoor extra aandacht en organiseren we scholing op het gebied van 
verzuimbenadering. Door dit verzuim, maar ook door een grotere vraag als gevolg van de zwaardere 
ZZP-mix is meer dan begroot aanvullend ‘extern personeel’ ingezet in de vorm van zelfstandigen 
zonder personeel en uitzendkrachten.  
 
In 2018 is Het Laar, voor wat betreft het cliëntregistratiesysteem en het elektronisch cliëntdossier, 
overgestapt naar een andere leverancier. De totale kosten van de implementatie van deze nieuwe 
pakketten bedroegen ruim € 150.000,- exclusief de kosten voor inzet en scholing van medewerkers.  
 
In de begroting heeft Het Laar middelen vrijgemaakt voor het verduurzamen van haar 
bedrijfsprocessen. Er is onder andere geïnvesteerd in isolatie, energiezuinige verlichting, het 
omzetten van het lange termijn  onderhoudsplan in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan en de 
inzet van een duurzaamheidsadviseur. In de loop van 2018 is voor ongeveer € 100.000,- geïnvesteerd 
in oplossingen om duurzamer te kunnen werken.    
 
Resultaat 
Het positieve jaarresultaat over 2018 voor alle zorg- en verhuuractiviteiten van Het Laar bedraagt      
€ 634.172,-. Ten opzichte van de begroting valt dit resultaat € 617.625,- hoger uit. Voor een nadere 
toelichting op dit positieve jaarresultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2018 van Het Laar (zie 
www.jaarverantwoordingzorg.nl). 
 
Ratio’s 
Ratio: 2018 2017 

Solvabiliteit 47% 44% 

Liquiditeit (Quick ratio) 300% 218% 

Weerstandsvermogen 74% 71% 

DSCR 3,2 2,2 

 
3.3  Ontwikkelingen in de financiële positie in 2019 
In 2019 koerst Het Laar op een licht positief resultaat. De omzet en bedrijfskosten ontwikkelen zich 
conform begroting. In 2019 ontvangt Het Laar ongeveer € 835.000,- aan kwaliteitsmiddelen. Deze 
middelen hebben geen effect op de financiële positie van Het Laar aangezien tegenover deze 
opbrengsten ook kosten staan. In 2019 zijn de opbrengsten uit de Wlz-activiteiten van Het Laar hoger 
dan in 2018. Dit is het gevolg van een zwaardere zorgzwaartemix en een verhoging van de tarieven 
van de zorgzwaartepakketten. De opbrengsten uit de Zvw-activiteiten daarentegen zijn lager dan in 
2018. Met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn voor 2019 naar beneden bijgestelde omzetplafonds 
afgesloten. Dit als gevolg van een onderproductie in 2018.  
De inkomsten uit de verhuuractiviteiten van Het Laar nemen licht toe doordat vrijkomende 
appartementen met een nieuwe vastgestelde huur- en woonarrangementsprijs worden aangeboden.  
In 2019 zet Het Laar actief in op het inventariseren en implementeren van (zorg)innovaties in het  
primaire zorg- en dienstverleningsproces. Elke innovatie wordt beoordeeld op de bijdrage die de 
innovatie levert aan een hogere kwaliteit en/of doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening. 
Hierbij gaat verhoogde aandacht uit naar het verduurzamen van de bedrijfsprocessen en de inzet van 
zorgtechnologie/domotica. De goede vermogenspositie van Het Laar wordt aangewend om deze 
innovaties te financieren.   
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Ter bevordering van het welbevinden van onze (wijk)bewoners zijn meerdere specialistische 
medewerkers aangesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om een muziektherapeut en een geestelijk 
verzorger. Daarnaast zet Het Laar stevig in op de ontwikkeling van haar medewerkers en haar 
zelforganiserende teams. Hiertoe zijn teamcoaches beschikbaar. De vermogenspositie van Het Laar 
wenden we vervolgens aan voor het verkrijgen en behouden van een vitale organisatie met 
professionele medewerkers en vrijwilligers die liefdevol en gepassioneerd zijn.   
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4. Kwaliteit  
4.1 Inleiding  
Het Laar brengt over 2018 een afzonderlijk kwaliteitsjaarverslag uit. In het kwaliteitsjaarverslag treft 
u een uitgebreide toelichting aan op de realisatie van de voornemens in het kwaliteitsplan 2018. 
Tevens zijn in dit jaarverslag de tevredenheidsscores opgenomen van (wijk)bewoners, 
contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers en de ontvangen complimenten, suggesties en 
ongenoegens. In voorliggend hoofdstuk treft u de belangrijkste kwaliteitsscores op hoofdlijnen aan. 
Voor een nadere specificatie van en toelichting op de kwaliteitsgegevens wordt verwezen naar het 
kwaliteitsjaarverslag 2018. Dit verslag wordt voor 1 juli 2019 op de website van Het Laar geplaatst. 
 
4.2  Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg   
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg) 
Het Laar heeft haar drie gouden PREZO keurmerken in de zorg, voor Verzorging, Verpleging en Zorg 
thuis, in 2018 weten te behouden. De tweede onaangekondigde PREZO-audit op 13 april 2018 
leverde een positieve uitkomst op. Een prachtige prestatie en een geweldig compliment voor alle 
betrokkenen bij Het Laar.  
 
Tevredenheidsraadpleging 
In de maanden mei en juni 2018 heeft Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau, een 
tevredenheidsraadpleging uitgevoerd onder de belangrijkste doelgroepen van Het Laar. De 
gemiddelde respons van 70,8% getuigd van een grote mate van betrokkenheid bij Het Laar. 
Onderstaand treft u de scores aan van de (wijk)bewoners en de contactpersonen.  
 
Thema Bewoners Contact- 

personen 
Wijkbewoners Gemiddeld 

Het Laar 

Jaartal 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Kwaliteit medewerkers 8,7 8,3 7,8 7,9 8,8 8,8 8,4 8,3 

Gevoel van veiligheid 8,8 8,6 8,0 8,2 8,3 8,5 8,4 8,4 

Informatie en communicatie 8,1 7,9 7,6 7,5 8,1 8,1 7,9 7,8 

Inspraak 8,5 7,8 7,8 7,7 8,3 8,4 8,2 8,0 

Lichamelijk welbevinden 8,5 7,9 7,3 7,5 8,3 8,4 8,0 7,9 

Mentaal welbevinden 8,3 7,8 7,5 7,8 8,5 8,3 8,1 8,0 

Activiteiten 8,6 7,9 7,4 7,7   8,0 7,8 

Regie over eigen leven 8,9 8,3 7,6 7,8 8,4 8,4 8,3 8,2 

Woon- en leefsituatie 8,5 8 7,9 8,1 8,1 8,3 8,2 8,1 

 
ZorgkaartNederland 
De gemiddelde waardering van Het Laar op ZorgkaartNederland.nl in 2018 is een 8,4. Dit was een 8,2 
in 2017. De gemiddelde waardering van alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland is een 7,9. 
Op 31 december 2018 beveelt 96% van de respondenten Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij 
anderen.  Dit aanbevelingspercentage is gebaseerd op 75 waarderingen in de laatste vier jaar. Het 
gemiddelde aanbevelingspercentage van alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland is 92%. 
 
  



Stichting Het Laar 

 

 
      16 

 

Op ZorgkaartNederland komen zes thema’s aan bod. Het gemiddelde cijfer per thema is: 
 
Thema: Score 2018: Score 2017: 

Afspraken 8,5 8 

Verpleging, verzorging, behandeling 8 8,3 

Omgang medewerkers 8,5 8,3 

Kwaliteit van leven 8,5 7,9 

Luisteren 8,6 8,3 

Accommodatie 8,4 8,5 

Totaal gemiddelde 8,4 8,2 

 
Klantloyaliteit (Net Promotor Score & Promotor Score)1 
 
 NPS-score 2018 NPS-score 2017 PS-score 2018 PS-score 2017 

Verpleging & Verzorging 

Bewoners  55% 39% 85% 80% 

Vertegenwoordigers  40% 41% 78% 75% 

Wijkverpleging 

(Wijk)bewoners 58% 47% 87% 81% 

Gemiddeld 

Het Laar 51% 42,3% 83,3% 78,7% 

 
Ongenoegens, klachten & complimenten 
De ongenoegens-, klachten- en geschillenregeling van Het Laar voldoet aan de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (afgekort: Wkkgz). (Wijk)bewoners kunnen in Het Laar op een 
laagdrempelige wijze terecht bij de klachtenfunctionaris voor de opvang, bemiddeling en afhandeling 
van ongenoegens en klachten. In het verslagjaar 2018 zijn er geen formele klachten ingediend bij de 
Raad van Bestuur, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de externe klachten- en 
geschillencommissies. Er zijn in het verslagjaar 13 ongenoegens geregistreerd. In 2017 waren dat er 
nog 24. De meeste ongenoegens zijn door de teams zelf of door de verantwoordelijk manager 
opgelost. In zes van de 13  ongenoegens is de klachtenfunctionaris benaderd om te bemiddelen. Alle 
ongenoegens in 2018 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Naast ongenoegens en klachten ontvangt 
de klachtenfunctionaris ook complimenten over de zorg en dienstverlening geleverd door Het Laar. 
In 2018 zijn er 18 complimenten ontvangen.    
 
4.3 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van werk  
MedewerkerMonitor 
Begin 2018 zijn de resultaten beschikbaar gekomen van de deelname van Het Laar aan de 
MedewerkerMonitor in 2017. Heel positief is dat veel medewerkers de MedewerkerMonitor hebben 
ingevuld. De respons was met 73% hoog ten opzichte van het sectorgemiddelde van 57%.  
 
  

                                                           
1  NPS-score: Deze score betreft de waarschijnlijkheid op een schaal van 0-10 dat men Het Laar aanbeveelt bij 
familie/vrienden (score 0-6: criticasters; score 7-8: neutraal tevreden en score 9-10: promotors). De NPS-score komt tot 
stand door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken. PS-score: Het percentage respondenten 
dat een 8, 9 of 10 gegeven heeft. 
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De belangrijkste resultaten op hoofdlijnen2 : 

 
 
In 2018 zijn de uitkomsten van de MedewerkerMonitor geanalyseerd en is aanvullend onderzoek 
verricht naar de bevindingen. In 2018 en verder krijgen vitaliteit, afstemming tussen werk en privé en 
communicatie tussen leden van het dreamteam bijzondere aandacht. 
 
Waarderingsonderzoek vrijwilligers 
In 2018 heeft Het Laar deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek voor vrijwilligers van 
Facit. Deelname stelt Het Laar in staat om, kijkend naar het vrijwilligerswerk, verder te versterken op 
basis van benchmarking met vergelijkbare andere zorgorganisaties. De respons van de vrijwilligers 
van Het Laar op het onderzoek was 61,3%. Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale werksituatie 
voor vrijwilligers in Het Laar is een 8,1. Vergelijkbare andere zorgorganisaties scoorden een 7,6. 76% 
van de deelnemende vrijwilligers zijn heel trots op Het Laar. Vergelijkbare andere organisaties 
scoorden hierop 59%.  
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 De getallen bij de taartdiagrammen geven het aantal keren weer dat een onderwerp door de 242 deelnemers aan de 

MedewerkerMonitor is benoemd. 
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Werkgeverloyaliteit (World Net Promotor Score/Net Promotor Score/Promotor Score) 
 
Doelgroep WNPS-score 2017 Sectorscore 2017 

Medewerkers -0,4 -10,5 

 

Doelgroep NPS-score 2018 PS-score 2018 

Vrijwilligers 30% 77% 

 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
In 2018 zijn er geen medewerkers van Het Laar geweest die gebruik hebben gemaakt van de diensten 
van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon wordt ingevuld 
door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie.   
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5. Het Laar en haar maatschappelijke context  
5.1 Dialoog met belanghebbenden 
Modernisering medezeggenschap (wijk)bewoners 
Het Laar kent zowel een Cliëntenraad als een bestuur van de Huurdervereniging. Zij behartigen de 
belangen van cliënten en huurders. In 2018 hebben zowel de Cliëntenraad als het bestuur van de 
Huurdervereniging besloten om tot oprichting van een Bewonersraad over te gaan. De rechten 
voortvloeiend uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (afgekort: Wmcz) en de Wet op 
het overleg huurders – verhuurder (afgekort: Wohv) worden aan deze Bewonersraad overgedragen. 
De Bewonersraad wordt in haar functioneren ondersteund door een zestal Adviescommissies, te 
weten: woon- & huurzaken; zorgzaken; aangenaam leven; faciliteiten, activiteiten & evenementen;  
beleid & organisatie en de proeverij. Deze Adviescommissies worden door de Bewonersraad 
geconsulteerd bij vraagstukken of bijvoorbeeld advies- of instemmingsverzoeken van de Raad van 
Bestuur. In de nieuwe opzet van de medezeggenschap wordt de Bewonersraad ondersteund door 
een ambtelijk secretaris. Deze secretaris vervult een belangrijke rol in de professionalisering van de 
raad en de afstemming tussen de raad en de Adviescommissies. Begin 2019 is deze werkwijze 
geïntroduceerd.  
 
Familie- en informatieavonden  
Periodiek organiseren zorgteams familieavonden voor bewoners. Tijdens deze avonden wordt 
aandacht geschonken aan belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en in Het Laar. Tevens is 
er aandacht voor bijvoorbeeld mantelzorg, palliatieve zorg, veiligheid en bewegen. 
Inhoudsdeskundigen worden, waar wenselijk, als sprekers voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Het 
doel is om met elkaar in gesprek te gaan en het beleid en het dienstenaanbod van Het Laar in 
samenspraak verder te ontwikkelen.  
 
Vergeet me niet-avonden  
Voor familieleden van bewoners met psychogeriatrische beperkingen, maar ook voor 
geïnteresseerde medewerkers, vrijwilligers en medewerkers van collega-organisaties, organiseren we 
‘Vergeet me niet-avonden’. Tijdens deze informatiebijeenkomsten geven gastsprekers en 
professionals voorlichting over hoe om te gaan met dementie. Daarnaast is er volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen en het leggen van contacten met lotgenoten.  
 
Informatieavonden voor wijkbewoners op de wachtlijst voor een huurappartement  
Jaarlijks organiseert Het Laar informatieavonden voor geïnteresseerden in haar huurapparte-menten. 
Tijdens deze avonden wordt het huren met een woonarrangement toegelicht en informatie verstrekt 
over de ondersteuning die Het Laar gedurende de wachttijd kan aanbieden. 
 
Laarburen, gastheren en gastvrouwen 
Het Laar kent een groep bewoners die in de woon- en leefgemeenschap van Het Laar iets willen 
betekenen voor anderen. We noemen hen Laarburen. Zij vervullen een belangrijke rol in de overgang 
van wonen in de wijk naar wonen in Het Laar. Zij maken nieuwe bewoners wegwijs in het 
gebouwencomplex, begeleiden bewoners naar het restaurant en de sociaal-culturele activiteiten, 
maar ook naar de clubs en de verenigingen. Daarnaast vormen zij een vraagbaak en verwijzen ze 
indien nodig door. Dit zorgt er voor dat nieuwe bewoners sneller kunnen aarden in Het Laar en -
indien gewenst- kunnen aansluiten bij medebewoners.  
Naast de Laarburen stimuleren de gastheren en gastvrouwen de onderlinge contacten tussen de 
bewoners. Verbondenheid binnen de Laargemeenschap draagt bij aan een harmonieus woon- en 
leefklimaat.  
De Nationale Burendag is door Het Laar aangegrepen om bewoners die zich in Het Laar inzetten als 
Laarbuur, gastheer of gastvrouw te bedanken. Voor hen is een kookworkshop (high tea) 
georganiseerd. 
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Open dagen en seniorenbeurzen  
Ter bevordering van een open communicatie met de omringende omgeving opent Het Laar jaarlijks 
haar deuren tijdens de open dagen. Tevens levert Het Laar een actieve bijdrage aan de 
seniorenbeurs.  
 
Laardebatten 
Het Laar organiseert vier keer per jaar voor haar medewerkers en vrijwilligers een Laardebat. Dit  
Laardebat staat telkens in het teken van een speciaal thema. Deelnemers aan het debat worden door 
de Raad van Bestuur uitgenodigd om actief mee te denken en te praten. Zo stonden in 2018 de 
onderwerpen ‘medewerkerstevredenheid’ en ‘arbeidsmarktbenadering’ op de agenda. De 
opbrengsten van de debatten vormen input voor de verdere aanpak van het thema. De Laardebatten 
hebben ook een functie in het versterken van de onderlinge contacten in Het Laar. Door gezien en 
gehoord te worden en kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen werken we aan een organisatie 
waarin het prettig wonen en werken is. Het met elkaar voeren van het ‘open gesprek’ draagt bij aan 
het beter functioneren van Het Laar en verhoogt de tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers. 
Daarnaast sluiten we hiermee aan op de in Het Laar aanwezige kennis. 
 
Kampvuurbijeenkomst(en) 
In 2018 is een kampvuurbijeenkomst georganiseerd. Bewoners, medewerkers en leden van advies- 
en toezichthoudende organen stonden in deze bijeenkomst stil bij ‘Het verpleeghuis van de 
toekomst’. Onder externe begeleiding is gesproken over de vormgeving van het nieuwe verpleeghuis, 
de daarin aanwezige voorzieningen en faciliteiten en de logistieke processen. Gesproken is over hoe 
zorgtechniek/domotica het wonen, zorgen en werken kan ondersteunen en op welke wijze 
vormgeving, interieur, kleur en geur kan bijdragen aan een ‘Aangenaam leven’. De bijeenkomst is 
georganiseerd in het kader van het uitbreidingsinitiatief dat Het Laar bij de Gemeente Tilburg heeft 
ingediend.  
 
Husseldagen 
Het Laar organiseert jaarlijks husseldagen. Medewerkers, maar ook leden van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Toezicht, kunnen tijdens deze dagen kennismaken met het veelzijdige werk in Het 
Laar. Dit doen zij door ‘mee te lopen’ in de teams. Deelnemers kunnen zich op deze wijze oriënteren 
op het dienstenaanbod van Het Laar en een indruk krijgen van de geleverde kwaliteit. Medewerkers 
kan het ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes.    
 
5.2 Maatschappelijke doelen 
Vrijwilligerswerk  
Via het aanbieden van vrijwilligerswerk stelt Het Laar mensen in de gelegenheid om een belangeloze 
bijdrage te leveren aan het welbevinden van ouderen c.q. relevante werkervaring op te doen die de 
kans op het krijgen van een betaalde baan vergroot. In 2018 kon Het Laar, tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest, twee jubilarissen in het zonnetje zetten die respectievelijk 10 en 20 jaar werkzaam 
zijn als vrijwilligers in Het Laar. Daarnaast herbergt Het Laar de jongste vrijwilliger van Nederland. 
Samen met negen andere vrijwilligers is hij genomineerd voor Beste Brabander van het jaar. 
Er zijn ook bedrijven en scholen die Het Laar en haar bewoners in 2018 hebben ondersteund, 
bijvoorbeeld tijdens NL Doet, de vrijwilligersdag of één van de vele Nationale feest- en 
herdenkingsdagen. Het Laar maakt hiervan dankbaar gebruik. In 2018 hebben onder andere 
medewerkers van de Gemeente Tilburg, Cubiss en Fuji, maar ook leerlingen en studenten van 
basisschool De Zuidwester, het ROC en de Fontys Hogeschool, vrijwilligersactiviteiten voor Het Laar 
en haar bewoners uitgevoerd.  
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Samenwerking met Prins Heerlijk  
Via Prins Heerlijk in Tilburg wordt in Het Laar het opleidingsprogramma volgens de methode ‘Speciaal 
MBO in bedrijf’ aangeboden. Deze lesmethode kenmerkt zich door bij gemotiveerde jongeren met 
leerproblemen ‘er alles uit te halen wat er in zit’. Het Laar is er trots op om samen met andere 
organisaties waaronder Schakelring, de Wever en Thebe, partner te zijn in dit project. Prins Heerlijk 
verzorgt samen met het Koning Willem I College de opleiding. Prins Heerlijk exploiteert in Het Laar 
een levensmiddelenwinkel en er werken leerlingen van Prins Heerlijk in de keuken, het restaurant en 
in de zorg. Inmiddels hebben verscheidene leerlingen een vast contract van Het Laar aangeboden 
gekregen.  
 
Maatschappelijke stages 
In 2018 zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar als 
stagiair aan de slag gegaan in Het Laar. Het betrof stages van 8 uur tot en met stages van 30 uur. Via 
een maatschappelijke stage maken leerlingen kennis met verschillende werkgebieden. Dit doen zij 
door het uitvoeren van specifieke klussen die aansluiten bij hun interesses en vaardig-heden. 
Leerlingen afkomstig van het Mill-Hillcollege, Campus 013, Jozefmavo, Kempenhorst College, 
Cobbenhagen mavo, Praktijkcollege Tilburg, Theresia Lyceum en De Nieuwste School hebben in Het 
Laar aan de stage deelgenomen. De praktijkopleiders van Het Laar coördineren de plaatsing van de 
stagiaires. De begeleiding op de werkvloer wordt vormgegeven door de werkbegeleiders. In 2018 zijn 
13 stagiaires in Het Laar aan de slag gegaan. Zij hebben stages gelopen op de zorgafdelingen, in de 
keuken en in het restaurant. Daarnaast heeft het horecateam van Het Laar een presentatie en 
rondleiding verzorgd voor studenten van de Rooi Pannen.  
 
Snuffelstages 
Het Laar biedt in samenwerking met Gemeente Tilburg en re-integratiebureaus herintreders de kans 
om via een drie maanden durende snuffelstage te onderzoeken of men geschikt is voor een functie in 
de zorg. Is er binnen Het Laar een passende functie voorhanden en is er een match dan krijgen deze 
herintreders, na de snuffelperiode, een contract aangeboden. In 2018 hebben vijf personen gebruik 
gemaakt van de stageplaatsen in Het Laar. Aan twee personen is er een contract aangeboden en één 
persoon is vrijwilliger geworden in Het Laar. Daarnaast hebben twee  studenten van de Erasmus 
University Rotterdam snuffelstages in Het Laar gevolgd in het kader van hun opleiding. Ook zijn er 
regelmatig sollicitanten die een verzorgende of verpleegkundige opleiding willen gaan volgen. Zij 
lopen vaak een dag mee in het zorgteam om te bekijken of het werken in de zorg voor hen geschikt 
is.  
 
Onderzoeksprojecten   
Het Laar biedt studenten (HBO en WO) de mogelijkheid om projecten uit te voeren in Het Laar. Op 
deze manier kunnen zij praktijkkennis en ervaring opdoen. De frisse blik, de kennis en de 
onderzoeksresultaten zijn waardevol voor Het Laar.  
 
Beursvloer013                                                                                                                                                      
Het Laar heeft in 2018 deelgenomen aan de beursvloer013. Dit initiatief van ContourdeTwern brengt 
de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van commerciële bedrijven bij elkaar. Het 
Laar heeft op de beursvloer, in ruil voor een tegenprestatie, enkele interessante deals gesloten. Zo 
heeft Het Laar onder andere voetbalkaartjes van Willem II bemachtigd voor haar bewoners, een 
seminar ‘beter presenteren’ voor haar medewerkers en speciale optredens voor tijdens de Goede 
Doelendag.  
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5.3  Milieu- en duurzaamheidsaspecten   
Het Laar neemt deel aan de Green Deal Regio Hart van Brabant. Via deelname willen we binnen drie 
jaar een aanzienlijke verduurzaming van onze bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal is een 
afspraak tussen dertien zorginstellingen, negen gemeenten, de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED.  Deze partijen willen voldoen aan de 
afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013 over duurzame groei en een 
toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het doel is om in 2019, doch uiterlijk in 2020, het 
bronzen keurmerk te behalen. Tevens heeft Het Laar de landelijke Green Deal voor duurzame zorg 
2.0 ondertekend. Het Laar wordt in het verduurzamen van haar bedrijfsprocessen begeleid door een 
projectmanager duurzaamheid.  
 
In 2018 is een milieubeleid opgesteld waarin energie, afval en vervoer de drie belangrijkste 
speerpunten vormen. Onze milieuprestaties verbeteren we door onze bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers actief te betrekken. Het Laar is een energiestrijd aangegaan met vier zorginstellingen uit 
Rotterdam. Doel van de strijd is om via beïnvloeding van gedrag energiebesparingen te realiseren. 
Om dit te realiseren hebben in Het Laar twee medewerkers de rol van energiecaptain. Zij zetten, 
samen met een aantal vrijwilligers, via diverse voorlichtingsactiviteiten in op het bevorderen van 
energiebesparend gedrag. Daarnaast zijn drie horecamedewerkers uit de keuken en het restaurant 
gestart met de masterclass duurzaam en gezond aan tafel. Deze masterclass is gericht op het 
terugdringen van voedselverspilling en het bevorderen van het duurzaam en lokaal inkopen van 
ingrediënten.  
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6. Het Laar in de toekomst 
6.1 Toekomstige ontwikkelingen & meerjarenbeleid  
In 2017 is samen met in- en externe belanghebbenden een nieuw meerjarenbeleid opgesteld voor de 
periode 2018 tot en met 2020.  Dit beleid draagt de titel ‘Bewandel de weg van een aangenaam 
leven’. Het bevat de belangrijkste veranderopgaven voor Het Laar de komende jaren.  
 
De ontwikkelingen in de ouderenzorg en -huisvesting stellen organisaties voor de opgave om hun 
koers en portfolio regelmatig te heroverwegen. Gezien de aanhoudende vraag naar zowel zorg- als 
huurappartementen is door Het Laar eind 2018 een uitbreidingsinitiatief ingediend bij de Gemeente 
Tilburg. Het betreft de realisatie van een nieuwe accommodatie voor intensieve zorg en de 
herbestemming van Laarzicht als serviceflat met huurappartementen.  
 
Het slim organiseren van woon- en zorgprocessen en het waarborgen van een gastvrije 
bedrijfsvoering is van groot belang, mede ook door de veranderende omgeving. Om dit te realiseren 
werken we permanent aan continu verbeteren.  We zetten maximaal in op het geven 
persoonsgerichte zorg aan onze (wijk)bewoners.  
 
Daar waar van meerwaarde onderzoekt Het Laar de mogelijkheden tot samenwerking met collega 
zorgorganisaties. Het Laar laat zich -op tijdelijke basis-  door externen bijstaan op dossiers zoals 
‘duurzaamheid’ en ‘innovaties’.  
 
Het Laar volgt met grote belangstelling het beleid van het Ministerie van VWS met betrekking tot de 
ondersteuning van en de zorg voor ouderen (Wlz, Zvw en Wmo). Nieuwe visies en mogelijke 
aanpassingen in wet- en regelgeving worden beoordeeld op consequenties voor de strategie en de 
bedrijfsvoering van Het Laar.  
 
Gezien de kracht van de organisatie, de cultuur en de in gang gezette plannen, tezamen met onze 
gezonde financiële uitgangspositie, heeft Het Laar alles in huis om toegevoegde waarde te blijven 
creëren voor ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Het Laar stuurt op het vanuit haar 
missie verder versterken van haar organisatie. 
 
6.2 Voornaamste risicofactoren en risicobeheer 
Het blijven leveren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening staat in de afweging van de 
risicofactoren voorop. Aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning, alsmede aan het voldoen aan 
wet- en regelgeving, worden geen concessies gedaan. Er wordt prudent omgegaan met de financiële 
middelen teneinde de organisatie duurzaam financieel gezond te laten zijn en weerbaar te houden. 
Bij -strategische- beslissingen wordt ook de maatschappelijke rol van Het Laar in Tilburg betrokken. In 
onderstaande tabel is een korte beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico's waarmee Het 
Laar wordt geconfronteerd. De onderscheiden risico’s zijn onderverdeeld in risicocategorieën. 
Daarbij wordt per risico aangegeven welke beheersmaatregelen Het Laar heeft getroffen en welke 
trend Het Laar ziet ten opzichte van 2017 in de kans dat het risico zich voordoet.  
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

Zorg 
 
 

De complexiteit van de zorgvraag 
neemt toe met een mogelijk 
effect op de kwaliteit van de 
zorgverlening.  

Het Laar kent een uitgebreid opleidings-
aanbod en heeft de afgelopen jaren 
ingezet op het versterken van de positie 
van verpleegkundigen en contact-
verzorgenden in de teams. De samen-
werking tussen de zorgteams en de 
behandelaren is verder versterkt met de 
komst van een coördinerend specialist 
ouderengeneeskunde (SOG). 
Middels een kwaliteitssysteem wordt op 
de kwalitatieve aspecten van de 
geleverde zorg toegezien. Er vinden 
onafhankelijke, externe audits plaats 
door onder andere inspecties, 
zorgkantoren en certificeringsbureaus. 
Het Laar heeft haar PREZO gouden 
keurmerken in 2018 behouden. 

Gelijkblijvend 

Wonen en 
Zorg 

Het leegstandsrisico van de zorg- 
en huurappartementen van Het 
Laar is laag. Weliswaar zien we 
als algemene ontwikkeling dat 
ouderen langer zelfstandig thuis     
-willen, maar ook moeten- blijven 
wonen. Desondanks kent Het 
Laar een wachtlijst voor zowel  
zorg- als huurappartementen.  

Binnen de kaders van het strategisch 
beleid wordt gestuurd op een goede mix 
van zorg- en huurappartementen. 
Tevens wordt waar nodig door de 
toewijzingscommissie bijgestuurd. De 
aantrekkelijkheid van de zorg- en 
huurappartementen bevorderen we 
door continu te investeren in woon- en 
leefkwaliteit. 

Gelijkblijvend 

Personeel Er is een algemeen tekort aan 
goed opgeleide medewerkers in 
de zorgsector. Het Laar merkt dit 
ook in de werving en selectie van 
medewerkers. 

Er wordt continu opgeleid. Een recruiter  
is aangesteld en de arbeidsmarkt-
campagne ‘Jij maakt het mogelijk!’ 
wordt in 2019 uitgerold om nieuwe 
medewerkers te vinden en aan Het Laar 
te binden. Daarnaast worden meeruren 
ingezet indien nodig aangevuld met 
zelfstandigen zonder personeel en 
uitzendkrachten. 

Stijgend 

Ziekteverzuim onder 
medewerkers en vergrijzing 
personeelsbestand. 

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

Stijgend 

Financieel De zorgmarkt kent onzeker-
heden. Financiële afspraken over 
de productie worden, ondanks 
meerjarenovereenkomsten in de 
Wlz, elk jaar opnieuw gemaakt. Er 
zijn geen financiële meerjaren-
afspraken. 

Het Laar heeft een behoudende finan-
ciële strategie en stuurt op voldoende 
financiële reserves en een minimum-
niveau van direct beschikbare liquidi-
teiten. 

Gelijkblijvend 
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

Financieel 
(vervolg) 
 
 
 

Door het systeem van click-
momenten in de Wlz-financiering 
is er sprake van een directe 
relatie tussen de maandelijks 
gerealiseerde productie en de 
inkomsten. De zorginkoop voor 
X+1 is hieraan gerelateerd.  
Er is een risico op over- of 
onderschrijding van de omzet-
plafonds met zorgverzekeraars in 
het kader van de wijkverpleging. 

Vanuit  de maatschappelijke rol die Het 
Laar vervult streeft Het Laar naar het 
voorkomen van wachtlijsten en het 
maximaal bezetten van haar 
appartementen.  Hierbij wordt rekening 
gehouden met de vigerende 
doelmatigheidsopgaven. 

Gelijkblijvend 

De waardering van het vastgoed 
in relatie tot het impairmant-
risico. 

Het Laar beoordeelt jaarlijks of er sprake 
is van de noodzaak tot impairment. 

Gelijkblijvend 

ICT 
 
 

De inzet van ICT-middelen in de 
branche neemt toe. Dit heeft als 
risico het onvoldoende tijdig 
meegaan in ICT-ontwikkelingen 
en het onbedoeld in de open-
baarheid kunnen komen van 
persoonsgegevens van (wijk) 
bewoners en van medewerkers/ 
vrijwilligers. 

Het Laar laat zich ondersteunen door 
externe professionals bij de vormgeving 
van haar ICT-beleid en bij de implemen-
tatie van nieuwe ICT-toepassingen.  
De AVG is geïmplementeerd in 2018 en 
krijgt voortdurend aandacht in 2019. 
Een securitycheck is uitgevoerd op de 
gedigitaliseerde gegevens. Het Laar 
heeft een protocol datalekken. 

Stijgend 

Compliance De wet- en regelgeving neemt in 
omvang en complexiteit toe. Er 
wordt steeds stringenter 
toegezien op naleving. 

Het ‘compliant zijn’ staat hoog in het 
vaandel. In 2019 wordt een aanzet 
gegeven om vigerende wet- en 
regelgeving te bundelen in een 
overkoepelend complianceprogramma. 
Hierin wordt voor geprioriteerde wet- 
en regelgeving aangeven waar -netto- 
risico’s liggen. Deze risico’s worden 
gemitigeerd.  

Gelijkblijvend 

Fraude Het voordoen van fraude met 
nadelige financiële en/of imago-
consequenties voor Het Laar. 

De belangrijkste frauderisico’s zijn 
geïnventariseerd en geprioriteerd en van 
beheersmaatregelen voorzien. 

Gelijkblijvend 
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7.    Adviesorganen 
7.1   (Wijk)bewoners/Huurders 
Cliëntenraad 
De Cliëntenraad van Het Laar is zodanig samengesteld dat zowel de belangen van de Wlz- en Zvw-
cliënten als die van de huurders worden behartigd. In het verslagjaar 2018 hebben vijf overleg-
vergaderingen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Van elke overlegvergadering zijn notulen 
gemaakt. Huisorgaan de Babbelaar wordt ingezet om belangrijke zaken die besproken zijn naar 
bewoners te communiceren.  
 
De Cliëntenraad legt jaarlijks in haar algemene ledenvergadering verantwoording af aan de 
(wijk)bewoners van Het Laar. Deze vergadering vond plaats op 9 mei 2018. Leden van de raad 
hebben op 15 mei 2018 deelgenomen aan de, door Het Laar georganiseerde, werkconferentie ‘Op 
weg naar een aangenaam leven’. Tevens heeft een delegatie deelgenomen aan het voorjaars- en  
inkoopoverleg met het zorgkantoor. Er is onder andere gesproken over de steeds belangrijker 
wordende rol van de Cliëntenraad als gesprekspartner van de Raad van Bestuur en het zorgkantoor, 
mede bezien in het licht van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zorginkoper van het 
zorgkantoor toonde veel belangstelling in de betrokkenheid van de raad bij 
organisatieontwikkelingen in Het Laar. In het kader van de verdere professionalisering van de rol van 
de Cliëntenraad is aangegeven dat periodiek overleg met de Raad van Bestuur plaatsvindt op basis 
van een werkplan. Daarnaast is melding gemaakt van het feit dat de raad, samen met de Raad van 
Bestuur, een voorstel tot oprichting van een Bewonersraad heeft ontwikkeld. Op 21 november 2018 
hebben leden van de Cliëntenraad deelgenomen aan de kampvuurbijeenkomst ‘Het verpleeghuis van 
de toekomst’.  In het najaar heeft een lid deelgenomen aan het landelijke congres voor 
Cliëntenraden ‘Lef op locatie’.  
 
Jaarlijks heeft de heer Van den Einden, contactpersoon vanuit de Raad van Toezicht, een gesprek met 
de Cliëntenraad en het bestuur van de Huurdersvereniging over de gang van zaken binnen de 
Stichting. Dit gesprek heeft op 29 januari 2019 plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van 
de Raad van Toezicht, de heer Sennema. In dit overleg is teruggekeken op 2018 en gesproken over 
ontwikkelingen in 2019. Leden van de Cliëntenraad en de Huurdersvereniging hebben aangegeven 
tevreden te zijn over het gevoerde beleid en de samenwerking met de Raad van Bestuur.       
Op verzoek van het Zorgkantoor heeft Het Laar in 2018 een overzicht aangereikt met diensten die 
Het Laar levert in aanvulling op de verblijfsaanspraken in de Wlz. Dit overzicht bevat een vermelding 
van de prijs per dienst en de beantwoording van de vraag of sprake is van een vrijwillige afname.  
 
Het Laar is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie heeft in het verslagjaar 
de belangstelling onder Cliëntenraden gepeild voor deelname aan een regionale bijeenkomst. De 
Cliëntenraad van Het Laar heeft te kennen gegeven hieraan geen behoefte te hebben. Jaarverslagen 
van de Regionale Klachtencommissie worden op de agenda van de overlegvergadering met de Raad 
van Bestuur geplaatst. 
 
Samenstelling Cliëntenraad Het Laar per 31 december 2018 Rol binnen de cliëntenraad 

De heer J.C.F.M. van Beurden Voorzitter 

Mevrouw A.C.F. Linkels-van Oers Secretaris 

Mevrouw C.M. Bertens-Conijn Lid 

Mevrouw I.J.L. Van Broekhoven-Philipsen Lid 

De heer H.J.W. van Esch Lid 

Mevrouw C.A.H.J. van Riel-Mutaers Lid 

Mevrouw C.M.J. Spaninks-Vermetten Lid 

De heer J.P. Spijkers Lid 

De heer W.P.C.T. Taminiau Lid 
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Onderwerpen en rechten Inhoud 

Meerjarenbeleid 2018-
2020, jaarplan 2018 en 
begroting 2018 
(informatierecht) 

De Cliëntenraad heeft geparticipeerd in de totstandkoming van het 
meerjarenbeleid 2018 – 2020 en is aanwezig geweest bij de officiële aftrap die 
door Burgemeester Weterings is verricht. De Cliëntenraad heeft middels een 
presentatie kennis genomen van het jaarplan 2018 en de begroting 2018. 

Verantwoording 2017 
(adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft ingestemd met de tekst in het jaardocument 2017 met 
betrekking tot het functioneren van de Cliëntenraad en de uitkomsten van het 
gebruik van haar wettelijke rechten. 

Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg 
(informatie-/adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft kennisgenomen van de Actiz-publicatie waarin 
bestuurders van zorgorganisaties, waaronder mevrouw Van Huijkelom, vertellen 
hoe zij de extra kwaliteitsmiddelen inzetten. Het informatiefilmpje over het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vertoond in de algemene ledenvergadering  
van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft kennis genomen van de resultaten 
van de cliëntwaarderingsonderzoeken 2018. Het kwaliteitsjaarverslag 2017 is 
met de Cliëntenraad gedeeld en het kwaliteitsplan 2019 is aan de Cliëntenraad 
toegelicht.  

Waardigheid & Trots 2018 
(informatierecht) 

De Cliëntenraad is eenmaal per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van 
het project in het kader van Waardigheid & Trots. Er worden, in samenspraak 
met (wijk)bewoners, veel activiteiten ontwikkeld en aangeboden die bijdragen 
aan een aangenaam leven.  

Zorgovereenkomst 
(verzwaard adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft in het kader van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) positief geadviseerd over de aanvullingen in de 
zorgovereenkomst. De aanpassing van de Algemene Voorwaarden betreft de 
opzegtermijn van één kalendermaand bij het opzeggen van de overeenkomst 
door de cliënt en het opnemen van een eigen risico van € 50,-. Daarnaast is de 
verplichting komen te vervallen tot het plaatsen van een handtekening bij elke 
wijziging van het zorgplan. Het moment van evaluatie van het zorgplan is niet 
meer voorgeschreven en de bijzondere module Bopz is geschrapt. 

Organisatie-
ontwikkelingen 
(informatierecht) 

De Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur goed geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in de organisatie. Genoemd kunnen onder andere worden de 
inzet van Spaanse verpleegkundigen, de extra ondersteuning van het 
kantoorpersoneel en de plannen voor de nieuwbouw.  

Clientregistratiesysteem 
en elektronisch 
cliëntdossier (adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven inzake de aanschaf van een 
nieuw cliëntregistratiesysteem en elektronisch cliëntdossier. Het nieuwe 
systeem heeft veel meerwaarde. Zo hebben bewoners en hun naasten inzage in 
het zorgdossier en kunnen zij digitaal communiceren met zorgmedewerkers.  

Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg 
(adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft het lidmaatschap van de regionale klachtencommissie 
geëvalueerd en een positief advies uitgebracht inzake het continueren van het 
lidmaatschap. 
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Onderwerpen en rechten Inhoud 

Duurzaamheid 
(informatierecht) 

Aan het eind van 2018 is er met vier andere zorginstellingen een energiestrijd 
gestart om, met behoud van comfort, energie te besparen. Het Laar wil graag 
het bronzen certificaat van de Milieuthermometer behalen en doet mee aan de 
energiestrijd. Zo wordt er onder andere gekeken naar de mogelijke aanschaf van 
een zuinigere/elektrische Laarbus. De Cliëntenraad heeft geattendeerd om de 
mogelijkheden tot lease te onderzoeken.  

Goede doelen 
(adviesrecht) 

Er mag in Het Laar niet gecollecteerd worden. Vanwege vele sponsorverzoeken 
is het initiatief genomen om op 16 september een goede doelen dag te 
organiseren. Organisaties hebben tijdens deze dag de mogelijkheid gekregen om 
hun goede doel te presenteren en geld in te zamelen. Tevens zijn er optredens 
georganiseerd en is er een tombola gehouden. Opbrengsten zijn onder de 
aanwezige goede doelen verdeeld. De Cliëntenraad heeft hiermee ingestemd. 

Medezeggenschap Een delegatie van de Cliëntenraad heeft in het verslagjaar de samenwerkings-
overeenkomst en het reglement Cliëntenraad beoordeeld. Dit heeft geresulteerd 
in het voorstel om te komen tot modernisering van de medezeggenschap in Het 
Laar waarbij de Cliëntenraad en het bestuur van de Huurdervereniging worden 
samengevoegd. De Cliëntenraad heeft op 22 maart 2018 unaniem besloten tot 
oprichting van een Bewonersraad met onderliggende Adviescommissies. De 
Huurdervereniging heeft hiertoe ook besloten. Eind 2018 is een interessepeiling 
georganiseerd in deelname aan de nieuwe Bewonersraad en in deelname aan de 
te onderscheiden Adviescommissies. De Bewonersraad wordt begin 2019 
opgericht.  

Introductiebijeenkomsten Twee keer per jaar organiseert de Cliëntenraad introductiebijeenkomsten voor 
nieuwe bewoners. In het najaar zijn hiervoor naast nieuwe Wlz-bewoners ook 
nieuwe huurders uitgenodigd. Dit was een succes. 

Tarieven 2019 
(informatierecht) 

De Cliëntenraad heeft kennis genomen van de restauratieve tarieven voor 2019. 

Wlz-aanspraken & 
aanvullende diensten 
2019 
(verzwaard adviesrecht) 

De Cliëntenraad heeft ingestemd met de afwijkende afspraken 2019 ten 
opzichte van de Wlz-aanspraken zoals toegelicht op de website van 
ZorginstituutNederland (www.zorginstituutnederland.nl).  De Cliëntenraad heeft 
ingestemd met het overzicht aanvullende diensten 2019.  

Werkplan 2019 De Cliëntenraad heeft een werkplan en een vergaderschema voor 2019 
opgesteld. Het werkplan stelt de Cliëntenraad in staat om op actieve wijze, 
vorm, inhoud en richting te geven aan medezeggenschap.   

 
Huurdersvereniging  
De bestuursleden van de Huurdersvereniging worden uit de eigen leden gekozen door de algemene 
ledenvergadering. In 2018 hebben in totaal vijf vergaderingen met de Raad van Bestuur 
plaatsgevonden. In een extra vergadering op 30 april 2018 is met de Raad van Bestuur gesproken 
over de modernisering van het medezeggenschap in Het Laar. Van elke overlegvergadering zijn door 
het directiesecretariaat notulen gemaakt. De Huurdersvereniging is als zelfstandig rechtspersoon zelf 
verantwoordelijk voor de aanwending en verantwoording van de haar beschikbaar gestelde 
lidmaatschapsbijdragen van huurders.  
 
Met de huurders is op 17 april 2018 in twee algemene jaarlijkse vergaderingen (één voor huurders 
met en één voor huurders zonder woonarrangement) het te voeren beleid besproken. Tevens is een 
toelichting gegeven op de eindafrekening woonservicekosten, de nieuwe bevoorschottings-
bedragen, de huurprijsverhogingen, de geplande en de gerealiseerde investeringen en het beleid 
inzake huren met een woonarrangement.  
Leden van het bestuur van de Huurdervereniging hebben op 15 mei 2018 deelgenomen aan de, door 
Het Laar georganiseerde, werkconferentie ‘Op weg naar een aangenaam leven’.  
 
Jaarlijks heeft de heer Van den Einden, contactpersoon vanuit de Raad van Toezicht, een gesprek met 
het bestuur van de Huurdersverenging en de Cliëntenraad over de gang van zaken binnen de 
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Stichting. Dit gesprek heeft op 29 januari 2019 plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van 
de Raad van Toezicht, de heer Sennema. In dit overleg is teruggekeken op 2018 en gesproken over 
ontwikkelingen in 2019. Leden van de Huurdersvereniging en de Cliëntenraad hebben aangegeven 
tevreden te zijn over het gevoerde beleid en de samenwerking met de Raad van Bestuur.    
 
Samenstelling bestuur Huurdersvereniging Het Laar per  
31 december 2018 

Rol binnen de Huurdersvereniging 

De heer H.M. Hendriks Voorzitter 

Mevrouw A.M.J. van Kruisselbergen-Kuiper Penningmeester 

Mevrouw E.P.M. Claessens-Cleijsen Lid 

Mevrouw C.H. van Herpt-Dijkman Lid 

De heer G.L.J. Schouten Lid 

 
Onderwerpen en rechten  Inhoud 

Meerjarenbeleid 2018-
2020, jaarplan 2018 en 
begroting 2018 
(informatierecht) 

Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft geparticipeerd in de 
totstandkoming van het meerjarenbeleid 2018 – 2020 en is aanwezig geweest bij 
de officiële aftrap die door Burgemeester Weterings is verricht. Het bestuur van 
de Huurdersvereniging heeft middels een presentatie kennis genomen van het 
jaarplan 2018 en de begroting 2018. 

Verantwoording 2017 
(Informatierecht) 

Het bestuur van de Huurdervereniging heeft ingestemd met de tekst in het 
jaardocument 2017 met betrekking tot het functioneren van de 
Huurdervereniging en de uitkomsten van het gebruik van haar wettelijke 
rechten.  

Huurprijs- en voorschot-
bedragen 2018 
(Informatierecht) 

Het bestuur van de Huurdersvereniging is geïnformeerd over de nieuwe 
huurprijs- en voorschotbedragen 2018 voor huurders met en zonder een 
woonarrangement. 

Medezeggenschap 
 

Het bestuur van de Huurdervereniging heeft een voorstel ontvangen om te 
komen tot modernisering van de medezeggenschap in Het Laar. In dit voorstel 
worden het bestuur van de Huurdervereniging en de Cliëntenraad  samen-
gevoegd in één Bewonersraad. Het bestuur van de Huurdervereniging heeft op 
18 juni 2018 unaniem besloten tot oprichting van een Bewonersraad met 
onderliggende Adviescommissies. De Cliëntenraad heeft hiertoe ook besloten. 
Eind 2018 is een interessepeiling georganiseerd in deelname aan de nieuwe 
Bewonersraad en in deelname aan de te onderscheiden Adviescommissies. De 
Bewonersraad wordt begin 2019 opgericht.  

Organisatie-
ontwikkelingen 
(Informatierecht) 

Er is met de Raad van Bestuur gesproken over onder andere de kwaliteit van de 
maaltijden, de indeling van Restaurant Chapeau! bij grote activiteiten, de 
aanwezigheid van huisdieren in het restaurant, het onderhoud van het 
parkeerterrein en de tuin, de warmtemeters in de huurappartementen, de inzet 
van Spaanse verpleegkundigen en de leefcoach, de implementatie van een 
nieuw digitaal cliëntenregistratiesysteem en elektronisch cliëntdossier, het 
behoud van de brievenbus van Post.nl voor Het Laar gebouw, de overlast van 
vogels, de extra verstrekkingen/activiteiten in de warme zomerperiode, de 
aanwezigheid van de fruitspecialist in Het Laar, de plannen voor de nieuwbouw, 
de deelname aan de energiestrijd en de evaluatie van de uitvoering van het 
jaarplan 2018. 

Introductiebijeenkomst 
nieuwe bewoners 
(informatierecht) 

Vooruitlopend op het samengaan van het bestuur van de Huurdersvereniging en 
de Cliëntenraad zijn in 2018 ook nieuwe huurders aangesloten bij de 
introductiebijeenkomst die de Cliëntenraad organiseert voor nieuwe bewoners. 

Tarieven 2019 
(Informatierecht) 

Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft kennisgenomen van de 
restauratieve tarieven voor 2019. 

Kwaliteitsplan 2019  
(informatierecht) 

Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft kennisgenomen van het 
kwaliteitsplan 2019.  
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7.2  Medewerkers/Vrijwilligers 
Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad van Het Laar is zodanig samengesteld dat zij de belangen van alle 
medewerkers werkzaam in Het Laar kan behartigen. In het verslagjaar 2018 hebben zeven reguliere 
overlegvergaderingen en twee artikel 24-overleggen met de Raad van Bestuur plaats-gevonden. Het 
artikel 24-overleg betreft een bespreking van de algemene gang van zaken in Het Laar. Tijdens het 
artikel 24-overleg op 11 oktober 2018 was ook de heer Van Haaren, contactpersoon vanuit de Raad 
van Toezicht, aanwezig. De Ondernemingsraad wordt ondersteund  door een ambtelijk secretaris.   
 
In het verslagjaar 2018 is aan de Ondernemingsraad een budget beschikbaar gesteld van € 13.850,-. 
Dit bedrag is door de Ondernemingsraad aangewend voor vakbladen, de OR-attentie voor de dag van 
de jubilarissen, een tweedaagse training en scholing en een terugkomdag om de opgedane kennis te 
evalueren. Jaarlijks legt de Ondernemingsraad verantwoording af via een financieel jaarverslag. 
 
Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht.  Op 29 januari 2019 heeft dit overleg plaatsgevonden in 
aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en de heer  Van Haaren. 
Met de Ondernemingsraad is gesproken over de ontwikkelingen in 2018 en de wijze waarop de 
Ondernemingsraad hierbij is betrokken. In het overleg heeft de Ondernemingsraad aangegeven de 
samenwerking met de Raad van Bestuur als open en transparant te ervaren. De belangrijkste 
bespreekpunten waren: betrokkenheid van de Raad van Toezicht, het terugdringen van het 
ziekteverzuim, de themabijeenkomst 2018, de financiën en de begroting en de algemene 
tevredenheid en het welzijn van de (wijk)bewoner.  
 
Een afvaardiging van de Ondernemingsraad heeft op 15 mei 2018 deelgenomen aan de 
werkconferentie ‘Op weg naar een aangenaam leven’ en op 21 november 2018 aan de 
kampvuurbijeenkomst ‘Het verpleeghuis van de toekomst’.  
  
Samenstelling Ondernemingsraad Het Laar per 31 december 2018 Rol binnen de Ondernemingsraad 

Mevrouw P.F. Hamelink Voorzitter  

Mevrouw J.M.C. van Eulem Ambtelijk  Secretaris 

Mevrouw C.C.J.M. Pessers Lid, Plaatsvervangend voorzitter 

Mevrouw M.P.Y. Frijters Lid 

Mevrouw A.M.P. Jansen Lid 

De heer E.W. Janssens Lid 

De heer D. Leeuwenburg Lid 

Mevrouw G.B. Persijn Lid 

De heer M.C.C.M. Schipperen Lid 

Mevrouw H.M. Smeets Lid  
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Onderwerpen en rechten Inhoud  

Jaarplan 2018, begroting 2018 en 
investeringen 2018 (Informatierecht)  
25 januari 2018 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van het jaarplan, de 
begroting en de investeringen voor 2018. Ze zijn besproken in de 
overlegvergadering.   

Jaarlijkse beloning bij geen 
ziekteverzuim (initiatiefrecht) 
25 januari 2018 

De regeling tweejaarlijkse beloning bij geen ziekteverzuim is in 
2017 afgeschaft. Doorgaans krijgen zieke medewerkers meer 
aandacht dan de collega’s die het ziekteverzuim opvangen. De 
Ondernemingsraad heeft voorgesteld om de beloning bij geen 
ziekteverzuim in ere te herstellen en om te zetten in een jaarlijkse 
beloning. 

Huisvesting, beheer en onderhoud  
(adviesrecht) 
25 januari 2018 

De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven inzake de 
organisatie van de huisvesting, het beheer en het onderhoud. De 
Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om een 
afbouwregeling te overwegen voor de vergoeding van de 
bereikbaarheidsdienst. Deze overgangsregeling verzacht de 
financiële impact van het inkomensverlies. De Raad van Bestuur 
heeft in het kader van goed werkgeverschap hierop positief 
gereageerd.  

Functiebeschrijvingen Sector Wonen 
(instemmingsrecht) 
25 januari 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van manager horeca, chef-kok en gastheer/ 
gastvrouw horeca.  

Functiebeschrijvingen Sector Wonen 
(instemmingsrecht) 
22 maart 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van coördinator huisvesting, beheer en onderhoud, 
huismeester, medewerker beheer en onderhoud, horeca-
medewerker, keukenhulp en kok. 

Scholingsplan 2018  
(Instemmingsrecht) 
22 maart 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het scholingsplan. Er is 
gekozen voor strategisch opleiden om de kwaliteiten van de 
medewerkers blijvend af te stemmen op de ontwikkelingen in Het 
Laar en in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen & Thuiszorg.   

Functiebeschrijvingen Sector Wonen 
en Staf 
(instemmingsrecht) 
14 juni 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van de coördinator vrije tijd, verenigingen en 
vermaak en de ambtelijk secretaris ondernemingsraad. 

Privacy beleid en – reglement 
(instemmingsrecht) 
14 juni 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de in het privacy 
beleid opgenomen regelingen: 
- Het verwerken van alsmede de bescherming van de 

persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame 
personen; 

- Inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor 
waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of 
prestaties van de in de onderneming werkzame personen. 

De Ondernemingsraad heeft verzocht een afzonderlijk protocol op 

te stellen voor het cameratoezicht en deze te zijner tijd als 

instemmingsverzoek aan de Ondernemingsraad voor te leggen. In 

het privacyreglement zal hiervoor een verwijzing worden 

opgenomen. 

Fraude- en risicobeleid 
(instemmingsrecht) 
14 juni 2018 
 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het fraude- en 
risicobeleid waarbij de verantwoordelijkheden zijn gestructureerd 
en maatregelen zijn opgenomen die bijdragen aan het bevorderen 
van respectvol ethisch handelen. 
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Onderwerpen en rechten Inhoud  

Functiebeschrijvingen Sector Wonen 
(instemmingsrecht) 
5 juli 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de 
functiebeschrijvingen van horecamedewerker A en B, receptionist, 
medewerker koude keuken en vrijwilligerscoördinator. 

Functiebeschrijvingen Sector Zorg 
(instemmingsrecht) 
5 juli 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van drie nieuwe functies, te weten: teamcoach, 
administratief medewerker zorg en muziektherapeut. 

Protocol variabele beloning 
(instemmingsrecht) 
5 juli 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het protocol variabele 
beloning. Een wervingsbonus van € 100,- wordt toegekend aan de 
zittende medewerker als de nieuwe medewerker de proefperiode 
goed heeft doorlopen. 

Bonus griepspuit  
(initiatiefrecht) 
5 juli 2018 

De Ondernemingsraad heeft geen bezwaar tegen het verstrekken 
van een bonus in de vorm van een cadeaubon als de medewerker 
een griepspuit haalt. In het voorjaar 2019 wordt de bonus 
griepspuit geëvalueerd en afhankelijk van het resultaat wordt de 
regeling ter instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd. 

Implementatie Beheer en 
Onderhoud  
(informatierecht) 
4 oktober 2018 

De Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur vragen voor-
gelegd met betrekking tot de stand van zaken van de afdeling 
huisvesting, beheer en onderhoud. De sectormanager wonen heeft 
duidelijkheid gegeven over de nieuwe en bestaande functies, de 
functiebeschrijvingen en de invoering van het meldportal.   

Functiebeschrijvingen Staf 
(instemmingsrecht) 
4 oktober 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functiebeschrijving 
pr- en communicatieadviseur. 

Functiebeschrijvingen Sector Zorg 
(instemmingsrecht) 
8 november 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie- 
beschrijvingen van verzorgende IG-contactfunctionaris, MiMakker, 
verzorgende thuiszorg en senior verpleegkundige.  

Gedragscode sieraden  
(instemmingsrecht) 
13 december 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de gedragscode 
sieraden conform de landelijke hygiëne richtlijnen (RIVM) 
verpleeghuizen, wooncentra en kleinschalig wonen. De 
Ondernemingsraad heeft tevens adviezen behorende bij het 
hygiëneprotocol aan de Raad van Bestuur voorgelegd die worden 
meegenomen door de VGWM-commissie.  

Functiebeschrijvingen Sector 
Bedrijfsvoering & Financiën 
(instemmingsrecht) 
13 december 2018 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functiebeschrijving 
van salarisadministrateur. 

 
Vrijwilligersplatform 
Met het vrijwilligersplatform doet Het Laar recht aan de bijzondere plaats en positie van vrijwilligers 
in Het Laar. Het vrijwilligersplatform is een overleg- en adviesorgaan en fungeert als intermediair 
tussen de bij Het Laar aangesloten vrijwilligers en de Raad van Bestuur. Het platform behartigt de 
belangen van de vrijwilligers en draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van het 
vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscoördinator is voorzitter van het platform en het overleg met de 
Raad van Bestuur wordt door een lid van het platform genotuleerd. In 2018 is twee keer vergaderd 
met de Raad van Bestuur, één keer met een delegatie van de Raad van Toezicht en vijf keer vond een 
overleg van het platform zelf plaats. Daarnaast nam een delegatie van het platform deel aan de 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers en participeerden zij ‘als gast’ in 
de bijeenkomsten van de teams en de clubs.  
 
Teams en clubs in Het Laar evalueren jaarlijks het functioneren van vrijwilligers en de wijze waarop 
de inzet is afgestemd op de veranderende behoeften onder (wijk)bewoners. Deze gedecentraliseerde 
verantwoordelijkheid sluit aan bij het principe van zelforganiserende en resultaatgerichte teams.   
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Het Laar treft de voorbereidingen om het NOV-keurmerk ‘Goed Geregeld’ te behalen. Dit keurmerk 
vormt de officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid van Het Laar goed is 
georganiseerd. Om vrijwilligers te ondersteunen in de uitvoering van hun taken zijn in 2018 diverse 
scholingen aangeboden. Afhankelijk van de vrijwilligerstaak hebben vrijwilligers van dit aanbod 
gebruik gemaakt. Scholing vindt onder andere plaats op het gebied van omgang met dementie, 
slikken en slikproblemen, rolstoelrijden en rouwverwerking.  
 
Een afvaardiging van het vrijwilligersplatform heeft op 15 mei 2018 deelgenomen aan de 
werkconferentie ‘Op weg naar een aangenaam leven’ en op 21 november 2018 aan de 
kampvuurbijeenkomst ‘Het verpleeghuis van de toekomst’.    
 
In het vrijwilligersplatform staat één vacature open. 
 

Samenstelling vrijwilligersplatform Het Laar per 31 december 2018 Rol binnen het platform 

Mevrouw C.P.H. Laros Voorzitter  

Mevrouw P.M.G. van der Bijl Lid (contactpersoon Laarhoven) 

De heer H.J.A. Janssen  Lid (contactpersoon clubs, 
chauffeurs en huisvesting, beheer 
en onderhoud) 

De heer W.M.J.A. de Kort Lid (contactpersoon clubs, 
chauffeurs en huisvesting, beheer 
en onderhoud) 

Mevrouw J.A. Melis Lid (contactpersoon Restaurant) 

Mevrouw C.H. Oetgens Lid (contactpersoon Laarzicht, 
Laarakker en de Laarsuite) 

 
Onderwerpen Inhoud 

Reglement 
vrijwilligersplatform 

Het reglement vrijwilligersplatform is geëvalueerd en geplaatst op Het 
Laar Portaal. 

Taakbeschrijvingen 
vrijwilligers 

De resultaatgerichte taakbeschrijvingen van de vrijwilligers zijn in het 
platform besproken, in gebruik genomen en opgenomen op Het Laar 
Portaal. Qua opzet en inhoud sluiten zij aan op de functiebeschrijvingen 
die voor medewerkers in dienst van Het Laar zijn en worden uitgewerkt. 

Bevorderen betrokkenheid De betrokkenheid van vrijwilligers bij Het Laar is in 2018 verder vergroot. 
Vrijwilligers participeren in het project Positieve Gezondheid en hebben 
actief bijgedragen aan de open dag van Het Laar en de jaarlijkse senioren-
beurs.  

Waarderingsonderzoek  In 2018 heeft Het Laar deelgenomen aan het landelijke waarderings-
onderzoek voor vrijwilligers van Facit. Deze deelname stelt Het Laar in 
staat om, kijkend naar het vrijwilligerswerk, verder te versterken op basis 
van benchmarking met vergelijkbare andere zorgorganisaties. Het Laar 
neemt één keer per twee jaar deel aan dit onderzoek. Op basis van de 
uitkomsten van het waarderingsonderzoek zijn enkele voorwaarden ten 
faveure van de vrijwilligers bijgesteld.  

Verbeterplannen Evenals te doen gebruikelijk in de teams van de sectoren wonen en zorg 
werkt het vrijwilligersplatform met verbeterplannen. 

Onderwerpen Inhoud 

Vrijwilligersbijeenkomst Er is een bijeenkomst, met een grote opkomst, georganiseerd voor alle 
vrijwilligers op 23 november 2018. Diverse onderwerpen zijn met de 
vrijwilligers besproken. 

Publicatie in Laarjournaal  Het vrijwilligersplatform heeft een publicatie verzorgd in Het Laarjournaal. 

Nieuw logo Speciaal ten behoeve van de communicatie met vrijwilligers is er een 
nieuw logo gekozen. 
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8.  Bestuur en toezicht 
8.1 Raad van Toezicht 
Het Laar heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur (het Bestuur) 
en een Raad van Toezicht (RvT). De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van  het Bestuur 
en de RvT zijn vastgelegd in respectievelijk het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad 
van Toezicht. Het Laar onderschrijft de Governancecode Zorg 2017. De hierin opgenomen principes, 
bepalingen en gedragsregels worden gevolgd en toegepast. 
 
In 2018 heeft de RvT in het totaal zeven keer vergaderd, inclusief één vergadering in het kader van de 
Zelfevaluatie. Het aanwezigheidspercentage van de leden van de RvT bij de vergaderingen bedroeg 
94%. Samen met het Bestuur, leden van de adviesorganen en medewerkers is deelgenomen aan de 
themabijeenkomst “Het verpleeghuis van de toekomst”.  De Bestuurder was aanwezig bij alle 
vergaderingen,  met uitzondering van het deel van de vergadering waarin over haar functioneren en 
beloning is gesproken.  Naast de reguliere overleggen houden de leden van de RvT ook informeel 
contact met de organisatie. Zo is door verschillende leden deelgenomen aan interne husseldagen, 
kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten en enkele meer thematische personeels-bijeenkomsten die door 
Het Laar zijn georganiseerd. In 2018 hebben de leden deelgenomen aan verschillende 
opleidingsprogramma’s om hun kennis actueel te houden.  
 
De RvT houdt toezicht op de besluitvorming en het functioneren van het Bestuur, geeft gevraagd en 
ongevraagd advies en treedt op als werkgever van het Bestuur. Basis vormt de in 2017 opgestelde 
Toezichtvisie. Een afvaardiging van de RvT heeft jaarlijks een overleg met de 
Cliëntenraad/Huurdersvereniging en de Ondernemingsraad/Vrijwilligersplatform, alsmede met de 
externe accountant over zijn auditplan, de managementletter en het accountantsverslag. 
 
De RvT is divers samengesteld qua competenties en achtergronden, waaronder zorginhoud en 
kwaliteit van zorg, HRM en organisatieontwikkeling, financiële bedrijfsvoering, juridisch en 
bestuurlijk, vastgoed en huisvesting, marketing, communicatie en ICT. Ieder lid heeft minimaal twee 
specifieke aandachtsgebieden.  
 
Eind 2017 is mevrouw Lindhout afgetreden vanwege het bereiken van het einde van haar  
benoemingsperiode. De heer Van Haaren heeft per 1 januari 2018 de rol van vicevoorzitter van haar 
overgenomen. Met inzet van een extern wervingsbureau, een open sollicitatieprocedure en gedegen 
afweging van geschikte kandidaten is per 1 januari 2018 mevrouw De Vries toegetreden tot de RvT. 
Met haar komst, achtergrond en ervaring is het aandachtsgebied medische zaken en zorg in de Raad 
wederom goed verankerd. Mevrouw De Vries heeft bij aanvang, conform de Toezichtvisie, een 
gedegen introductieprogramma binnen de diverse organisatieonderdelen doorlopen. 
 
In de vergadering van mei 2018 zijn de voorzitter, de heer Sennema en de vicevoorzitter, de heer Van 
Haaren, na consultatie van het Bestuur, per 1 juli 2018 herbenoemd voor een periode van vier, 
respectievelijk drieënhalf jaar. Gezien hun functioneren en gezien de gewenste samenstelling van de 
RvT, gelet op de toekomstige opgaven, beschikken zij nog steeds over het gewenste profiel.  
 
De RvT bestaat uit vijf leden die onafhankelijk zijn ten opzichte van elkaar en Het Laar. Nieuwe leden 
worden op openbare wijze geworven.  
 
Eén lid is benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De RvT is divers qua samenstelling,  
deskundigheden, vaardigheden en geslacht.  
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Het Bestuur en de RvT waren eind 2018 als volgt samengesteld: 
 
Naam Rol & aandachtsgebied Hoofdfunctie en nevenfuncties 

Mevrouw J.G.A.M. van Huijkelom-van 
Iersel MBA  

Raad van Bestuur Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht Transvorm  
Lid Bestuur Zorgnetwerk Midden-
Brabant 
Lid Bestuur Zorgacademie Midden- 
Brabant 
Lid Actiz Themacommissie 
Informatisering 
Lid Actiz Commissie Advies 
Lid Bestuur Stichting Beheer 
Crematorium Tilburg e.o. 

De heer drs. P. Sennema MPM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoemingsdatum: 01-07-2018 
 
 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Algemene zaken, Governance, 
ICT, Externe relaties, PR, 
communicatie en imago 

Hoofdfunctie:  
Secretaris-directeur Waterschap Aa 
en Maas 
Nevenfunctie: 
Vz AenO fonds waterschappen 

De heer drs. ing. E.W.T. van den 
Einden 
Datum eerste benoeming: 28-03-2012 
Herbenoemingsdatum: 28-03-2016  
 
 

Lid Raad van Toezicht (op 
bindende voordracht 
cliëntenraad) 
Vastgoed/huisvesting, 
Cliëntenraad, Bedrijfsvoering/ 
financiën 

Hoofdfunctie: 
Directeur/bestuurder 
wooncorporatie Woonveste 
Nevenfunctie: 
Voorzitter vrijwilligers-Bestuur 
MsT-Tilburg 

De heer drs. J.I. de Groot  
Datum eerste benoeming: 01-01-2013 
Herbenoemingsdatum: 01-01-2017 
 

Lid Raad van Toezicht 
Financiën, Vastgoed en 
Bedrijfsvoering 

Hoofdfunctie:  
Plaatsvervangend compliance 
officer PricewaterhouseCoopers 
Nederland  
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht ZRTI 
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis 
Rivierenland 

De heer C.P.M.W. van Haaren MCM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoemingsdatum: 01-07-2018 
 
 

Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht.  
Bedrijfsvoering/financiën, 
Zorg en Ondernemingsraad 

Hoofdfunctie:  
Directeur Stichting Woondiensten 
Glorieux 
 

Mevrouw Prof. Dr. E. de Vries  
Datum eerste benoeming: 01-01-2018 
Herbenoemingsdatum: 31-12-2021 

Lid Raad van Toezicht. 
Medische zaken en Zorg 

Hoofdfuncties:  
Bijzonder Hoogleraar Ketenzorg bij 
Tranzo, Tilburg University 
Adviseur Speerpunt Immunologie 
bij ETZ, Tilburg 
Coördinator Data Science bij JBZ, 
’s-Hertogenbosch 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Toezicht Cosis, Assen 
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De belangrijkste bespreek-  en besluitpunten in de vergaderingen van 2018 waren: 
- Jaarverantwoording 2017 
- Terugkoppeling jaarlijkse overleggen met Ondernemingsraad, Vrijwilligersplatform,  Cliënten-

raad en Huurdersvereniging 
- Zelfevaluatie RvT 
- Jaarlijkse evaluatie Toezichtvisie RvT 
- Herbenoeming leden RvT 
- Voortgang Jaarplan 2018 en meerjarenexploitatie- en investeringsbegroting 
- Kwartaalrapportages 2018 
- Frauderisicobeleid 
- Implicaties inwerking treden Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
- Kwaliteit van zorg en veiligheid 
- Kwaliteitsonderzoeken onder andere PREZO en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
- Resultaten medewerkers- en vrijwilligerstevredenheidsonderzoeken 
- Strategie ten aanzien van toekomstige vastgoedportefeuille (mogelijke nieuwbouw) en 

samenwerking in de regio, digitalisering in de zorg 
- Jaarlijks functionerings- en beloningscyclus met het Bestuur en beloning in kader van de WNT en 

de verantwoording onkosten bestuurder 2017 
- Beleidskader 2019, Jaarplan en exploitatie- en investeringsbegroting 2019,  meerjarenexploitatie- 

en investeringsbegroting 
- Managementletter en Accountantsverslag externe accountant 
- Herbenoeming externe accountant en auditplan accountant 2018 
 
Kwaliteit van zorg 
Kwaliteit van zorg staat centraal bij Het Laar. Een afvaardiging van de RvT richt zich op 
ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, het toetsen van het beleid (waaronder het 
kwaliteitsplan en het werken vanuit de kernwaarden), is sparringpartner voor de Bestuurder en ziet 
toe op de borging van de kwaliteit en veiligheid. Naast de mondelinge en schriftelijke rapportages in 
de reguliere vergaderingen van de RvT, heeft deze afvaardiging ook twee keer per jaar een overleg 
met het Bestuur, de sectormanager zorg en een lid van het zorgteam om ontwikkelingen en de stand 
van zaken in de uitvoering van de zorg en dienstverlening te bespreken. In 2018 is onder andere 
gesproken met de specialist ouderengeneeskunde en een manager VVT. In deze overleggen is onder 
andere aan de orde geweest de transitieopgave van lichtere naar zwaardere zorg, kwaliteit van zorg 
en dienstverlening, wijze van organiseren van de zorg en het beleggen van de verantwoordelijkheden 
binnen de teams en de organisatie. Tevens is stilgestaan bij nut en noodzaak van de forse 
hoeveelheid kwaliteitsmetingen, de implicaties van de invoering van de AVG en enkele incidentele 
zaken.  
 
Bewonersparticipatie en medewerkersparticipatie 
Het Bestuur heeft regelmatig overleg met de Cliëntenraad, de Huurdersvereniging, de 
Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Hierover wordt verslag gedaan aan de RvT. Eind 
2018 zijn de laatste voorbereidingen getroffen om begin 2019 de Cliëntenraad samen met de 
Huurdervereniging op te laten gaan in de Bewonersraad. De RvT is daar tevreden over aangezien veel 
van de belangen van zowel huurders als cliënten parallel lopen. Jaarlijks spreekt de voorzitter samen 
met het lid van de RvT die op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd met deze gremia en 
hierover wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele RvT.   
 
Belangrijke onderwerpen in 2018 waren de samenwerking van de gremia met het Bestuur, de 
integratie Cliëntenraad en Huurdersvereniging, kwaliteit van dienstverlening en zorg, inzet en 
werving medewerkers, verzuim, samenwerking tussen de teams, communicatie over beleid en 
activiteiten van Het Laar, de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers, opzet en uitwerking van het 
vrijwilligersbeleid, resultaten van de enquête onder de vrijwilligers en een terugblik op de themadag 
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“Het verpleeghuis van de toekomst”. De RvT constateert dat er een goede samenwerking is tussen 
het Bestuur en de verschillende vertegenwoordigingen. 
 
Meerjarenbeleid 
In 2017 is een meerjarenbeleid opgesteld door het Bestuur met hoge betrokkenheid van 
medewerkers uit alle geledingen van de organisatie en in- en externe belanghebbenden. De RvT 
concludeert dat Het Laar in 2018 een goed vervolg heeft gegeven aan dit Meerjarenbeleid 2018-2020 
‘Aangenaam leven met Het Laar’. Het beleid en de strategie en de daaraan gekoppelde activiteiten in 
2018 sluiten aan op de missie, visie en kernwaarden van Het Laar.  
 
Governancecode Zorg 2017 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 haar Toezichtvisie vastgesteld. Hierin zijn zaken zoals de 
toezichtagenda, de contacten met belanghebbenden en interne adviesorganen, de randvoor-
waarden voor het functioneren van de Raad en afspraken over ontwikkeling, educatie en 
zelfevaluatie vastgelegd. De RvT heeft in 2018 de toezichtvisie besproken en geconcludeerd dat deze 
nog actueel is.  
 
In 2018 is in lijn met de Governancecode Zorg 2017 een nieuw reglement voor de Bewonersraad 
opgesteld. In dit reglement zijn de rechten voortvloeiend uit de Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen en de Wet op het overleg huurders – verhuurders verwerkt.  De Bewonersraad is 
vanaf 2019 de belangenbehartiger van zowel de Wlz- en Zvw-cliënten als de huurders van Het Laar. 
 
De Raad heeft in 2018 ook de WNT-indeling voor het Bestuur vastgesteld. Voor de bezoldiging van 
het Bestuur en de leden van de RvT wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. Deze 
bezoldigingen vallen binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders. 
 
Organisatie, planning en control, financiën 
Eind 2017 is de laatste bewoner van de Indigolaan (Duynsberg) verhuisd naar Het Laar. Aandacht is 
uitgegaan naar een zorgvuldige verhuizing van de bewoners en de medewerkers naar Het Laar. Voor 
eenieder betekende het een nieuwe situatie, waar tijd nodig was voor gewenning. De Raad van 
Toezicht constateert dat dit transformatieproces in 2018 naar tevredenheid van bewoners, 
familieleden en medewerkers is afgerond.  
 
Eind 2017 is eveneens de renovatie van de appartementen en algemene ruimten van gebouw 
Laarzicht afgerond. De renovatie heeft eigentijdse en toekomstgerichte appartementen opgeleverd. 
In 2018 zijn op basis van strategische afwegingen voorbereidingen getroffen om te komen tot 
eventuele nieuwbouw van zorgappartementen op het terrein van Het Laar. De RvT heeft hierover 
samen met het Bestuur meerdere malen gesproken. Inmiddels heeft de gemeente kenbaar gemaakt 
het ingediende uitbreidingsinitiatief wenselijk te vinden en onder voorwaarden bereid te zijn mee te 
werken aan de ruimtelijke procedure. Ook de gemeente Tilburg ziet de toegevoegde waarde van 
deze ontwikkeling voor de woon-  en zorgopgaven van de stad Tilburg. Deze ontwikkeling zal in 2019 
de nodige aandacht vragen. 
Het Laar werkt met een kwaliteitsplan dat is opgesteld op basis van de uitgangspunten van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met dit plan laat Het Laar zien op welke wijze er wordt gewerkt 
aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van het kader. Overeenkomstig de planning 
en control cyclus is de uitvoering van het (kwaliteits)jaarplan besproken in de RvT. 
 
De RvT heeft het op het meerjarenbeleid aansluitende Jaarplan 2019, de Begroting 2019 en de 
meerjarenbegroting goedgekeurd. De RvT heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd. De externe 
accountant was aanwezig in de RvT-vergadering waarin de jaarverantwoording van Het Laar en zijn 
accountantsverslag werd besproken en in de vergadering waarin zijn managementletter werd 
besproken. Tevens heeft de evaluatie van de accountant plaatsgevonden en is hij herbenoemd.  
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Het Laar is financieel gezond. Er is ruimte om extra te investeren. Met het Bestuur is afgesproken om 
meer aandacht te gaan geven aan (sociale) innovatie, de kwaliteit van zorg en het verduurzamen van 
onder andere het vastgoed. Tevens levert het mogelijk gaan investeren in nieuwbouw een prima 
bijdrage aan de woon-zorgopgaven in de stad en de continuïteit van de zorg- en dienstverlening van 
Het Laar op de langere termijn.  
 
Zelfevaluatie 
De Raad van Toezicht heeft haar functioneren over het jaar 2018 op 20 maart 2019 geëvalueerd. 
Gezien het positieve karakter van een zelfevaluatie onder begeleiding van een externe is besloten om 
één keer per twee jaar (in plaats van de verplichting één keer per drie jaar) de zelfevaluatie te laten 
begeleiden door een extern deskundige. In 2017 is dit begeleid door een extern deskundige. In 2018 
is dit in eigen kring gebeurd. De conclusies van de zelfevaluatie zijn vastgelegd in een verslag. Input 
voor de zelfevaluatie vormde de bespreekpunten en conclusies die vooraf door alle leden en het 
Bestuur zijn aangedragen. Aan de opvolging van zaken die in het verslag van de zelfevaluatie over 
2017 zijn benoemd, is in 2018 invulling gegeven. Het betreft met name het hebben van voldoende 
contacten in de organisatie en het nadrukkelijker in dialoog gaan over meer strategische zaken.  Een 
aandachtspunt is het onderhouden van contacten door de RvT met belanghebbenden bijvoorbeeld 
door periodiek een belanghebbende uit te nodigen in de vergadering van de RvT.  Dit zal in 2019 
geagendeerd worden. De toezichthoudende rol over 2018 wordt door de leden als positief 
beoordeeld. De RvT ontvangt tijdig en juiste informatie van het Bestuur voor een adequate oordeels- 
en besluitvorming. De relatie tussen Bestuur en RvT wordt als open ervaren waarbij er naast 
aandacht voor de meer formele zaken ook voldoende aandacht is voor de “soft controls”.  De 
onderlinge verhoudingen tussen het Bestuur en de RvT en tussen de leden van de RvT worden als 
positief ervaren. Er is sprake van voldoende verschillende invalshoeken die belicht worden bij het 
bespreken van agendapunten.   
 
Tot slot 
In 2018 is consequent op basis van de meerjarenbeleidsvisie invulling gegeven aan de activiteiten van 
Het Laar. De RvT is alle vrijwilligers, medewerkers, leden van de Ondernemingsraad, 
Vrijwilligersplatform, de Cliëntenraad, de Huurdersvereniging, alsmede het Bestuur zeer erkente-lijk 
voor de inzet en grote betrokkenheid bij Het Laar. Het zorgt er iedere dag voor dat de (wijk)bewoners 
van Het Laar op een aangename manier in Het Laar kunnen verblijven; stijlvol, bruisend en verzorgd. 
 
De Raad van Toezicht 
Pieter Sennema, Koen van Haaren, Eric van den Einden, Jos de Groot en Esther de Vries. 
 
8.2 Afsluiting 
Het Laar is trots op de vele bijzondere resultaten die in 2018 zijn behaald. In voorliggend 
bestuursverslag is hiervan uitgebreid verslag gedaan. Bewoners, familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers, toezichthouders en adviesorganen hebben, direct dan wel indirect, bijgedragen aan een 
organisatie waarin het aangenaam wonen, werken en leven is. Ik wil eenieder heel hartelijk danken 
voor hun betrokkenheid bij en inzet voor onze prachtige Laar-organisatie in 2018. In 2019 gaan we 
met veel enthousiasme en energie verder op de ingeslagen weg. Het breed gedragen 
meerjarenbeleid geeft ons hierbij de gewenste richting. Een richting die door velen een warm hart 
wordt toegedragen. 
 
Tilburg, 23 mei 2019 
 
Raad van Bestuur 
Ingrid van Huijkelom-van Iersel 
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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 21.766.781      23.231.716     

Totaal vaste activa 21.766.781      23.231.716     

Vlottende activa

Voorraden 2 1                    1                    

Debiteuren en overige vorderingen 4 454.172          148.625          

Liquide middelen 5 7.078.543       6.226.360       

Totaal vlottende activa 7.532.716       6.374.986       

Totaal activa 29.299.497      29.606.702     

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Kapitaal 45                  45                  

Bestemmingsfondsen 9.521.193       9.246.790       

Algemene en overige reserves 4.118.889       3.759.121       

Totaal eigen vermogen 13.640.128      13.005.956     

Voorzieningen 7 594.934          486.374          

Langlopende schulden (nog voor meer 8 12.550.390      13.183.872     

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 95.055            64.447            

Overige kortlopende schulden 9 2.418.991       2.866.053       

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 2.514.046       2.930.499       

Totaal passiva 29.299.497      29.606.702     
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1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 16.144.579              16.287.572      

Subsidies 11 176.236                  138.326          

Overige bedrijfsopbrengsten 12 2.097.459                1.887.587       

Som der bedrijfsopbrengsten 18.418.274              18.313.485      

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 11.672.167              11.668.733      

Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 2.196.042                2.112.055       

Overige bedrijfskosten 15 3.565.067                3.621.073       

Som der bedrijfslasten 17.433.276              17.401.861      

BEDRIJFSRESULTAAT 984.999                  911.624          

Financiële baten en lasten 16 -350.827                 -377.431         

RESULTAAT BOEKJAAR 634.172                  534.193          

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemingsfonds aanvaardbare kosten 274.403                  297.256          

Algemene / overige reserves 359.769                  236.937          

634.172                  534.193          
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 985.000       911.624       

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.196.042    2.112.055     

- mutaties voorzieningen 108.560      -3.042          

- boekresultaten afstoting vaste activa -                 3.054           

2.304.602    2.112.067     

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen -307.940     315.133       

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 30.608        446.776       

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -375.518     -599.519      

-652.850      162.389       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.636.752    3.186.080     

Ontvangen interest 2.469          9.642           

Betaalde interest -345.937     -376.022      

-343.468      -366.380      

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.293.284    2.819.700     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -731.107     -2.205.119    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -731.107      -2.205.119    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mutatie overige langlopende schulden 5.448          12.565         

Aflossing langlopende schulden -715.441     -1.074.747    

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -709.993      -1.062.182    

Mutatie geldmiddelen 852.183       -447.602      

Stand geldmiddelen per 1 januari 6.226.360    6.673.962     

Stand geldmiddelen per 31 december 7.078.543    6.226.360     

Mutatie geldmiddelen 852.183       -447.602      

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dit kasstroomoverzicht bestaan uit 

liquide middelen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
1.4.1 Algemeen        
        
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
Stichting Het Laar (hierna: Het Laar) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Tilburg, op het adres 
Generaal Winkelmanstraat 175. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg 
onder nummer 41095453. De stichting biedt woon- en zorgdiensten aan gelijkgestemde ouderen die 
harmonieus samenleven. Ouderen kunnen bij Het Laar wonen ongeacht de (zwaarte van de) 
zorgbehoefte. Het Laar is een toegelaten zorgaanbieder in de zin van de Wet Toelating 
Zorginstellingen en is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 
verblijf en behandeling. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2018. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening       
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.  
   
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.  
      
Continuïteitsveronderstelling        
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.   
    
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te 
maken.  
 
Gebruik van schattingen        
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft. 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch 
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en 
veronderstellingen: 
- De waardering van het vastgoed.  
- De uitgangspunten over de waardering van de voorzieningen. 
 
Verbonden rechtspersonen 
Als verbonden rechtspersoon is aangemerkt de Stichting Vrienden van Het Laar. Tot 25 juli 2018 
waren de bestuurder van Het Laar en twee leden van de Raad van Toezicht van Het Laar tevens lid  
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van het vierhoofdig bestuur van de Stichting Vrienden van Het Laar. Het Laar kon derhalve invloed 
van betekenis uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de Stichting Vrienden van Het 
Laar. Vanaf 25 juli 2018 is een nieuw driehoofdig bestuur aangetreden bij stichting Vrienden van Het 
Laar. Dit zijn personen die geen zitting hebben in de governance-organen van Het Laar. 
Omdat er gedurende een gedeelte van 2018 nog wel verbondenheid heeft bestaan in de zin van de 
verslaggevingsrichtlijnen, is hieronder de vereiste toelichting opgenomen.  
 
De Stichting Vrienden van Het Laar is een steunstichting en is statutair gevestigd in Tilburg en heeft 
als doel het bieden van aanvullende voorzieningen voor bewoners en cliënten van Het Laar. Het 
eigen vermogen volgens de jaarrekening 2018, bedraagt € 10.696,-- en het exploitatieverlies over dat 
jaar bedraagt € 7.481,--. In dit exploitatieverlies zijn voor in totaal € 7.128,-- aan evenementen en 
materialen begrepen, die door de Stichting Vrienden van Het Laar zijn georganiseerd of aangeschaft 
voor de bevordering van het welzijn van de bewoners van Stichting Het Laar. 
 
Grondslagen WNT        
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Wet en regelgeving inzake de WNT, waaronder de 
specifieke regeling voor de zorgsector.  
 
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva      

 

Activa en passiva        
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht 
zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Stichting Het Laar zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een 
waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie 
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of 
de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van 
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de 
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten 
is dat zij zich voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien 
de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 
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De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Het 
Laar. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van 
het vast actief. Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk 
afgeschreven op basis van de componentenmethode. In het geval dat de belangrijkste bestanddelen 
van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur, worden 
deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.  
 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.  
 
Voor een overzicht van de gebruikte afschrijvingspercentages per categorie materiële vaste activa 
wordt verwezen naar hoofdstuk 1.6 van deze jaarrekening. 
 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden 
de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
 
Materiële vaste activa - bijzondere waardeverminderingen  
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 
een actief niet terugverdiend zal worden. Het Laar heeft onderzocht of er op balansdatum 31 
december 2018, en op de periode van 1 januari 2019 tot de datum van vaststelling van deze 
jaarrekening, sprake is van aanwijzingen dat de materiële vaste activa aan een duurzame 
waardevermindering onderhevig zou kunnen zijn. Dergelijke aanwijzingen zijn afwezig. 
Dientengevolge behoeft er geen bijzondere waardevermindering (‘impairment’) op de boekwaarde 
van de materiële vaste activa te worden verwerkt.  
 
Voorraden 
Voorraden zijn, gegeven de geringe omvang, gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1,-- 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Het Laar maakt 
geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’).  
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste 
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voor zover noodzakelijk 
geacht, wordt een voorziening getroffen voor vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
Deze voorziening wordt op basis van de statische methode bepaald.      
 
Financiële verplichtingen 
Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode. 
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Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Indien er sprake is van rekeningcourantschulden bij banken, zijn deze opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van en gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.  
 
Uitgestelde beloning 
De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen waarop medewerkers, op grond van de CAO, recht hebben bij een 12,5-jarig, 25-
jarig en 40-jarig dienstverband en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Tevens is in deze 
voorziening gewaardeerd de gratificatie waarop medewerkers recht hebben bij het bereiken van de 
AOW-leeftijd. De waardering is gebaseerd op de CAO-bepalingen, duur van het dienstverband, 
indexatie van personeelskosten, blijfkansen en leeftijd. 
De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet 
is 3%. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%. 
 
Extra bovenwettelijke tijd 
De voorziening voor de extrabovenwettelijke tijd is gevormd voor verplichtingen die Het Laar heeft 
jegens oudere medewerkers op grond van de CAO (voorheen genoemd 'overgangsregeling 
Persoonlijk Levensfase Budget') .  Voor oudere werknemers kent de CAO twee regelingen voor 
aanvullende bovenwettelijke vakantierechten, namelijk een regeling voor medewerkers die op 31 
december 2011 tussen de 50 en 54 jaar oud waren (de zogenoemde 'overgangsregeling' volgen 
artikel 6.2 van de CAO) en een regeling voor medewerkers die 55 jaar of ouder waren op 31 
december 2011 (de zogenoemde 'garantieregeling' volgens artikel 6.3 van de CAO). Deze 
'overgangsrechten' zijn in de voorziening opgenomen. Bij het waarderen van de voorziening is 
rekening gehouden met een indexatie van personeelskosten en met blijfkansen. De voorziening is 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 3%. Voorgaand 
jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%. 
 
Langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de verplichting van Het Laar tot doorbetaling 
van het salaris van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting bestaat deze 
medewerkers na twee jaar zullen uitstromen naar de WIA. De voorziening is gevormd voor de 
brutosalarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor de werkgever, voorzover deze na 31 december 
2018 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. Ook 
is de transitievergoeding opgenomen die bij ontslag na twee jaar ziekte dient te worden betaald. De 
voorziening is statisch bepaald en is gewaardeerd op nominale waarde. 
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Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 
 
In 2016 heeft Het Laar zichzelf aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna: WfZ) 
en één van de leningen aldaar geborgd. Het betaalde disagio bedraagt € 196.875. Overeenkomstig de 
aanbeveling van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 273.201) is het disagio op balansdatum 
verwerkt als verlaging van de lening waarop zij betrekking heeft, voor wat betreft het gedeelte van 
het disagio dat nog niet in de resultatenrekening is verwerkt. 
De kosten van het disagio zijn als rentelast toegerekend aan opeenvolgende verslagperioden op basis 
van de looptijd van de lening waarop het disagio betrekking heeft en op basis van lineaire 
amortisatie. 

 
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling        
        
Algemeen        
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.     
 
Opbrengsten  
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer 
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te 
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) 
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald. 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord. 
        
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de 
belastingautoriteit. 
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De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  
 
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de 
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 
ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die 
vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord 
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste 
schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Pensioenen 
Stichting Het Laar heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd bij Het Laar. Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel 
gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan dit 
pensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Het Laar valt. 
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd 
door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een 
middelloon regeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden)- 
voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement. 
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat 
is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.028 per jaar bij een fulltime 
dienstverband (2017 € 11.829). Het pensioengevend salaris is in 2018 gemaximeerd op € 105.075  
(2017 € 103.317). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75% 
van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte 
rendementen. 
 
De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2018 volgens opgave van het 
fonds 97,5%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds 
verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (2027) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft Het Laar bij een 
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tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door 
hogere toekomstige premies. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest. 
 
1.4.4 Grondslagen van segmentering 
 
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende 
segmenten: Zorg (WLZ, ZVW en WMO) en Privaat. 
 
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van 
het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten 
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 
• indirecte personeelskosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• indirecte materiële kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• indirecte overige kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• overheadskosten: verdeling op basis van opbrengsten. 
 
1.4.5 Grondslagen Kasstroomoverzicht  
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke 
voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking 
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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1.5. TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 ACTIVA 
 

 
 

 

 

  

1. Materiële vaste activa

31-dec-18 31-dec-17

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.992.568     21.256.017     

Machines en installaties 58.253           77.404           

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.715.960       1.898.295       

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa -                    -                    

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                    -                    

Totaal materiële vaste activa 21.766.781     23.231.716     

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 23.231.716     23.141.705     

Bij: investeringen 731.107          3.425.472       

Bij: herwaarderingen -                    -                    

Af: afschrijvingen 2.196.042       2.112.055       

Af: bijzondere waardeverminderingen -                    -                    

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen -                    -                    

Af: terugname geheel afgeschreven activa -                    -                    

Af: desinvesteringen -                    1.223.407       

Boekwaarde per 31 december 21.766.781     23.231.716     

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.6.

De investeringen van 2018 betreffen vooral de aanpassing van de binnentuin en de plaatsing van balkons aan het bouwdeel 

Laarhoven. De investeringen van 2017 betroffen met name de afronding van de renovatie van Laarzicht.

2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Voorraden 1                   1                   

Totaal voorraden 1                   1                   

Toelichting:

De voorraden worden gewaardeerd tegen een symbolisch bedrag van € 1
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3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2016 2017 2018 totaal

€ € € €

Saldo per 1 januari -1.002            -63.445          -                    -64.447          

Financieringsverschil boekjaar -95.055          -95.055          

Correcties voorgaande jaren 117                -1.781            -1.664            

Betalingen/ontvangsten 885                65.226           66.111           

Subtotaal mutatie boekjaar 1.002             63.445           -95.055          -30.608          

Saldo per 31 december -                    -                    -95.055          -95.055          

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Stichting Het Laar c c b

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoor

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-18 31-dec-17

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort -                    -                    

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 95.055           64.447           

-95.055          -64.447          

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 15.484.266     15.384.787     

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 15.579.321     15.448.232     

Totaal financieringsverschil -95.055          -63.445          
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4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 172.413          139.900          

Overige vorderingen:

Stg. Vrienden van Het Laar 11.642           4.896             

Vorderingen uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen UWV 229.522          -                    

Te ontvangen transitiemiddelen verpleeghuiszorg 21.368           -                    

Overige overlopende activa:

Vooruitbetaalde bedragen 17.705           -                    

Nog te ontvangen bedragen 1.523             3.829             

Totaal debiteuren en overige vorderingen 454.172          148.625          

Toelichting:

De vorderingen uit hoofde uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote partijen. 

Het kredietrisico is niet groot. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

De vordering uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen UWV betreft de vordering op het UWV, ontstaan in 2018, in 

verband met betaalde transitievergoedingen in de periode 2015-2018 (€135.000) en de verwachte te betalen vergoedingen in de 

periode 2019-2020 (€95.000). 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van de vordering uit hoofde van 

compensatie van transitievergoedingen. Deze vordering heeft een looptijd van 1,5 tot 2 jaar, omdat deze compensatie pas in 

2020 door het UWV wordt uitbetaald. 

In het debiteurensaldo eind 2018 is een vordering op zorgverzekeraars opgenomen van € 121.700. Eind 2017 bedroeg de 

vordering op zorgverzekeraars € 102.000. Deze is in 2018 geheel geïnd.

De post overige vorderingen omvat de nog te ontvangen transitiemiddelen verpleeghuiszorg 2018, voor het deel waarvoor in 2018 

kosten zijn gemaakt (€21.000).

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 2.107.658       1.257.301       

Kassen 8.852             9.493             

Deposito’s 4.962.033       4.959.566       

Totaal liquide middelen 7.078.543       6.226.360       

Toelichting:

Op 31 december 2018 heeft Het Laar al haar tegoeden uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen.

Bij de ING bank is een kredietfaciliteit afgesloten voor onbepaalde tijd met een maximumbedrag van €300,000,-. Het Laar heeft 

in 2018 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
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PASSIVA 

 

 

  

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 45€                45€                

Bestemmingsfondsen 9.521.193€     9.246.790€     

Algemene en overige reserves 4.118.889€     3.759.121€     

Totaal eigen vermogen 13.640.128€   13.005.956€   

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Kapitaal 45                 -                    -                    45                  

Totaal kapitaal 45                 -                    -                    45                  

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Bestemmingsfondsen:

Reserve aanvaardbare kosten: 9.246.790€     274.403€        -€                  9.521.193€     

Totaal bestemmingsfondsen 9.246.790€     274.403€        -€                  9.521.193€     

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve 3.759.121       359.769         -                    4.118.889       

Totaal algemene en overige reserves 3.759.121       359.769         -                    4.118.889       

Toelichting:

Het financieel resultaat over 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierbij is een deel van het resultaat toe te rekenen 

aan het verlenen van zorg gefinancierd uit collectieve middelen. Dit deel van het resultaat is aan de reserve aanvaardbare kosten 

toegevoegd. Het andere deel komt voort uit het beschikbaar stellen van privaat gefinancierde woonruimte en is toegevoegd aan 

de algemene reserve. 

De gesegmenteerde resultatenrekeningen zijn opgenomen in de jaarrekening.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

- extra bovenwettelijke tijd 179.000         -                    71.000           -                    108.000          

- uitgestelde beloning 153.236         4.136             10.516           -                    146.856          

- langdurig zieken 154.138         310.499         94.097           30.462           340.078          

Totaal voorzieningen 486.374         314.635         175.613         30.462           594.934          

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2018

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 205.113          

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 389.821          

hiervan > 5 jaar 20.000           

Toelichting per categorie voorziening:

Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening.
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8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Schulden aan banken 12.436.404     13.075.335     

Overige langlopende schulden 113.985          108.537          

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 12.550.389     13.183.872     

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 13.790.776     14.857.605     

Bij: nieuwe leningen -                    -                    

Af: aflossingen 715.441          1.074.751       

Afschrijving disagio 9.844             7.922             

Stand per 31 december  13.085.179     13.790.776     

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 648.775          715.441          

Stand langlopende schulden per 31 december 12.436.404     13.075.335     

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 648.775          715.441          

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.436.404     13.075.335     

hiervan > 5 jaar 9.892.443       10.531.374     

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

In 2018 is de lening met hoofdsom € 4.000.000 bij ING volledig afgelost.

- cross defaultverklaring

De lening van geldgever AEGON ad € 7.500.000,- is geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

- gezamenlijk bankhypotheek van € 15.700.000

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ING-bank luiden als volgt:

- positieve / negatieve pari passu verklaring

De overige langlopende schulden bestaan uit geïnde waarborgsommen van huur- en zorgappartementen en personeel.
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9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Crediteuren 464.276          822.181          

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 648.776          715.441          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 212.819          233.646          

Schulden terzake pensioenen 26.441           32.490           

Vakantiegeld 345.945          326.240          

Vakantiedagen 282.564          250.040          

Nabetaling ORT 2012-2016 -                    10.000           

Overige nog te betalen vergoedingen aan personeel (o.a. ORT, meerwerk) 231.212          219.370          

Intrest o/g 47.244           52.122           

Clientenraad en personeelsvereniging 24.747           25.172           

Huurdersvereniging 3.652             3.663             

Schuld aan zorgverzekeraars ivm overproductie 9.447             124.351          

Af te dragen BTW 4.599             -                    

Nog te betalen accountantskosten 17.172           20.933           

Overige nog te betalen kosten 100.099          30.404           

Totaal overige kortlopende schulden 2.418.991       2.866.053       

Toelichting:

Op 31-12-2017 stond een verplichting tot nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (hierna: ORT) over genoten verlof met 

betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2016 van € 10.000 op de balans. Het betrof het door oud medewerkers sinds 2016 

opeisbare saldo. Aangezien in 2018 niemand hier aanspraak op heeft gemaakt en de kans gering is dat dit in 2019 nog zal 

gebeuren, is besloten dit saldo vrij te laten vallen.

In 2018 is de schuld eind 2017 aan zorgverzekeraars in verband met overproductie betaald. Eind 2018 zijn vanuit de meeste 

contracten met de zorgverzekeraars vorderingen ontstaan. Deze zijn opgenomen in het debiteurensaldo.

Het saldo eind 2018 in de overige schulden betreft een schuld aan één zorgverzekeraar in verband met overproductie.

Het crediteurensaldo neemt om een aantal redenen af. Eind 2017 zijn er meer inkopen gedaan dan eind 2018, waaronder een 

grote investering van €150.000,-. Daarnaast is in 2018 een verschuiving te zien van de post crediteuren naar de post nog te 

betalen kosten (€72.000,-) . Rekeningen ontvangen in het lopend boekjaar met betrekking tot het voorgaande boekjaar werden in 

2017 in de post crediteuren opgenomen. In 2018 wordt deze stroom als overlopende post verantwoord onder de nog te betalen 

kosten.
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10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Obligoverplichting 
Het Laar heeft de lening die zij in 2016 heeft afgesloten bij Aegon geborgd bij het Waarborgfonds 
voor de Zorgsector. Het Waarborgfonds heeft als zekerheid ingebouwd dat, indien het fonds in 
financiële problemen klomt, de deelnemers 3 % van de restschuld van de geborgde leningen als 
renteloze lening dienen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Dit is de zogenoemde 
obligoverplichting. Op 31 december 2018 bedraagt de restschuld € 6.750.000. De obligoverplichting 
bedraagt derhalve € 202.500. 
  
Kredietfaciliteit 
Bij de ING bank is een kredietfaciliteit afgesloten voor onbepaalde tijd met een maximumbedrag van  
€ 300.000. 
 
Onzekerheden opbrengstverantwoording 
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoor en zorgverzekeraars op de gedeclareerde 
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van 
eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen 
verplichtingen opgenomen in de balans. 
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1.6. MUTATIEOVERICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

 

 

 

  

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 37.426.341             383.021            5.955.786          -                         -                     43.765.148   

- cumulatieve herwaarderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- cumulatieve afschrijvingen 16.170.324             305.617            4.057.491          -                         -                     20.533.432   

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 21.256.017             77.404             1.898.295          -                         -                     23.231.716   

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 406.501                 -                      324.606             -                         -                     731.107        

- herwaarderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- afschrijvingen 1.669.950               19.151             506.941             -                         -                     2.196.042     

- bijzondere waardeverminderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- terugname bijz. waardeverminderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde -                            -                      -                        -                         -                     -                  

  .cumulatieve herwaarderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

  .cumulatieve afschrijvingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- desinvesteringen

  aanschafwaarde -                            -                      -                        -                         -                     -                  

  cumulatieve herwaarderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

  cumulatieve afschrijvingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

  per saldo -                            -                      -                        -                         -                     -                  

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.263.449              -19.151            -182.335            -                         -                     -1.464.935    

Stand per 31 december 2018

- aanschafwaarde 37.832.842             383.021            6.280.392          -                         -                     44.496.255   

- cumulatieve herwaarderingen -                            -                      -                        -                         -                     -                  

- cumulatieve afschrijvingen 17.840.274             324.768            4.564.432          -                         -                     22.729.474   

Boekwaarde per 31 december 2018 19.992.568             58.253             1.715.960          -                         -                     21.766.781   

Afschrijvingspercentage 4,55 - 5 - 8,51 - 10% 5,0% 10 - 20 - 25%
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1.7. OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN 
 

 

 

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2017

Nieuwe 

leningen 

in 2018

Aflossing 

in 2018

Afschrijving 

disagio in 

2018

Restschuld 

31 

december 

2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2019

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

1 ING bank 10-mrt-03 4.000.000    15 overige 2,90% 66.666         -               66.666       -                                    0                    - 0 liniaire             - (*)

2 ING bank 10-mrt-06 10.000.000  37 overige 4,07% 6.783.141    -               273.775     -                       6.509.366       5.140.490 27 liniaire 273.775  (*)

3 AEGON (**) 1-jul-16 7.303.125    20 hypotheek 0,99%     6.940.969 -               375.000     9.844                6.575.813       4.751.953 17 liniaire 375.000  (*)

Totaal 21.303.125  13.790.776   -               715.441     9.844            13.085.179  9.892.443      648.775  

* zie  toelichting op de langlopende lening in deze jaarrekening

Leninggever

1 ING bank

2 ING bank

3 AEGON

 

Hoofdsom 7.500.000    

Aflossing cum. -750.000      

-196.875      

22.688         

6.575.813    

3 AEGON (**)

Betaalde disagio 

cum afschrijving disagio

netto financiering AEGON

Rente vervaldatum

10-3-2018

10-3-2021

vast gedurende gehele looptijd
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

BATEN 

  

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2018 2017

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 622.209          733.103          

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 15.482.602      15.486.016      

Overige zorgprestaties 39.768            68.450            

Totaal 16.144.579      16.287.569      

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 126.186          89.233            

Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 21.368            -                     

Overige Rijkssubsidies 19.327            -                     

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 9.356              49.093            

Totaal 176.236          138.326          

Toelichting:

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Facilitaire opbrengsten 184.060          104.361          

Horeca & Keuken 401.883          403.361          

Huuropbrengsten derden 66.606            68.126            

Verhuur, servicekosten en energie 1.444.911       1.311.739       

Totaal 2.097.459       1.887.587       

Toelichting:

De opbrengsten vanuit de WLZ zijn min of meer gelijk gebleven. Het aantal zorgdagen is afgenomen en tegelijkertijd is de gemiddelde 

zorgzwaarte toegenomen. Tevens zijn de tarieven voor de Wlz-zorg in 2018 met 3 tot 7% toegenomen ten opzichte van 2017.

Onder de Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS zijn de bijdragen van VWS opgenomen die Het Laar ontvangt voor het 

opleiden van leerlingen. Het betreft een subsidie uit het Stagefonds (€ 65.000) en een subsidie Praktijkleren (€ 60.000). 

De huuropbrengsten zijn in 2018 hoger dan in 2017, omdat in 2017 vanwege renovatie gedurende twee maanden een aantal 

appartementen niet beschikbaar was voor verhuur.

De facilitaire opbrengsten zijn hoger dan in 2017, vanwege opbrengsten uit detachering. De detachering is gestart op 1 januari 2018 

en geëindigd op 31 december 2018.

In de subsidie opbrengsten is een bedrag opgenomen voor in 2018 toegekende transitiemiddelen verpleeghuiszorg. Deze subsidie is 

bedoeld voor het opleiden en werven van extra zorgpersoneel. Hiervoor zijn in 2018 kosten zijn gemaakt.

De opbrengsten vanuit de zorgverzekeringswet zijn afgenomen ten opzichte van 2017 als gevolg van een verminderde inzet van 

medewerkers vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

De post voor overige zorgprestaties betreft o.a. opbrengsten van PGB-cliënten. De daling in deze opbrengsten wordt veroorzaakt door 

een daling in het aantal cliënten, die met een PGB budget diensten afneemt bij Het Laar.



Stichting Het Laar 

 

 
      61 

 

LASTEN 

 

 
 
 
 
  

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 7.470.516       7.506.339       

Sociale lasten 1.283.752       1.272.647       

Pensioenpremies 624.896          610.546          

Dotaties aan personele voorzieningen 108.559          -3.042             

Andere personeelskosten 639.867          728.295          

Subtotaal 10.127.590      10.114.785      

Personeel niet in loondienst 1.544.576       1.553.948       

Totaal personeelskosten 11.672.167      11.668.733      

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 197 200

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 197 200

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is nvt nvt

Toelichting:

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.196.042       2.112.055       

Totaal afschrijvingen 2.196.042       2.112.055       

Toelichting:

De salariskosten, sociale lasten en pensioenkosten per fte zijn in 2018 € 47.610. Over 2017 bedroegen deze kosten per fte € 46.948. 

De kosten per fte zijn in 2018 met 1,4% gestegen. De voornaamste oorzaak hiervan is de cao-loonsverhoging van 4% per 1 oktober 

2018 (effectief 1% in 2018).

Met ingang van 2018 heeft Het Laar ervoor gekozen om de mutaties van personele voorzieningen op een aparte regel te presenteren. 

De vergelijkende cijfers over 2017 zijn hierop aangepast.

De afschrijvingskosten 2018 zijn in lijn met de afschrijvingskosten 2017.

De andere personeelskosten zijn in 2018 ongeveer € 88.000 lager dan in 2017. In 2018 is de opbrengst uit hoofde van de 

compensatie van betaalde transitievergoedingen in mindering op deze post gebracht. Dit zorgt voor een eenmalig positief effect van    

€ 135.000. Daarnaast heeft Het Laar in 2018 meer geïnvesteerd in ontwikkeling en opleiding van personeel.
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15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 697.613          772.116          

Algemene kosten 1.374.684       1.219.482       

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 475.588          516.164          

Onderhoud en energiekosten

- Onderhoud 596.008          541.705          

- Energiekosten en water 398.930          429.811          

Huur en leasing 22.244            141.795          

Totaal overige bedrijfskosten 3.565.067       3.621.073       

Toelichting:

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 76                  2.584              

Subtotaal financiële baten 76                  2.584              

Rentelasten -350.903         -380.015         

Subtotaal financiële lasten -350.903         -380.015         

Totaal financiële baten en lasten -350.827         -377.431         

Toelichting:

De rentelasten dalen evenredig met de dalende restschulden op de langlopende leningen.

Als gevolg van de dalende rente-vergoedingen op spaartegoeden nemen de rente-opbrengsten af.

De algemene kosten worden in 2018 beïnvloed door de implementatiekosten die zijn gemaakt voor het nieuwe 

cliëntenregistratiesysteem en ECD.

De overige bedrijfskosten zijn lager dan in 2017. De daling van de huurkosten wordt met name veroorzaakt vanwege het beëindigen 

van de huur van de locatie Indigolaan (-/- € 120.000). De kosten die samenhangen met de zorg en de verzorging van de bewoners zijn 

eveneens gedaald ten opzichte van 2017. Ook dit wordt verklaard door de beëindiging van de locatie Indigolaan, doordat het aantal 

bewoners daarmee is afgenomen.
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17. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt: 2018 2017
€ €

Controle van de jaarrekening 36.784                31.672                

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 9.075                   11.707                

Fiscale advisering 456                      2.118                   

Niet-controlediensten -                            9.680                   

Totaal honoraria accountant 46.315            55.176            

Toelichting:

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Het uitgangspunt voor opname van de honoraria van de accountant is toerekening aan het boekjaar waarop de diensten betrekking 

hebben.



Stichting Het Laar 

 

 
      64 

 

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 

  

Zorg (WLZ, ZVW, WMO)

2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16.144.579     16.287.587      

Subsidies 176.236         138.326          

Overige bedrijfsopbrengsten 658.515         653.607          

Som der bedrijfsopbrengsten 16.979.330     17.079.520      

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11.365.578     11.430.737      

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.814.731       1.731.864       

Overige bedrijfskosten 3.174.275       3.248.999       

Som der bedrijfslasten 16.354.583     16.411.600      

BEDRIJFSRESULTAAT 624.747         667.920          

Financiële baten en lasten -350.344        -370.664         

RESULTAAT BOEKJAAR 274.403         297.256          

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 274.403         297.256          

274.403         297.256          
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Privaat (geen zorg)

2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 1.438.944       1.233.964       

Som der bedrijfsopbrengsten 1.438.944       1.233.964       

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 306.590         237.999          

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 381.309         380.190          

Overige bedrijfskosten 390.794         372.071          

Som der bedrijfslasten 1.078.692       990.260          

BEDRIJFSRESULTAAT 360.252         243.704          

Financiële baten en lasten -483               -6.767             

RESULTAAT BOEKJAAR 359.769         236.937          

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves 359.769         236.937          

359.769         236.937          
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 
  

       

       

    
2018 

 
2017 

    
€ 

 
€ 

       Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: 
   

       Zorg gedeelte 
   

 274.403 
 

297.256 

Privaat deel (niet zorg gedeelte) 
   

359.769 
 

236.937 

    
  

 
  

    
634.172 

 
534.193 

       Resultaat volgens resultatenrekening 
  

634.172 
 

534.193 
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1.9 WNT VERANTWOORDING 2017 STICHTING HET LAAR 
 
De Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn aangemerkt als topfunctionaris in de 
zin van de WNT. De bezoldiging van deze functionarissen die over 2018 in het kader van de WNT 
verantwoord moeten worden is hieronder weergegeven.  
 
De bezoldigingsklasse van de Raad van Bestuur van Stichting Het Laar valt in deze regeling in klasse II, 
met een maximum van € 125.000 voor het jaar 2018. Het bij deze klasse vastgestelde aantal punten 
is 8. Het corresponderende maximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15% en voor 
leden van de Raad van Toezicht 10%, respectievelijk € 18.750 en € 12.500. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen 
 
Naam: JGAM van Huijkelom - van Iersel 

  

Functiegegevens bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01] – [31/12] 

Deeltijdfactor in fte 1 

Dienstbetrekking ja 

  

Bezoldiging 2017  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 117.713 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.272 

Subtotaal € 128.985 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 125.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 2018 € 128.985 

  

Reden waarom de overschrijding is toegestaan Overgangsrecht is van toepassing 

  

Gegevens 2017  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 [01/01] – [31/12] 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 117.567 

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.993 

Totale bezoldiging 2017 € 128.560 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 121.000 

  

Totale bezoldiging 2017 € 128.560 
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 
Naam Drs. P. Sennema 

M.P.M. 
C.P.M.M. van Haaren Drs. J.I. de Groot Drs. Ing. E.W.T. van 

den Einden 
Prof. Dr. E. de Vries 

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

      

Bezoldiging 2018      

Bezoldiging € 13.600 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 18.750 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 2018 € 13.600 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 

      

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

      

Gegevens 2017      

Aanvang en einde functievervulling in 
2017 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

      

Bezoldiging 2017      

Totale bezoldiging 2017 € 11.550 € 7.700 € 7.700 € 7.700  

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 18.150 € 12.100 € 12.100 € 12.100 € 12.100 
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1.10 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de  
vergadering van 23 mei 2019. 
 
De raad van toezicht van de Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de 
vergadering van 23 mei 2019. 
 
Resultaatbestemming 
 
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaats gevonden die hier dienen te worden 
vermeld. 
 
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

 
 
 
                                                                            
J.G.A.M. van Huijkelom - van Iersel, MBA 
Raad van Bestuur 
 
 
 
                                                                                                                                                     
Drs. P. Sennema, M.P.M.   C.P.M.M. van Haaren MCM  
Voorzitter Raad van Toezicht   Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
                                                                                                                                                   
Drs. Ing. E.W.T. van den Einden   Drs. J.I. de Groot  
Lid Raad van Toezicht    Lid Raad van Toezicht 
 
 
 
                                                                            
Prof. Dr. E. de Vries 
Lid Raad van Toezicht 
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2. Overige gegevens 
 

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
 
De statuten bevatten geen specifieke bepalingen over de bestemming van het resultaat. 
 
2.2 Controleverklaring 
 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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Deel 3 

DIGIMV 2018 

 
 


