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1.
INLEIDING
Het Laar heeft oog voor kwaliteit. Zelforganiserende teams werken continu aan verbetering.
Via de inzet van dreamteams zorgen we, samen met onze bewoners, hun naasten en
vrijwilligers, voor een aangename dag. In het meerjarenbeleid 2018-2020 staan de ambities
van Het Laar verwoord. We nodigen u van harte uit om hiervan kennis te nemen1 .
Sinds 2017 werken we volgens de uitgangspunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Via voorliggend kwaliteitsjaarverslag informeren wij u met trots over de wijze waarop we
uitvoering hebben gegeven aan de voornemens in het kwaliteitsplan 2018. In dit plan zijn
diverse projecten en verbeterinitiatieven opgenomen die bijdragen aan ‘goede zorg’ en het
realiseren van onze missie. Het kwaliteitsjaarverslag is, voorafgaand aan publicatie, gedeeld
met onze advies- en toezichthoudende organen en onze partners in het lerend netwerk.
Nu presenteren we het verslag graag aan u!

  Het Meerjarenbeleid 2018-2020: ‘Bewandel de weg van een aangenaam leven’ treft u aan op www.hetlaar.nl.

1
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2.
HET LAAR
2.1 MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
Onze missie is ‘Aangenaam leven met Het Laar’. Elke dag opnieuw stellen we ons de
vraag: “Wat  kunnen we samen doen om er voor onze (wijk)bewoner een aangename
dag van te maken?”. Onze medewerkers en vrijwilligers laten zich hierbij leiden door onze
kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd. Deze kernwaarden vormen het kompas waarop
we vertrouwen.
2.2 DOELGROEPEN, AANTAL BEWONERS PER DOELGROEP, LEEFTIJDSVERDELING
Het Laar richt zich met haar dienstenaanbod op vier doelgroepen, namelijk: de nog
zelfstandig wonende ouderen in de wijk; de bewoners van de huurappartementen;
de bewoners van de verzorgingshuisappartementen en de bewoners die wonen in een
appartement op de intensieve zorgafdeling (ook wel verpleeghuiszorg genoemd).
Het dienstenaanbod van Het Laar is als volgt opgebouwd:
Zorgdiensten/publieke diensten:
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagbesteding (inclusief de mogelijkheid tot vervoer van en naar de dagbesteding).
3. Eerstelijnsverblijf (laag- en hoogcomplexe zorg).
4. Modulair Pakket Thuis (MPT).
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.
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Doelgroepen Het Laar
in aantallen

Doelgroepen Het Laar
gemiddelde leeftijd

120

99

87

88
Huurders
Thuiszorgcliënten (incl. dagbesteding)

139

94

88

87

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

Peildatum: 31-12-2018.

2.3 TYPE ZORGVERLENING, ZZP-VERDELING2 , OMZET3 PER DOELGROEP
€8.448.000
€1.512.000
€667.000

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

€6.971.000

  ZZP is de afkorting voor Zorgzwaartepakket.
3
De omzet is inclusief NHC (= de normatieve vergoeding voor de huisvestingscomponent) en inclusief NIC
   (= de normatieve vergoeding voor de inventaris).
2
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De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de realisatie 2018.

Type zorgverlening

Product

Verzorgingshuiszorg (incl. MPT/VPT)

ZZP 1 VV excl. behandeling

2

ZZP 2 VV excl. behandeling

8

ZZP 3 VV excl. behandeling

4

ZZP 4 VV excl. behandeling

67

ZZP 5 VV excl. behandeling

7

ZZP 6 VV excl. behandeling

14

ZZP 8 VV excl. behandeling

0

ZZP 10 VV excl. behandeling

1

Niet-verblijfgeïndiceerde partners
Cliënten MPT
Totaal
Intensieve zorg (verpleeghuiszorg)

Verhuur serviceappartementen

25
11
139

ZZP 4 VV incl. behandeling

7

ZZP 5 VV incl. behandeling

64

ZZP 6 VV incl. behandeling

16

ZZP 7 VV incl. behandeling

10

ZZP 8 VV incl. behandeling
Thuiszorg (incl. dagbesteding)

Aantal (wijk)bewoners

Totaal
Persoonlijke verzorging, Verpleging,
Begeleiding, Huishoudelijk werk
100 appartementen

2
99
94
120

Peildatum: 31 december 2018.
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Woonzorglocatie Laarzicht

Woonzorglocatie Laarakker
Woonzorglocatie Laarhoven

2.4 LOCATIES EN KARAKTER VAN HET LAAR
Het Laar is gelegen aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg Zuid en gepositioneerd aan
de rand van de wijken De Blaak, Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent drie woonzorglocaties
namelijk Laarzicht, Laarakker en Laarhoven.
De verzorgingshuiszorgappartementen zijn gelegen in Laarzicht en in Laarakker. In Laarzicht
bevinden zich ook de appartementen die zijn bestemd voor verhuur. De intensieve
zorgappartementen bevinden zich in Laarhoven (voor bewoners met psychogeriatrische
beperkingen) en een deel van Laarakker (voor bewoners met somatische beperkingen). In
Het Laar is de zorg kleinschalig georganiseerd. Per locatie zijn de medewerkers verdeeld in
twee zorgteams die elk verantwoordelijk zijn voor een kleine groep bewoners. Hierdoor zijn
onze medewerkers en vrijwilligers herkenbaar voor onze bewoners en zijn zij goed op de
hoogte van de behoeften en wensen die er leven, waardoor een persoonlijke benadering
mogelijk is. Het werkgebied van Het Laar omvat Tilburg en een deel van Goirle. In de
thuiszorg wordt een straal van acht kilometer aangehouden waarbinnen ondersteuning
wordt geboden aan wijkbewoners.
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3.
LEREN EN VERBETEREN
VAN KWALITEIT
In 2018 hebben we actief aan het continu leren en verbeteren van kwaliteit gewerkt:
3.1 CONTINU VERBETEREN
Medewerkers zijn geschoold in het gebruik van instrumenten voor continu verbeteren op de
werkvloer. Via de aanpak van de werkplekinrichting en het voeren van de verbeterdialoog
bij de verbeterborden, werken zelforganiserende teams aan hoogwaardige zorg en
dienstverlening.  Hiervoor zijn verschillende methodieken beschikbaar. Deze methodieken
zijn toegankelijk via Het Laar Portaal (het kwaliteitsdocumentatiesysteem van Het Laar). In
2018 is de aandacht voor continu verbeteren als onderdeel van de werkprocessen verder
geïmplementeerd. Dit heeft vorm gekregen met ondersteuning van de in Het Laar aanwezige
specialisten op het gebied van continu verbeteren en de nieuw aangestelde teamcoaches.
In 2018 zijn in de sectoren wonen en zorg speciale jaarplanborden in gebruik genomen.
Deze borden maken de plannen voor 2018 zichtbaar evenals de wijze waarop deze plannen
bijdragen aan onze missie en ambities. In het kader van ‘leren van elkaar’ organiseert Het
Laar Husseldagen. Tijdens deze dagen krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om een
dagdeel bij een ander team mee te kijken en hiervan te leren. Dit kan ook een team van een
andere sector zijn.  
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3.2 INBEDDING KWALITEITSSTRUCTUUR
Het werken aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg is ingebed in de planning & control-cyclus van Het Laar. Er wordt gewerkt
met een eenduidige en samenhangende structuur van commissies met werkgroepen en
tijdelijke projectgroepen. De commissies en werkgroepen hebben in 2018 gewerkt aan het
behalen van de eind 2017 opgestelde doelstellingen (KPI’s ). Zie hiervoor paragraaf 4.3.
3.3 INTERNE KWALITEITSMETINGEN
In Het Laar zijn in 2018 diverse interne kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Via het uitzetten van
enquêtes onder nieuwe bewoners, nabestaanden van bewoners en nieuwe en vertrokken
medewerkers volgden we de waardering voor Het Laar als woonzorgaanbieder én Het
Laar als werkgever. De resultaten van deze metingen zijn elk kwartaal besproken in het
managementteam en daarna verspreid onder de direct betrokken teams en managers.
Op basis van de bevindingen zijn verbetermaatregelen getroffen. De enquêtes zijn na
verwerking overhandigd aan de managers die op basis hiervan, desgewenst, in gesprek
zijn gegaan met geënquêteerden over onderwerpen die nog niet duidelijk waren of
niet voldoende gewaardeerd. Ook met nabestaanden zijn contacten gelegd als hiertoe
aanleiding was. In 2019 gaan we het kwaliteitsdashboard, met daarin alle uitkomsten van
tevredenheidsraadplegingen, vereenvoudigen en digitaliseren.

Enquête nieuwe bewoners
Rapportcijfer
Onderwerp

Laarzicht
2018

2017

Laarakker
2018

2017

Laarhoven BG
2018

2017

Laarhoven 1
2018

2017

Laarhoven 2
2018

2017

Introductie

7,6

7,4

7,9

8,0

7,8

8,8

8,5

7,0

7,2

8,3

Deskundigheid

8,5

7,5

7,8

8,1

8,3

8,0

8,5

7,8

7,8

8,5

Totale zorg en dienstverlening

8,4

7,7

7,8

8,3

8,3

8,7

8,5

7,8

8,0

8,5

Enquête nieuwe huurders
Rapportcijfer

Enquête nabestaanden overleden bewoners
2018

2017

2018

2017

Introductie in Het Laar

8,7

7,9

Rapportcijfer
Zorg

8,4

8,3

Deskundigheid medewerkers

8,7

8,0

Maaltijden

8,0

8,4

Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

8,3

8,2

Technische dienstverlening

8,0

7,9

De sfeer in Het Laar

8,9

7,8

Recreatie/ontspanning

8,0

8,5

De veiligheid in en rondom Het Laar

8,8

8,5

Huishoudelijke dienstverlening

7,0

7,7

De gastvrijheid en de dienstverlening

8,9

8,5

Woon-/leefsfeer

8,1

8,4

Administratieve dienstverlening

8,1

7,7

Receptie

8,4

8,2

Kapsalon

8,1

8,0

Winkel

8,2

8,1

Dagbesteding/Laarsuite

8,8

8,8

Informatieverstrekking

8,0

7,9

Totaal gemiddeld

8,2

8,1
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Ongenoegens, klachten & complimenten
De ongenoegens-, klachten- en geschillenregeling van Het Laar voldoet aan de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (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 of de
externe klachten- en geschillencommissies. Er zijn in het verslagjaar 13 ongenoegens
geregistreerd (in 2017 waren dit er nog 24). De meeste ongenoegens zijn door de teams
zelf of door de verantwoordelijk manager opgelost in samenspraak met de betreffende
(wijk)bewoner. In zes van de 13 ongenoegens is de klachtenfunctionaris benaderd om
te bemiddelen. Alle ongenoegens in 2018 zijn naar tevredenheid van de (wijk)bewoners
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.  

Enquête nieuwe medewerkers
Rapportcijfer

Sollicitatieprocedure

Laarzicht

Gehele introductie

2018

2017

2018

2017

7,7

8,6

7,8

8,6

Laarakker

7,8

8,0

8,3

7,8

Laarhoven begane grond

8,8

8,8

8,5

8,3

Laarhoven 1

7,5

8,5

7,0

9,3

Laarhoven 2

7,5

8,2

8,0

8,2

Thuiszorg

8,0

-

6,56

-

Poule
Keuken

-

8,1

-

8,1

7,5

7,0

7,3

7,3

Horeca/Restaurant

8,0

7,8

-

8,2

Activiteitenbegeleiding/Gastvrouw/miMakker/Coach

8,3

8,5

8,0

8,3

Dagbesteding

8,0

8,0

8,5

8,0

Receptie

9,0

8,3

9,0

8,3

Bedrijfsvoering & Financiën

9,0

-

9,0

-

-

-

-

-

(Zorg)management

9,0

8,0

9,0

8,5

Wonen
Totaal Het Laar

8,2

8,2

8,1

8,2

Centraal bureau

  Doordat alle beschikbare menskracht in het Thuiszorgteam is ingezet voor de ondersteuning van
wijkbewoners is de introductie in dit  team in 2018 minder gestructureerd verlopen. Eind 2018 verloopt
de introductie echter weer volgens protocol.

6
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Uitstroom medewerkers
Sector Zorg

2018

2017

Niveau 1

Team assistent

6

9

Niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn

13

16

Leerling Helpende Zorg & Welzijn

0

0

Niveau 3

Verzorgende 3-IG/MZ

24

29

Leerling verzorgende 3-IG/MZ

2

2

Niveau 4

Niveau 5

Verpleegkundige 4 in opleiding

0

0

Senior verpleegkundige

6

6

Activiteitenbegeleider

1

1

Wijkverpleegkundige

1

1

Manager VVT

2

2

Teamondersteuner coach

1

0

2018

2017

Horecamedewerker

Sector Wonen

8

7

Medewerker receptie

0

4

weekendhulp keuken

11

5

Magazijnbeheerder

Ӿ

1

Medewerkend leidinggevende horeca

Ӿ

1

Medewerker voedingsadministratie

Ӿ

1

Sector Bedrijfsvoering & Financiën

2018

2017

0

1

2018

2017

Centrale roosteradviseur

Ӿ

1

Roosterondersteuner

Ӿ

1

1(Ӿ)
77

0
88

Financieel medewerker
Centraal Bureau

HEAD
Totaal

Ӿ Functies die zijn opgeheven.

13 medewerkers (16,88%) van de medewerkers die in 2018 zijn uitgestroomd zijn 55 jaar of ouder.
17 medewerkers (19,32%) van de medewerkers die in 2017 zijn uitgestroomd zijn 55 jaar of ouder.

Enquête vertrokken medewerkers
Top vijf van genoemde redenen voor vertrek

2018

2017

Elders leuker werk gevonden

1

2

Verdere verdieping/ontwikkeling vak/opleiding gaan volgen

2

1

Pensioen

3

-

Gezins-/thuissituatie

3

-

Fysieke arbeidsomstandigheden/lichamelijke belasting

4

-

Behoefte aan andere werkkring

5

5

Sfeer in het team

-

3

Reisafstand/reistijd

-

4
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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%. De belangrijkste resultaten op hoofdlijnen:

Veranderingen 2

8 Arbeidsvoorwaarden
20 Zelfstandig
werken

62 Cliënten

Meest aantrekkelijke kant

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

Sfeer/cultuur in de organisatie 26

4 Communicatie
88 Het werk zelf

Opleiding en persoonlijke groei 31
Leidinggevenden/management 1

2 Arbeidsvoorwaarden
3 Cliënten
Zelfstandig werken 13

In 2018 zijn de uitkomsten van de MedewerkerMonitor
geanalyseerd en is aanvullend onderzoek verricht naar
de bevindingen. In 2018 en verder krijgen onder
andere vitaliteit, afstemming tussen werk en privé
en communicatie tussen leden van het dreamteam
bijzondere aandacht. De getallen bij de taartdiagrammen
geven het aantal keren weer dat een onderwerp door de
242 deelnemers aan de MedewerkerMonitor is benoemd.

105 Communicatie

Werkdruk 51

Belangrijkste verbeterpunt

Wat is het belangrijkste verbeterpunt
binnen uw organisatie?

Veranderingen 36
Sfeer/cultuur in de organisatie 19
Opleiding en persoonlijke groei 4

3 Het werk zelf
6 Leidinggevenden/management
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Werkgeverloyaliteit (World Net Promotor Score)
De WNPS-vraag: 'Hoe waarschijnlijk is het dat u uw zorgorganisatie zou aanbevelen aan
een vriend of collega?' wordt gepresenteerd op een schaal van -100 tot 100. Indien een
organisatie alleen maar criticasters heeft (= waardering 6 of minder), dan is de score -100;
hebben medewerkers alleen een 9 of een 10 gegeven (dit zijn de promotors), dan is de score
100. Een WNPS-score van 0 betekent dat de criticasters en promotors in evenwicht zijn.
In vergelijking met de sector scoort Het Laar heel goed, namelijk -0,4. Dit betekent dat de
criticasters en de promotors met elkaar in balans zijn. Het sectorgemiddelde was -10,5.
Promotors

Thema

Het Laar

Criticasters

Sector

Bevlogenheid (construct)

8,1

8,1

Werkbeleving

7,4

7,3

Mogelijkheid tot veranderen

6,0

5,6

Tevredenheid (WPNS)

-0,4

-10,5

10

9

8

7

6
=

WNPS

5

4

3

% Promotors

-

2

1

0

% Criticasters

WNPS ligt tussen -100 en 100

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.  
3.4 WAARDERINGSONDERZOEK
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 van
deze doelgroepen bij Het Laar. Onderstaand treft u de scores aan van de bewoners, de
contactpersonen en de wijkbewoners. Gemiddeld liggen de scores van de raadpleging in
2018 hoger dan de scores in 2017. De resultaten van de tevredenheidsraadpleging zijn door
de leidinggevenden meegenomen en waar nodig/wenselijk omgezet in verbeteracties in de
team- en sectorjaarplannen voor 2019.

Thema
Jaartal
Kwaliteit medewerkers

Bewoners

Contactpersonen

Wijkbewoners

Gemiddeld

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

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
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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%. Op ZorgkaartNederland.nl komen zes
thema’s aan bod. Het gemiddelde cijfer per thema is:

Thema

2018

2017

Afspraken

8,5

8,0

Verpleging, verzorging, behandeling

8,0

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

3.5 VRIJWILLIGERS
Waarderingsonderzoek vrijwilligers
In 2018 heeft Het Laar deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek
voor vrijwilligers van Facit. Deze deelname stelt Het Laar in staat om, kijkend naar
het vrijwilligerswerk, verder te versterken op basis van vergelijkingen met 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 zorgorganisaties scoorden
59%). Op diverse thema’s zijn vrijwilligers naar hun ervaringen gevraagd. Het percentage
vrijwilligers met positieve ervaringen op genoemde thema’s is in onderstaande
tabel opgenomen.

Thema

Score Het Laar

Gemiddeld Facit

Voldoening en uitdaging

86%

93%

Sfeer en contact

88%

87%

Plezier in het werk

98%

100%

Psychische belasting

80%

76%

Lichamelijke belasting

72%

64%

Ondersteuning en begeleiding

75%

70%

Waardering

88%

93%
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Werkgeverloyaliteit (Net Promotor Score/Promotor Score)
Doelgroep

NPS-score 2018

Facit totaal

PS-score 2018

Facit totaal

Vrijwilligers

30%

- 1%

77%

54%

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
▪▪ Score 9 – 10: promotors
De NPS-score komt tot stand door het percentage criticasters van het percentage promotors
af te trekken. De score van 30% laat zien dat er meer promotors zijn dan criticasters.
In vergelijking met de score van alle andere respondenten bij dit onderzoek van Facit heeft
Het Laar een positieve, hogere score.
PS-score:
Het percentage respondenten dat een 8, 9 of 10 gegeven heeft. Ook hier heeft Het Laar een
positieve hogere score in vergelijking met de score van alle andere respondenten.
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3.6 PRESTATIES IN DE ZORG (PREZO)
Het Laar maakt gebruik van het kwaliteitssysteem PREZO. Aan de hand van dit systeem
maakt Het Laar werk van verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Het PREZO
kwaliteitssysteem is vooral gebaseerd op de waardering van (wijk)bewoners en medewerkers
en de behaalde resultaten. In 2016 is voor de derde maal de initiële PREZO audit uitgevoerd.
De keurmerken zijn, mits de organisatie de tussentijdse audits goed doorstaat, drie jaar
geldig. We behaalden het Gouden PREZO keurmerk voor Verzorging, Verpleging en Zorg
Thuis. In 2018, op 13 april, vond de tweede onaangekondigde tussentijdse PREZO-audit
plaats. Ook deze audit leverde een positieve uitkomst op. Het Laar wist haar drie gouden
keurmerken te behouden. Een prachtige prestatie en een geweldig compliment voor alle
betrokkenen bij Het Laar. In 2019 vindt opnieuw een initiële PREZO audit plaats op basis
van het kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017. Dit systeem en de bijbehorende audit is
afgestemd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Laar gaat opnieuw voor de
gouden PREZO keurmerken.
3.7 INTERNE AUDIT
In 2018 zijn in de zorgteams door de verpleegkundigen diverse interne audits uitgevoerd.
Bij deze audits vond afstemming plaats op de PREZO certificering en op de eventuele
aandachtspunten die zijn voortgekomen uit eerdere auditrondes. De audits vonden onder
andere plaats aan de hand van checklists met thema’s zoals veiligheid, doelen en rapportages
op doelen in het ECD, mondzorg, hygiëne en vrijheidsbeperking. De uitkomsten van deze
interne audits zijn periodiek aan de managers verpleging, verzorging en thuiszorg gestuurd.
In 2019 wordt gewerkt aan de samenstelling van een nieuw team van interne auditoren.
Dit is onder andere wenselijk geworden als gevolg van vertrek van enkele collega’s.
3.8 LEREND NETWERK
Het Laar werkt samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg
aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg en dienstverlening aan haar (wijk)
bewoners. Binnen en tussen deze organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld,
onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken
we met elkaar aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg. Op 18 september 2018 vond het
eerste door het lerend netwerk georganiseerde symposium plaats waarin medewerkers,
maar ook afgevaardigden van adviesorganen, elkaar spraken rondom actuele thema’s in
de sector. De reacties op het symposium waren zeer positief. Er zijn veel nieuwe contacten
gelegd. Dit heeft geleid tot verschillende uitwisselingen en werkbezoeken. Vanwege het
succes wordt in 2019 wederom een symposium georganiseerd.

KWALITEITSJAARVERSLAG 2018

16

4.
KWALITEITS(VERBETER)
PLANNEN
Door medewerkers, vrijwilligers en managers van de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering
& financiën zijn voor 2018 plannen opgesteld. Deze plannen zijn gebundeld in een
Laarbreed jaarplan en na bespreking in het managementteam gedeeld met de advies- en
toezichthoudende organen. In het jaarplan zijn de verbeterplannen met betrekking tot
kwaliteit opgenomen. Hierbij is ingespeeld op de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke
thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Van dit jaarplan is het kwaliteitsplan voor
2018 afgeleid. Dit plan, dat ook met het zorgkantoor is besproken, treft u aan op
onze website www.hetlaar.nl.

4.1 PERSOONSGERICHTE ZORG, ONDERSTEUNING EN WELZIJN
In 2018 heeft een aantal thema’s die zijn gericht op het versterken van persoonsgerichte
zorg, ondersteuning en welzijn bijzondere aandacht gekregen. In Het Laar benaderen we
zorg en welzijn integraal en stimuleren we onze medewerkers om deze aspecten niet los
van elkaar te zien.
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Positieve gezondheid
De zorgmedewerkers van Het Laar werken volgens het principe van Positieve Gezondheid.
Het nieuwe elektronische cliëntdossier, dat Laarbreed is ingevoerd, is afgestemd op deze visie.
De mogelijkheden van de (wijk)bewoners en het bieden van een aangename dag staan in de
visie op Positieve Gezondheid centraal. Elke dag opnieuw voegen onze medewerkers waarde
toe aan het leven van onze bewoner. Medewerkers gaan hierover met (wijk)bewoners
het gesprek aan.
Zorgcomplexiteit
Het leveren van verantwoorde zorg en dienstverlening is alleen mogelijk met de inzet
van voldoende en bekwame medewerkers. Het blijvend afstemmen van competenties en
vaardigheden van medewerkers op veranderende eisen die het werk aan hen stelt heeft hoge
prioriteit. De versterking van de driehoek specialist ouderengeneeskunde-psycholoog-zorg
rondom de intensieve zorg bewoner is opgepakt door een vacature te stellen. In 2019 wordt
gestart met een team van twee nieuwe psychologen. De doorontwikkeling van de intensieve
zorg geleverd aan bewoners van Laarakker is gerealiseerd. Het team kent de bewoners goed,
is op elkaar ingespeeld, weet de behandelaren te vinden en werkt continu
aan kwaliteitsverbetering. Er is sprake van een deskundig team.
Verpleegkundigen van Het Laar zijn doorgegroeid naar de senior-verpleegkundige functie.
Zij hebben ieder een eigen aandachtsgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
De verpleegkundigen ondersteunen de teams op het gebied van deskundigheidsbevordering
en kwaliteitsbewaking. Verzorgenden zijn de contactrol gaan invullen en zijn verantwoordelijk
voor het coördineren van de zorgverlening aan meerdere bewoners. Deze rol wordt in 2019
doorontwikkeld. Twee teamcoaches ondersteunen de zorgteams bij het zelforganiserend
werken en het nemen van eigenaarschap.
In 2018 is ruim geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers.
Het coördinatiepunt wondzorg is in gebruik genomen en wordt bemenst door een
wondverpleegkundige en twee gediplomeerde referentieverpleegkundigen wondzorg.
De introductie van het coördinatiepunt is positief ontvangen door de huisartsen en de
specialist ouderengeneeskunde. Verschillende medewerkers hebben de opleiding GVP of GVPS
(gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie respectievelijk psychiatrie) gevolgd. Hiermee
spelen we in op de complexer wordende doelgroep (wijk)bewoners van Het Laar.
Welzijn
De kwaliteitsmiddelen bieden nog meer ruimte voor een zinvolle dagbeleving. We zetten extra
huiskamermedewerkers en miMakker’s in en er is een geestelijk verzorger aangesteld voor
Laarhoven. Ook is er een muziektherapeut aangetrokken. Muziek draagt bij aan het verbeteren
van de stemming, de acceptatie en het zelfbewustzijn van bewoners. Medewerkers leren
gebruik te maken van muziek om contact te maken met bewoners die al ver in hun dementie
zijn. Er zijn extra materialen aangeschaft voor activiteiten zoals een tovertafel voor Laarhoven
1 en een Thera trainer voor Laarakker. De woonomgeving is ook onderdeel van de beleving en
Laarhoven 1 en 2 hebben balkons gekregen en de Laarsuite een nieuwe inrichting;
eigentijds en huiselijk.
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Dreamteam
Een dreamteam kan wisselen van samenstelling en bestaat uit: de bewoner zelf, het sociale
netwerk rondom de bewoner, de vrijwilliger(s) en de (zorg)professionals. Het doel van dit
team is dat de bewoner zoveel mogelijk zijn vertrouwde leven kan leven. Familie en vrienden
kennen de bewoner en we proberen het eigen sociale netwerk zoveel mogelijk in stand te
houden. De levensgeschiedenis van een bewoner en de afspraken met het sociale netwerk
zijn vastgelegd in het elektronische cliëntendossier (ECD). De koppeling van het ECD aan
familieportaal CarenZorgt bevordert de onderlinge samenwerking en communicatie
met de familie.
Schoon en verzorgd
Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar handelen vanuit de kernwaarden stijlvol,
bruisend en verzorgd. Dit maakt dat er continu aandacht uitgaat naar een schoon en
verzorgd uiterlijk van onze bewoners. Dit vraagt creativiteit en tact van medewerkers bij
bewoners die moeite krijgen met de dagelijkse verzorging door hun ziektebeeld. Er zijn in
elk team medewerkers die de GVP-opleiding hebben gevolgd en die hun collega’s kunnen
adviseren in hun aanpak. Medewerkers worden ook ondersteund door de -in Het Laar
aanwezige- paramedische disciplines.
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4.2 WOONCOMFORT
Wooncomfort betreft zaken als wonen, eten en drinken, gastvrijheid, schoonmaak en
inrichting. In 2018 is op deze gebieden het volgende gerealiseerd:
Moderniseringstrajecten
In 2018 is de Laarsuite opnieuw ingericht. In deze ruimte wordt de dagactiviteit aangeboden.
Er zijn aantrekkelijke en sfeervolle ruimten gecreëerd die qua indeling en faciliteiten
aansluiten bij de behoeften van bewoners en de aangeboden activiteiten.
Om de bewoners van Laarhoven van de grote tuin te kunnen laten genieten en meer
leefruimte te bieden zijn aansluitend aan de huiskamers grote balkons/terrassen
gerealiseerd. Deze terrassen zijn voorzien van meubilair en diverse planten en bloemen.
In restaurant Chapeau! is een bibliotheekkast geplaatst. Bewoners kunnen hier onder het
genot van een drankje een boek uitzoeken en/of een gesprek aangaan met een van de
vrijwilligers van de bibliotheek.
Herinrichting tuin
In 2018 is de tweede fase van het tuinplan uitgevoerd. De tuin is in samenspraak met
bewoners vormgegeven. Bewoners zijn bijzonder enthousiast over de tuin en maken goed
gebruik van de aangeboden faciliteiten. De tuin nodigt uit tot bewegen en ontmoeten.
Voorzieningen dichtbij
Het Laar werkt met een servicebureau. De medewerkers van het servicebureau zorgen
er voor dat bewoners snel antwoord krijgen op vragen over wonen, zorg en services.
Laagdrempeligheid en als bewoner snel je weg kunnen vinden zijn belangrijk en dragen
bij aan het zich welkom en thuis voelen in Het Laar. Er is aandacht voor persoonlijke
wensen en behoeften.  
In 2018 is Er-op-uit! geopend. Geïnteresseerden in het activiteitenaanbod van
Het Laar kunnen zich hier laten informeren over de vele mogelijkheden tot ontspanning
en recreatie. Er-op-uit! is gevestigd naast de receptie en is hierdoor zichtbaar
aanwezig op het binnenplein.
Restaurant en terras
Restaurant Chapeau! heeft, als extra service, haar openingstijden aangepast. Bewoners
hebben de mogelijkheid om in de middag of ’s avonds de warme maaltijd te nuttigen op een
voor hen geschikt moment. De verruiming van de openingstijden maakt dat ook familieleden
en vrienden, samen met onze bewoners, kunnen genieten van het à la carte aanbod. In
de Gerritsenhal van Laarzicht is een koffiecorner geplaatst. Bewoners kunnen er, in het
zitgedeelte of op het terras, via het gebruik van de Laar(plus)pas een consumptie nuttigen.
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Duurzaamheid
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. 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. In 2018 is gewerkt
aan het opstellen van een milieubeleid waarin energie, afval en vervoer de drie belangrijkste
speerpunten vormen. Deze speerpunten zijn vertaald naar doelen en benodigde maatregelen
en verwerkt in het jaarplan 2019. De uit wettelijke eisen voortvloeiende maatregelen zijn
verwerkt in het duurzame meerjaren onderhoudsplan.
Onze milieuprestaties verbeteren we door onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers
actief te betrekken. Via beïnvloeding van gedrag zetten we in op het realiseren van
energiebesparingen. 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.
4.3 VEILIGHEID
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden vier  thema’s rondom basisveiligheid
benoemd. Het Laar geeft hieraan invulling.
Decubituspreventie
In 2018 is een nieuwe werkgroep wondzorg geformeerd en is een projectplan opgesteld om
de kwaliteit van de wondzorg verder te verbeteren. Dit projectplan is volledig uitgevoerd.
In 2018 is de meting huidletsel bij 217 bewoners van Het Laar uitgevoerd. 179 bewoners
hebben een zorgzwaartepakket 4VV of hoger. Er zijn in totaal zes bewoners die decubitus
hebben, waarvan één bewoner op twee plaatsen. Dit is 3,4% van het aantal bewoners met
een ZZP 4VV of hoger en 2,8% van het totaal aantal bewoners. Kijkend naar de categorieën
van decubitus heeft niemand categorie vier. Eén bewoner heeft categorie drie, twee
bewoners categorie twee en drie bewoners categorie één (dit is respectievelijk 0,5%,
0,9% en 1,4 % van totaal aantal bewoners en 0,6%, 1,1% en 1,7% van de bewoners met
een ZZP 4VV en hoger). Deze resultaten vormen een duidelijke verbetering ten opzichte
van de resultaten in 2017.
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Jaar

Aantal metingen

2018
2017

Decubitus graad 1-4

%

217

6

2,8%

243

19

7,8%

Advance Care planning7
De afspraken en wensen rondom het levenseinde zijn voor de bewoners van Het Laar
vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier. Deze gegevens kunnen worden
gegenereerd vanuit de ECD-applicatie.
Veiligheid medewerkers
In 2018 is een training ‘Omgaan met agressief gedrag’ georganiseerd voor zorgmedewerkers
van Laarhoven. Het Laar werkt met ergocoaches die een signalerende functie hebben op
de werkvloer en instructies geven aan collega’s. Deze coaches worden hiervoor jaarlijks
geschoold. Medewerkers volgen de verplichte (bij)scholingen ‘verantwoord verplaatsen’.
Het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij medewerkers vindt plaats
in 2019. In 2018 is het beleid rondom persoonlijke hygiëne aangepast. Tevens is het
hitteprotocol geëvalueerd en geactualiseerd. Thuiszorgmedewerkers hebben met succes de
aanschaf van een Doff N’Donner gestimuleerd onder (wijk)bewoners. Deze aanschaf draagt
bij aan de zelfredzaamheid van (wijk)bewoners (zij kunnen hiermee zelfstandig steunkousen
aantrekken) en zorgt voor minder belasting van de medewerkers.
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen
De Bopz-commissie heeft, in lijn met het beleid van de afgelopen jaren, in 2018 gestuurd
op het zo terughoudend mogelijk inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Via
kwartaaloverzichten is de inzet van deze maatregelen gevolgd. Het uitgangspunt is om een
zo vrij mogelijke woon- en leefsfeer voor bewoners te creëren.

Aantal toepassingen vrijheidsbeperkende maatregelen
Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Met Bopz

61

62

49

79

43

78

50

76

Zonder Bopz

20

13

14

19

14

17

10

20

  De advance care planning betreffen afspraken over het levenseinde.
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Doelstellingen op het gebied van gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende
maatregelen voor 2018:
▪▪ Ondanks een toenemende zorgcomplexiteit stabiel houden van de toegepaste
vrijheidsbeperkende maatregelen zoals vastligt in de vier kwartaaloverzichten 2017:
Deze doelstelling is behaald. Alleen in het eerste kwartaal van 2018 is de toepassing
van vrijheidsbeperkende onder bewoners zonder Bopz groter dan in het eerste
kwartaal van 2017.
▪▪ De inzet van psychofarmaca stabiel houden op het percentage in 2017 (52%):
Deze doelstelling is met een percentage van 47,4% in 2018 behaald.
▪▪ Verminderen van de inzet van hansoppen (< 9): Deze doelstelling is behaald. Er is een
afname gerealiseerd van de inzet van hansoppen naar twee in 2018.
Bijzonderheden:
▪▪ De vrijheidsbeperkende toepassingen zijn, op een enkele uitzondering na, lichte
maatregelen. De sensor wordt het vaakst ingezet. De enkele uitzondering betreft de inzet
van een rolstoelband, een kuip/kantelstoel en gecamoufleerde medicatie.
▪▪ Er is een afname gerealiseerd van de gemiddelde inzet van sensoren: van 34 gemiddeld
per kwartaal in 2017 naar 25 gemiddeld per kwartaal in 2018.   
▪▪ In 2018 is aandacht gegeven aan de Wet Zorg en Dwang die met ingang van 1 januari 2020
in werking treedt. In 2019 wordt hierop verder geanticipeerd.
Medicatieveiligheid en valpreventie
De verzorgingshuisafdelingen van Laarzicht en Laarakker zijn in 2018 over gegaan op het
digitale medicatieregistratiesysteem van Medimo. Op de intensieve zorgafdelingen wordt
dit systeem al langer gebruikt. Medewerkers vinden het heel prettig werken; het systeem
ondersteunt een verantwoorde medicatietoediening. Het aantal medicatie-incidenten in
Het Laar is relatief laag gezien het grote aantal medicatiemomenten per jaar.
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De doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid en valpreventie voor 2018
zijn deels behaald:
▪▪ Het aantal toedienfouten met medicatie terugdringen met 10% ten opzichte van 2017:
In 2018 zijn er in totaal 196 toedienfouten geconstateerd in vergelijking met 258
toedienfouten in 2017. Het aantal toedienfouten is daarmee teruggedrongen met 24%,
waardoor de doelstelling van 10% ruimschoots is behaald.
▪▪ Het aantal toedienfouten met medicatie terugdringen met 15% bij bewoners met code
4 ten opzichte van 2017: In 2018 zijn er in totaal 164 toedienfouten geconstateerd
bij bewoners met code 4 in vergelijking met 169 toedienfouten in 2017. Hoewel het
aantal toedienfouten bij bewoners met code 4 daarmee is teruggedrongen met 3%, is
de doelstelling van 15% niet behaald. Op Laarakker, Laarzicht en in de thuiszorg is deze
doelstelling overigens duidelijk wel behaald.
▪▪ Het aantal valincidenten waarbij als reden staat vermeld ‘evenwicht verloren/duizeligheid’
is kleiner dan 25% van het totaal aantal valincidenten in 2018: Om deze doelstelling te
behalen mocht het aantal valincidenten met als reden ‘evenwicht verloren/duizeligheid’
niet hoger zijn dan 108 (25% van 429, zie onderstaand figuur). Uiteindelijk is dit aantal in
2018 uitgekomen op 118 valincidenten. Hierdoor is deze doelstelling bijna behaald.
▪▪ Het aantal valincidenten waarbij als reden staat vermeld ‘bewoner weet het niet’ of
‘anders’ is kleiner dan 33,3% van het totaal aantal valincidenten in 2018. Om deze
doelstelling te behalen mocht het aantal valincidenten met als reden ‘bewoner weet
het niet’ of ‘anders’ niet hoger zijn dan 143 (33,3% van 429, zie onderstaand figuur).
Uiteindelijk is dit aantal in 2018 uitgekomen op 185 valincidenten. Hierdoor is deze
doelstelling niet volledig behaald.
De doelstellingen en resultaten worden in 2019 geëvalueerd in de werkgroepen
‘medicatie’ en ‘valpreventie’.
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Incidentenmeldingen bewoners8 (MIC-meldingen)
615

600
500
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300

2017

267
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110
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Andere incidenten

Valincidenten

Medicatie-incidenten

0

In 2018 is er, ten opzichte van 2017, een daling waarneembaar van het totale aantal
incidentenmeldingen (740 meldingen in 2018 ten opzichte van 1.068 meldingen in 2017).
De daling geldt zowel voor de categorie valincidenten, medicatie-incidenten als
andere incidenten.
Op Laarakker is sprake van een halvering van alle typen incidenten. De daling van de
toedieningsfouten is gerealiseerd door de implementatie van medicatieregistratiesysteem
Medimo. Op Laarakker A is bij een aantal bewoners sprake van een geaccepteerd valrisico.
Voor deze categorie bewoners worden geen meldingen valincidenten meer gedaan.
De ontmoetingsruimte in Laarakker, en het feit dat hier extra toezicht is, draagt bij aan
de afname van het aantal valincidenten. Ook in Laarhoven is in 2018 een daling van de
valincidenten waar te nemen. Deze daling hangt samen met het toenemend gebruik van
rolstoelen en meer toezicht door de komst van de teamassistenten.
In de categorie ‘Andere incidenten’ is in 2018 sprake van een grote afname van het aantal
agressie-incidenten. Het hoge aantal meldingen in deze categorie in 2017 hing samen met
enkele bewoners waarbij meerdere agressie-incidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast
is deze daling het gevolg van de training van medewerkers in het herkennen van agressie en
de wijze waarop hiermee in het contact met de bewoner om te gaan.
De MIC-meldingen worden periodiek besproken in de overleggen van de aandachtsvelders
valpreventie en medicatie. De aandachtsvelders stellen voor elk (zorg)team een
kwartaalanalyse op. Dit stelt hen in staat om trends binnen teams te signaleren en deze te
bespreken bij de verbeterborden op de teamposten. De inzet van deze bespreking is het
inventariseren van  preventieve verbeteracties. In 2019 wordt deze werkwijze, die duidelijk
bijdraagt aan het terugdringen van het aantal incidentenmeldingen, verder ingevoerd.  
8

Het betreft alle bewoners van Laarzicht, Laarakker, Laarhoven en de Thuiszorg.
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In 2018 zijn structureel prisma-analyses gemaakt bij incidenten die een botbreuk tot
gevolg hadden. De contactfunctionaris maakt deze analyses in samenwerking met de
aandachtsvelder valpreventie. Door te blijven doorvragen bij deze analyses worden
grondoorzaken geïnventariseerd. Deze inzichten resulteren in preventie verbeteracties,
waarmee nieuwe, vergelijkbare incidenten worden voorkomen.  In 2018 zijn in het totaal
tien prisma-analyses uitgevoerd.

Incidentenmeldingen medewerkers (MIM)
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Ventilatie

0

Verlichting

2

Vallen/struikelen

5

0 1

Onveilige apparatuur

6

Snijwonden

2

Agressiviteit/Ong. intimiteiten

Lichamelijke belasting

0

0 0

Prikaccident

10

Brandwonden

20

Ook het aantal incidentenmeldingen medewerkers is ten opzichte van 2017 sterk
afgenomen (36 meldingen in 2018 ten opzichte van 71 meldingen in 2017). Evenals bij de
incidentenmeldingen cliënten betreft de afname vooral het aantal agressiemeldingen. De
training van medewerkers in het herkennen van agressie en de wijze waarop hiermee in het
contact met de bewoner om te gaan heeft bijgedragen aan de daling.
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5.
RANDVOORWAARDEN
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn vier aspecten opgenomen onder het thema
randvoorwaarden. Het aspect informatie gaat over het gebruik van informatie verkregen
uit metingen die Het Laar heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren. Dit staat beschreven in
hoofdstuk 3 ‘Leren en verbeteren van kwaliteit’.
5.1 MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
We zien een toenemende zorgcomplexiteit onder bewoners van Het Laar. Dit vraagt om
voortdurende deskundigheidsbevordering en de inzet van voldoende en goed gekwalificeerd
personeel. Ook de kleinschalige wijze van organiseren in zelforganiserende teams vragen
andere deskundigheden en vaardigheden van medewerkers.
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Het Laar heeft in 2018 geïnvesteerd in de extra inzet van deskundige medewerkers:
▪▪ Voor bewoners met een indicatie ZZP 6VV (33 bewoners in 2018) heeft personele inzet
plaatsgevonden op basis van de maximale NZa norm.
▪▪ Een opslag is opgenomen in de begroting van 2018 van 5% op de minimale NZa norm voor
personele inzet voor kwaliteitsverbetering.
▪▪ Er is extra ruimte gecreëerd van circa 5% voor alle zorgteams voor extra inzet van
leerlingen en medewerkers.
▪▪ Een muziektherapeut is aangetrokken voor Laarhoven.
▪▪ De middelen waardigheid & trots worden onder andere gebruikt voor extra inzet van
huiskamermedewerkers op Laarhoven, van de miMakker en de geestelijk verzorger.
Twaalf medewerkers hebben de opleiding gevolgd voor gespecialiseerd verzorgende
psychiatrie (waarvan de helft als aanvulling op de GVP-opleiding). De hogere zorgzwaarte
gaat gepaard met meer gedragsproblematiek. Door de scholing sluiten zorgmedewerkers
meer aan bij het gedrag van de bewoner vanuit de kennis van zijn/haar achtergrond
en beperkingenbeeld.
Personeelssamenstelling
Het Laar heeft in 2017 een strategische personeelsplanning geïmplementeerd. In deze
planning is het medewerkersbestand, zowel kwantitatief als kwalitatief, afgezet tegen de
behoeften en de noodzaak van verdere professionalisering en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Er wordt structureel geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers
en het behouden van zittende medewerkers. Daarnaast wordt gezocht naar integrale en
regionale samenwerking met instellingen op de onderwijs- en arbeidsmarkt.
Voor de werving van teamassistenten in het kader van het kwaliteitsplan 2019 is gebruik
gemaakt van een nieuwe wervingsmethode, namelijk ‘speed daten’. De kandidaten zijn in
gesprek gegaan met bewoners en medewerkers van Het Laar en dat leverde veel inzichten
op over de kandidaten én nieuwe medewerkers.
Het Laar is regionaal actief met collega-aanbieders om samen in te spelen op de
arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Dit gebeurt onder de noemer regionaal convenant
arbeidsmarkt Midden-Brabant. Het Laar neemt verder deel aan het project ‘Welslagen’.
Dit project is bedoeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een voortraject
te bieden om in te stromen in een reguliere opleiding. In 2018 hebben drie medewerkers
dit voortraject bij Het Laar gevolgd en zijn ingestroomd in een reguliere BBL-niveau 3
zorgopleiding. Het Laar biedt bovendien ervaringsmogelijkheden voor leerlingen van Prins
Heerlijk, een organisatie die jonge mensen met een leerbeperking naar de arbeidsmarkt
toe leidt. Daarnaast neemt Het Laar deel aan een project waarin Spaanse verpleegkundigen
worden aangetrokken om in de ouderenzorg te komen werken. Per 1 september 2018 zijn
er twee Spaanse verpleegkundigen bij Het Laar in dienst getreden. Het project biedt veel
leerervaringen over de inzet van buitenlandse verpleegkundigen in Nederland en in de
ouderenzorg. Het Laar neemt ook deel aan een Zorg Innovatie Netwerk binnen
het lerend netwerk.
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Overzicht personeelssamenstelling van de totale organisatie
Sector Zorg
Uitvoerende functies

Aantal 2018

FTE 2018

Aantal 2017

FTE 2017

239

149,36

240

134,67

Management

3

3

4

3,45

Beleidsmedewerker zorg, praktijkopleider, administratief mdw. zorg

3

1,77

2

1,33

Coaches

2

1,22

0

0

(Para)medische diensten

9

2,8

8

2,63

Uitvoerende functies
Management
Secretaresse beleid en management

60
3
1

22,6
2,89
0,44

50
4
2

19,76
3,78
1,11

Coördinator VVV

1

0,5

1

0,5

Projectmanager Duurzaamheid

1

0,22

0

0

Uitvoerende functies

6

5,07

6

4,64

Management

2

1,85

1

1

Uitvoerende functies

11

7,16

9

6,63

Management

1

1,06

1

1,06

Totaal

342

199,94

328

180,56

Vrijwilligers

170

-

160

-

Sector Wonen

Sector Bedrijfsvoering & Financiën

Centraal Bureau
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Kwalificatieniveau van zorgverleners
Functieniveau

Zorgfuncties

Aantal 2018

FTE 2018

Aantal 2017

FTE 2017

Niveau 1

Teamassistent

30

12,22

36

12,44

Niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn

50

26,64

50

19,8

Leerling Helpende Zorg & Welzijn
Niveau 3
Niveau 4

Niveau 5

(Para)medische diensten

6

4,16

0

0

Verzorgende 3-IG/MZ

101

66,06

105

67,22

Leerling verzorgende 3-IG/MZ

23

16,19

19

12,67

Verpleegkundige 4 in opleidng

6

5,33

5

4,67

Senior verpleegkundige

10

8,44

15

10,67

Activiteitenbegeleider bewegen

1

0,38

1

0,33

Activiteitenbegeleider

3

2,11

4

2,78

Wijkverpleegkundige

2

1,55

2

1,77

Verpleegkundige 5

3

2,44

1

0,56

Praktijkverpleegkundige

2

1,77

1

1

LL verpleegkundige 5

2

1,66

1

0,89

Arts

1

0,67

1

0,67

Verpleegkundige specialist

1

0,33

1

0,33

Psycholoog

1

0,67-0,78

1

0,67-0,78

Ergotherapeut

1

0,33-0,39

1

0,33-0,39

Fysiotherapeut

1

0,39-0,50

1

0,39-0,50

Geestelijk verzorger (in loondienst)

1

0,16

1

0,11

Muziektherapeut (in loondienst)

1

0,25

0

0

Logopedist

1

consultbasis

1

consultbasis

Diëtiste

1

consultbasis

1

consultbasis

241

151,75

248

137,3

Totaal

Scholing
Conform de CAO wordt minimaal 2% van de totale loonsom ingezet voor scholingen en
opleidingen. Het Laar heeft in 2018 ruim 3,1% ingezet. De individuele bekwaamheid is steeds
meer een bepalende succesfactor bij vernieuwingen en veranderingen. Hierdoor wordt
strategisch opleiden van zittende medewerkers nog belangrijker. Door loopbaanontwikkeling
juist in te zetten blijft de medewerker bekwaam en toegerust voor veranderende eisen ten
aanzien van zijn functioneren, blijft het werk uitdagend en interessant en slaagt Het Laar er
in om geschikte en gemotiveerde medewerkers aan zich te binden.
Daarnaast ontwikkelt Het Laar een variatie van leervormen: naast reguliere
beroepsopleidingen biedt Het Laar een digitale leeromgeving aan en wordt er ook geleerd
door coaching, training ‘on the job’, intervisie en projectmatig werken. Er wordt ook scholing
aangeboden aan vrijwilligers al naar gelang de behoefte of noodzaak.
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Er heeft specifieke deskundigheidsbevordering plaatsgevonden op het gebied van
psychogeriatrie en psychiatrische aandoeningen en generieke scholing door het opleiden
van verzorgenden niveau 2 (plus), niveau 3, niveau 4 en niveau 5. Het Laar biedt nu ook
de BBL-opleiding Helpende Zorg & Welzijn aan omdat veel mensen op de arbeidsmarkt
graag in de zorg willen werken maar nog niet op niveau 3 kunnen starten. Uit de grote
belangstelling voor de banenmarkt van 2018 is gebleken dat er een toename is van mensen
die graag willen werken in de zorg. Echter, zij hebben veelal geen zorgdiploma’s. Het Laar
biedt leerarbeidsplaatsen aan die aansluiten bij het niveau van de sollicitant. Ook heeft een
toename van het aantal zij-instromers plaatsgevonden in 2018.

Aantal leerlingen per kwalificatieniveau in 2018
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5.2 LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Meerjarenbeleid, jaarplan en kwartaalevaluaties
In 2017 heeft Het Laar in samenspraak met in- en externe belanghebbenden
gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleid voor de periode 2018 tot en met 2020.
In dit meerjarenbeleid is de missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ toegelicht en zijn
de kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd gepresenteerd als richtinggevend voor ons
dagelijkse handelen. Aan de hand van de ambities in het meerjarenbeleid zijn voor 2018
projecten en verbeterinitiatieven geïnventariseerd. Deze zijn opgenomen in het jaarplan en
dragen bij aan de realisatie van onze missie. Via kwartaalevaluaties is in 2018 de voortgang
van de uitvoering gevolgd en door de Raad van Bestuur besproken met de advies- en
toezichthoudende organen. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming van het meerjarenbeleid
en steunen de gekozen ontwikkelrichting.

Leiderschap en goed bestuur
De organisatiestructuur van Het Laar is zodanig ingericht dat het ondersteunend is aan
het leveren van kwalitatief goede, doelmatige zorg en dienstverlening. Managers zijn
meer op afstand komen te staan en hun focus is verlegd van sturen en controleren naar
coachen en faciliteren. Het Laar kent een decentraal besturingsmodel en werkt met
zelforganiserende teams. Teams en medewerkers hebben in dit model de ruimte om het
wonen, de dienstverlening en de zorg in directe samenspraak met de (wijk)bewoner
en hun naasten te organiseren.
Deze werkwijze vraagt om heldere, centrale kaders die duidelijk maken binnen welke grenzen
teams en medewerkers zelfstandig besluiten kunnen nemen. We sluiten hiermee meer aan
op het vakmanschap van onze medewerkers en vrijwilligers. De (zorg)teams van Het Laar
zijn gesplitst in kleinere teams om nog beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van
onze bewoners. Kleinere teams dragen bij aan het leveren van individueel maatwerk en het
bieden van meer persoonlijke aandacht. De mogelijkheid om elkaar aan te spreken in de
teams is hierdoor vergroot. Dit draagt bij aan de cultuur van Het Laar die is gericht op continu
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verbeteren. Medewerkers werken in routes en zijn gekoppeld aan een vaste groep
bewoners. Dit zorgt voor een grotere herkenbaarheid van medewerkers en vrijwilligers
voor bewoners. De praktijk wijst uit dat de teams behoeften hebben aan ondersteuning
bij het zelforganiserend werken. Om deze ondersteuning te bieden heeft Het Laar in 2018
twee teamcoaches aangesteld. Zij ondersteunen de teams, op diverse vlakken,
in hun ontwikkeling.
De afgelopen jaren zijn diverse applicaties ingevoerd die ondersteunend zijn aan de eigen
regie van de medewerker en het werken met zelforganiserende teams. Medewerkers
maken als team hun eigen roosters en worden hierin ondersteund door een roosterpakket.
Daarnaast houden medewerkers zelf hun basisgegevens en bevoegdheden bij in een
HR-portal. Via een digitaal leerplein kunnen medewerkers werken aan hun competenties
en vaardigheden. Daarnaast is voor alle doelgroepen waaraan Het Laar zorg levert, zowel
binnen als buiten de muren van Het Laar, een nieuw cliëntdossier geïmplementeerd. Met
dit cliëntdossier beschikt iedere zorgprofessional over een mobiel dossier dat in verbinding
staat met alle betrokkenen. Denk hierbij aan formele zorg zoals de behandelaar, huisarts en
verpleegkundige, en de informele zorg zoals de cliënt zelf en diens verwanten.
Rol en positie interne organen en toezichthouders
Het Laar is een waardegedreven organisatie. Om hieraan in de dagelijkse praktijk invulling te
geven participeren (wijk)bewoners in onze Cliëntenraad en Huurdersvereniging, maar ook
in diverse commissies. Via directe betrokkenheid van (wijk)bewoners bij onderdelen van
het woon-, zorg- en welzijnsbeleid werken we continu aan het toevoegen van klantwaarde
aan onze dienstverlening. In samenspraak met een delegatie van de Cliëntenraad is in
2018 gewerkt aan het op een vernieuwende wijze vormgeven van de medezeggenschap
van cliënten en huurders. Het Laar kent zowel een Cliëntenraad als een bestuur van de
Huurdervereniging. Zij behartigen respectievelijk de belangen van cliënten en huurders.
Aangezien cliënten en huurders in Het Laar samenwonen en Het Laar hun thuis is, is
het idee opgepakt om beide organen te laten opgaan in één Bewonersraad. De rechten
voortvloeiend uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet
op het overleg huurders – verhuurder (Wohv) worden, in de planvorming,  aan deze
Bewonersraad overgedragen. Door zorgvuldig te kijken naar de samenstelling van de raad
en de mogelijkheden tot ondersteuning willen we bijdragen aan het bevorderen van de
samenspraak, de inspraak en de tegenspraak. Dit draagt naar verwachting bij aan het
verder verhogen van de kwaliteit van de bestuursbesluiten. De Bewonersraad wordt in
haar functioneren ondersteund door een zestal adviescommissies. 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 wordt deze werkwijze
geïntroduceerd. In 2018 hebben zowel de Cliëntenraad als het bestuur van de
Huurdervereniging besloten om tot oprichting van een Bewonersraad over te gaan.
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De Raad van Bestuur heeft in 2018 periodiek overleg gehad met de Cliëntenraad,
de Huurdersvereniging, de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Het overleg
met deze adviesorganen vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen vergaderschema
en werkplan. Via het werkplan wordt inhoud en richting gegeven aan het overleg met de
Raad van Bestuur.
Over de uitkomsten van dit overleg en het gebruik van de wettelijk aan deze organen
toegekende rechten9  heeft de Raad van Bestuur periodiek verslag uitgebracht aan de Raad
van Toezicht. Daarnaast is hierover verantwoording afgelegd in het bestuursverslag 2018.
Zoals jaarlijks te doen gebruikelijk heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht
overleg met deze gremia. Over de uitkomsten van dit overleg in 2018 is schriftelijk en
mondeling verslag uitgebracht aan de gehele Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
Geborgd kwaliteitssysteem
De Raad van Bestuur van Het Laar heeft de implementatie en blijvende toepassing van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderdeel gemaakt van het -geborgde- kwaliteitssysteem.
De Raad van Toezicht ziet actief en aantoonbaar toe op de uitvoering van dit kader.
Dit is opgenomen in de toezichtvisie van de Raad van Toezicht. Het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg vormt mede de basis voor de toezichtagenda en de werkzaamheden
van de Raad van Toezicht, in het bijzonder voor de afvaardiging ‘Zorg en Veiligheid’.

  Het vrijwilligersplatform kent geen wettelijke grondslag. Gezien de onmisbare bijdrage van vrijwilligers in de realisatie
   van het woonleefstijlconcept van Het Laar is gekozen om met een vrijwilligersplatform te werken. Met behulp van dit
   platform wordt het belang van vrijwilligers onderstreept en gezorgd voor een goede belangenbehartiging.

9
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Inzicht hebben en geven
Ook in 2018 heeft de Raad van Bestuur van Het Laar op gezette tijden meegelopen in het
primair proces. Op deze wijze heeft en houdt zij voeling met de kwaliteit van de dagelijkse
zorg en dienstverlening geleverd door medewerkers en vrijwilligers van Het Laar.
Het ‘meelopen in de teams’ van de sectoren wonen en zorg is door het directiesecretariaat
ingepland in het vergaderschema. Ook de leden van de Raad van Toezicht leggen
verbindingen met het primair proces. Een afvaardiging heeft deelgenomen aan de
‘husseldag’. Daarnaast zijn zij veelvuldig aanwezig geweest bij bijzondere activiteiten.
Op deze wijze blijft de Raad van Toezicht met gepaste afstand voldoende zichtbaar en
aanspreekbaar voor (wijk)bewoners, medewerkers en vrijwilligers. In het hoofdstuk bestuur
en toezicht van het bestuursverslag 2018 doet de raad van toezicht verslag van haar
werkzaamheden in het verslagjaar.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
De Raad van Bestuur van Het Laar heeft naast een bedrijfskundige, ook een verpleegkundige
achtergrond. Hiermee is de professionele inbreng in het aansturen van Het Laar in 2018
geborgd. Daarnaast kent Het Laar een structureel ‘Verpleegkundig overleg’ en een commissie
‘Werkprocessen zorg’. Hierin participeren de verpleegkundigen van Het Laar. De Raad
van Bestuur heeft in 2018 tweemaal overleg gevoerd met de BOPZ-arts. Deze arts neemt
ook deel aan de BOPZ-commissie. De sectormanager zorg heeft invulling gegeven aan het
tweejaarlijkse overleg met de medische en paramedische behandelaren. De manager van
de intensieve zorgteams heeft elke zes weken een overleg gehad met een kernteam van
behandelaren bestaande uit de arts/verpleegkundige specialist en de psycholoog.
5.3 HULPBRONNEN
Hieronder staan nog enkele niet hiervoor genoemde hulpbronnen die ondersteunen bij het
realiseren van kwaliteit van zorg en dienstverlening.
Administratieve organisatie en ICT
De ondersteuning van onze processen via informatie- en communicatietechnologie
(ICT) wordt geoptimaliseerd. In 2018 heeft Het Laar een nieuw cliëntregistratie en –
planningsysteem in combinatie met een ECD geïmplementeerd. Deze geeft aan medewerkers
beter inzicht in de individuele bewoner en zijn of haar (zorg)behoeften. Tevens is de
zorgcontrol, het proces rondom controle van de geleverde zorg en de declaraties,
verbeterd. Dit in combinatie met de verdere ontwikkeling van de managementinformatie.
De managementinformatie moet zichtbaar maken welke effecten maatregelen hebben op
het resultaat en op de vastgestelde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Tevens is in 2018
gewerkt aan het optimaliseren van het risico- en veiligheidsmanagementsysteem. Hiermee
willen we (veiligheid)risico’s systematisch identificeren, kwantificeren en monitoren en
beheersmaatregelen vaststellen. Vanaf 25 mei 2018 heeft Het Laar de nieuwe AVG-wet
geïmplementeerd (algemene verordening gegevensbescherming).
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Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
In de investeringsbegroting 2018 zijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen opgenomen
voor tal van materialen en hulpmiddelen. Deze materialen en hulpmiddelen bieden
ondersteuning bij het leveren van verantwoorde zorg en dienstverlening en het Arbotechnisch verantwoord werken. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de reeds
genoemde aanschaf van een ECD en de uitrol van medicatieregistratiesysteem Medimo in
Laarzicht en Laarakker. Verder zijn er verschillende activatie hulpmiddelen aangeschaft voor
bewoners met dementie op Laarhoven (robotpoezen, tovertafel) en een Motomed om het
bewegen te stimuleren bij bewoners op de intensieve zorgafdeling van Laarakker.
Samenwerkingsverbanden
Het Laar werkt samen in diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals het
zorgnetwerk Midden-Brabant, de Zorgacademie, beroepsnetwerken
(voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, personeelsadviseurs, praktijkopleiders)
en met andere zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Verder bestaat er een
samenwerking met een apotheek, enkele huisartsengroepen die dicht bij Het Laar hun
praktijk hebben en voor de inleen van de (para-)medische disciplines, gespecialiseerde
verpleging en ongeplande zorg in de wijk.
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