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“Wat kunnen 		
we samen doen
om er voor u een
aangename dag
van te maken?”

		

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

Stijlvol | Bruisend | Verzorgd
Drie kernwaarden die voor iedereen gelden: (wijk)bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
samenwerkingspartners. Aandacht voor deze kernwaarden maakt een aangename woonen leefomgeving mogelijk.
Voor wie is Het Laar?
We zijn er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.
Tilburgers die hun hele leven vol passie hebben gewerkt aan hun eigen toekomst en die
van de stad. We bieden hen een welverdiende mooie 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. Het werkgebied van Het Laar is
Tilburg en een deel van Goirle. Voor de thuiszorg geldt een straal van acht kilometer.
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WAT ZIJN ONZE DIENSTEN?
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een steuntje in de rug tot en met intensieve
verpleging en behandeling. Hierdoor kunnen onze (wijk)bewoners hun vertrouwde woon- en
leefstijl voortzetten.
Zorgdiensten:
1. Thuiszorg (wijkverpleging).
2. Dagbesteding (inclusief eventueel vervoer).
3. Eerstelijnsverblijf (laag- en hoogcomplexe zorg) en ander tijdelijk verblijf.
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).

128
verzorgingshuiszorgbewoners

105
thuiszorgcliënten

96

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

99

intensieve
zorgbewoners

120
huurders

”De expertise
van Het Laar is
om het gewone,
alledaagse
aangenaam
te maken.”
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DE VISIE
De bewoner centraal
De individuele (wijk)bewoner en zijn sociale omgeving vormt het uitgangspunt. In goede onderlinge
afstemming tussen (wijk)bewoner, diens naasten, vrijwilligers en (zorg)professionals geven we invulling aan
een aangenaam leven en ondersteunen we de eigen regie en zelfredzaamheid.
(Wijk)bewoners participeren in onze cliëntenraad en huurdersvereniging en in diverse commissies en
panels. Via georganiseerde inspraak, samenspraak en tegenspraak verhogen we de kwaliteit van wonen,
zorg en dienstverlening en voegen we waarde toe aan het leven van ouderen.
Aansluiten op vakmanschap
Het Laar werkt met zelforganiserende teams en vakbekwame medewerkers. Teams krijgen de ruimte om
het werk zelf te organiseren en oplossingen te vinden voor vraagstukken in de dagelijkse praktijk. We sluiten
hierdoor beter aan bij de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Dit verhoogt de kwaliteit en
maakt het werk aantrekkelijker én efficiënter. Managers richten zich meer op coachen en faciliteren dan op
organiseren en controleren.
Invoering 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.
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Continu leren en verbeteren
Leren en verbeteren zit in onze manier van werken met verbeterborden, dagstarts en verbeterdialogen.
Door constant scherp te blijven en elkaar feedback te geven werken we aan een organisatie die nog
klantgerichter, efficiënter en plezieriger functioneert. Want het kan altijd beter.
Medewerkers scholen, behouden en aantrekken
Hoogwaardige zorg- en dienstverlening bieden kan alleen met voldoende en gekwalificeerde medewerkers.
Daarom voert Het Laar een actief scholings- en wervingsbeleid. We stemmen het niveau van onze
medewerkers continu af op de veranderende zorg. We behouden medewerkers door te inspireren,
versterken en verbinden en zetten in op vitaliteit. Ruimte voor autonomie, invloed en zeggenschap over
de inrichting van het werk zijn heel belangrijk in Het Laar. In samenspraak met de ondernemingsraad
stimuleren we de kwaliteit van Het Laar als werk- en leeromgeving.
Samen sterk
Om een aangenaam leven voor onze ouderen mogelijk te maken, werken we waar nodig samen met andere
zorgaanbieders en ketenpartners. Zo kunnen we ouderen beter ondersteunen bij zelfstandig, veilig en
comfortabel leven. Daarnaast participeert Het Laar bijvoorbeeld in het lerend netwerk, het Zorgnetwerk
Midden-Brabant, Transvorm, de Zorgacademie en het Zorginnovatienetwerk.
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67

128
verzorgingshuiszorgbewoners

MBO-ers (BBL & BOL)

thuiszorgcliënten

4

96

DOELGROEPEN
AANTALLEN

105

10 57

beveelt
Het Laar aan

gouden PREZO-keurmerken
voor Verzorging, Verpleging
en Zorg Thuis

10

waarderingen
zorgkaart
nederland 2018

120

99

huurders

intensieve
zorgbewoners

50

18 4
1

verzorgingshuiszorg

6

8

4

intensieve zorg
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2

3

verhuur

totaal aantal
personeelsleden

Waarvan

(199,94 FTe)

personeelsleden
in de sector ‘zorg’

342 256

170

DIT BRACHT 2018
Positieve gezondheid
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 verzorger 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 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.
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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.
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Een werkgroep heeft in 2018 een visie op een nieuw toezichthoudend domoticasysteem 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.
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.
Werken aan 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.
Planontwikkeling nieuwbouw
In 2018 heeft Het Laar het plan ontwikkeld om de appartementen in Laarzicht exclusief te
verhuren aan Tilburgse senioren. De zorgappartementen 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. De gemeente vindt het ingediende uitbreidingsinitiatief wenselijk en
is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de ruimtelijke procedure. De gemeente
Tilburg ziet de toegevoegde waarde voor de woon- en zorgopgaven van de stad.
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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.
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.
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.
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Leerlingen
In 2018 heeft Het Laar 67 mbo- en hbo-studenten ‘in opleiding’ 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.
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.

“Vrijwilligers leveren een _
belangrijke bijdrage aan _
onze missie.”
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.
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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KWALITEIT IN 2018
Het Laar brengt over 2018 een afzonderlijk kwaliteitsjaarverslag uit. Het
kwaliteitsjaarverslag licht de voortgang van ons kwaliteitsplan 2018 toe.
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 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.
Tevredenheidsraadpleging
In de maanden mei en juni 2018 heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Facit een
tevredenheidsraadpleging uitgevoerd onder onze belangrijkste doelgroepen. De
gemiddelde respons van 70,8% getuigt van een grote betrokkenheid.

Rapportcijfers per thema
Jaartal

Bewoners

Wijkbewoners

Gemiddeld
Het Laar

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

8,0

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 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 percentage is gebaseerd
op 75 waarderingen in de laatste vier jaar.
Het gemiddelde aanbevelingspercentage van
verzorgings- en verpleeghuizen is 92%.
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“De waardering op
ZorgkaartNederland
steeg naar een 8,4”

Ongenoegens, klachten & complimenten
(Wijk)bewoners kunnen zonder drempels 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 13
ongenoegens geregistreerd. In 2017 waren dat er nog 24. De meeste ongenoegens zijn
door de teams of de verantwoordelijk manager opgelost. In zes van de 13 ongenoegens
heeft de klachtenfunctionaris bemiddeld. Alle ongenoegens zijn naar tevredenheid
afgehandeld. De klachtenfunctionaris ontvangt ook complimenten over de zorg en
dienstverlening van Het Laar. In 2018 zijn er 18 complimenten ontvangen.
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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%. 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
Opleiding en persoonlijke groei 31

88 Het werk zelf
2 Arbeidsvoorwaarden

Leidinggevenden/management 1

3 Cliënten
Zelfstandig werken 13

105 Communicatie

Werkdruk 51

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.

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

Belangrijkste verbeterpunt

Wat is het belangrijkste verbeterpunt
binnen uw organisatie?

Waarderingsonderzoek vrijwilligers
In 2018 heeft Het Laar deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek voor vrijwilligers
van Facit. 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 zorgorganisaties scoorden een 7,6. 76% van de deelnemende vrijwilligers is heel
trots op Het Laar. Vergelijkbare organisaties scoorden 59%.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
In 2018 heeft geen enkele medewerker een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon.
Deze functie wordt ingevuld door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie.
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3 Het werk zelf
6 Leidinggevenden/management

BESTUUR,
MEDEZEGGENSCHAP
& TOEZICHT
De bestuurder en de Raad van Toezicht onderschrijven de Governancecode Zorg 2017 en passen de in de
code opgenomen principes en bepalingen toe.
“Een goede samenwerking tussen het bestuur, bewoners en medewerkers.”
De bestuurder heeft regelmatig overleg met de Cliëntenraad, de Huurdersvereniging, de
Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. Via onder andere kwaliteitsreviews, werkbezoeken en
Laardebatten houdt de bestuurder voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
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 op een Bewonersraad over te gaan. De rechten uit de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op het overleg huurders – verhuurder
(Wohv) worden aan deze Bewonersraad overgedragen. De Bewonersraad wordt ondersteund door een
zestal Adviescommissies: woon- & huurzaken; zorgzaken; aangenaam leven; faciliteiten, activiteiten
& evenementen; beleid & organisatie en de proeverij. In de nieuwe opzet van de medezeggenschap
wordt de Bewonersraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze speelt een belangrijke rol in de
professionalisering van de raad en de afstemming tussen de raad en de Adviescommissies. Begin 2019 is
deze werkwijze geïntroduceerd.
Toezicht op goede zorg
De Raad van Toezicht en de bestuurder van Het Laar hebben oog voor de maatschappelijke bijdrage die
Het Laar levert aan de zorg voor en huisvesting van Tilburgse ouderen. Vanuit de missie en kernwaarden
vindt toezicht plaats op visie, strategie, cultuur, gedrag en bedrijfsvoering. Het blijven leveren van
kwalitatief goede, persoonsgerichte zorg staat in het toezicht voorop. De Raad legt actief haar oor
te luister bij belanghebbenden. Dit doet zij onder andere door jaarlijks in gesprek te gaan met de
adviesorganen en werkbezoeken af te leggen in de sectoren wonen en zorg. Zo verneemt de Raad van
wat er leeft onder belanghebbenden.
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“In 2018 zijn de vier routes onthuld van het
meerjarenbeleid van Het Laar. Door deze te
volgen geven we invulling aan onze missie
‘Aangenaam leven met Het Laar’.”
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Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg staat centraal bij Het Laar. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht 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.
Positief jaarresultaat
De exploitatie van zorg-, woon- en verhuurdiensten van Het Laar heeft over 2018 een positief
jaarresultaat opgeleverd. Gezien de kracht van de organisatie, de cultuur en de in gang gezette
plannen, heeft Het Laar alles in huis om waarde te blijven toevoegen aan het leven van onze (wijk)
bewoners. De financieel gezonde positie maakt het mogelijk om Het Laar vanuit haar missie en
kernwaarden verder te versterken.
Ruimte voor duurzame investeringen en innovatie
Dankzij het financiële beleid van de afgelopen jaren is er voldoende ruimte om te investeren
in (sociale) innovatie, kwaliteit van zorg en duurzaamheid. De Raad van Toezicht heeft met de
bestuurder afgesproken om vanaf 2018 extra geld in te zetten voor projecten op het gebied van
duurzaamheid en innovatie voor kwaliteitsverbetering en ondersteuning van medewerkers.
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BEWANDEL DE WEG NAAR
EEN AANGENAAM LEVEN
Meer weten over ons meerjarenbeleid 2018-2020?
Kijk op www.hetlaar.nl.
Meer weten over het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018?
Kijk op www.jaarverantwoordingzorg.nl.
Meer weten over het kwaliteitsjaarverslag over 2018?
Kijk vanaf 1 juli 2019 op www.hetlaar.nl.
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