JAARPLAN
2020
Samen zorgen, samen
bouwen; het jaar van
de samenwerkers!

VOORWOORD
In Het Laar geven we samen met onze bewoners en hun naasten invulling aan een 'Aangenaam leven'. Dit is dé
ambitie die ons drijft! We hebben oog voor de wensen van onze bewoners en in goede onderlinge afstemming
maken we werk van een dag die het waard is om geleefd te worden. Gezien het belang dat we hechten aan een
goede samenwerking is de titel van het plan 'Samen zorgen, samen bouwen; het jaar van de samenwerkers'.
Het jaarplan speelt in op de verzwaring die we waarnemen in de zorgvraag en de eisen die dit stelt aan onze
medewerkers, vrijwilligers en organisatie. We onderzoeken de mogelijkheden om de kwaliteit van wonen, zorg
en werken te verhogen door de inzet van -sociale en technologische- innovaties. Daarnaast richten we ons in
het plan op het bevorderen van vitaliteit, het stimuleren van ontmoeting en het vergroten van doelmatigheid,
duurzaamheid en ondernemerschap.
In het jaarplan is er voor gekozen om het kwaliteitsplan en het jaarplan te combineren. Dit bevordert de
helderheid over onze jaardoelen en de belangrijkste projecten in 2020. We zijn trots op het resultaat. Het voegt
waarde toe aan het dagelijkse leven van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het ambitieuze plan
heeft de support van onze advies- en toezichthoudende organen. Het is de uitdaging voor onze managers
en teamleiders om medewerkers en vrijwilligers voor het plan en de uitvoering ervan te enthousiasmeren.
Alleen via de inzet van mensen met een groot 'Laar hart' zijn de ambities in dit jaarplan te realiseren. Daar gaan
we samen voor in 2020!
Ingrid van Huijkelom – van Iersel
Raad van Bestuur
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HET LAAR
MISSIE EN KERNWAARDEN
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; familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers ondersteunen daarbij.
Onze missie is 'Aangenaam leven met Het Laar'. Medewerkers en vrijwilligers, maar ook onze samenwerkingspartners, laten zich in hun dagelijkse handelen leiden door onze kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd.
Deze kernwaarden vormen het kompas waarop we vertrouwen.
In de visie van Het Laar staat de bewoner centraal, werken we vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid
en sluiten we aan op het vakmanschap van onze medewerkers en vrijwilligers. Positieve Gezondheid gaat uit van
wat onze (wijk)bewoner nog wél kan en waar hij/zij gelukkig van wordt. We zetten maximaal in op eigen regie en
zelfredzaamheid.
Onze medewerkers en vrijwilligers werken in zelforganiserende teams en zijn herkenbaar voor onze bewoners en
goed op de hoogte van de behoeften en de wensen die zij hebben. Dit ondersteunt de persoonlijke benadering
die we voorstaan. Via georganiseerde inspraak, samenspraak en tegenspraak verhogen we de kwaliteit van
wonen, zorg en werken in Het Laar.
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DIENSTENAANBOD EN 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 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 Laar richt zich op vier doelgroepen, te weten: de nog zelfstandig wonende ouderen in de wijk; de bewoners
van de huurappartementen; de bewoners van de verzorgingshuisappartementen en de bewoners van de
intensieve zorgappartementen. Het dienstenaanbod van Het Laar is als volgt opgebouwd:
Zorgdiensten:

Woon- en verhuurdiensten:

1. Thuiszorg (Zvw).

1. Verhuur appartementen.

2. Eerstelijnsverblijf (Zvw).

2. Verhuur hotelkamer/logeerappartement.

3.
 egeleiding individueel en in groepsverband
 B

3. Verhuur ruimten aan externe dienstverleners

inclusief vervoer (Wlz/Wmo).

(winkel, kapsalon, fysiotherapie, leslokalen).

4. Modulair pakket thuis (Wlz).

4. Diensten restaurant/grand café.

5. V
 olledig pakket thuis in een

5. Diensten op het gebied van sociaal-culturele

huurappartement van Het Laar (Wlz).

activiteiten.

6. Verzorgingshuiszorg (Wlz).
7. Intensieve zorg (Wlz).

LOCATIES EN WERKGEBIED
Het Laar is gelegen aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg-Zuid, aan de rand van de wijken De Blaak,
Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent op locatie Generaal Winkelmanstraat drie -aaneengesloten- woonzorglocaties,
namelijk Laarzicht (deels huur), Laarakker en Laarhoven. Het werkgebied van Het Laar omvat Tilburg en een deel
van Goirle. In de thuiszorg houden we een straal aan van acht kilometer waarbinnen we ondersteuning bieden
aan wijkbewoners.

Woonzorglocatie Laarzicht
Woonzorglocatie Laarakker
Woonzorglocatie Laarhoven
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DE PLANNEN
VOOR 2020
INLEIDING
Elke dag opnieuw dragen onze medewerkers en vrijwilligers, zij die het doen, bij aan een aangename dag voor
onze (wijk)bewoners. Met elkaar maken we Het Laar tot wat het is; een kwalitatief hoogwaardige organisatie
op het gebied van wonen, dienstverlening, welzijn en zorg. We zijn hier trots op. Door oog te hebben voor onze
bewoners en te luisteren naar onze medewerkers en vrijwilligers voegen we waarde toe aan het leven van alle
betrokkenen bij Het Laar. Dat is een continu proces.
Het jaarplan, waarmee we willen inspireren en mobiliseren, is tot stand gekomen met bijdrages vanuit de gehele
organisatie. Het is daarmee 'een plan van ons' geworden. Met de kaderleden, maar ook met de advies- en
toezichthoudende organen, is teruggeblikt op het afgelopen jaar en zijn vanuit onze missie en meerjarenbeleid
nieuwe ambities bepaald. Deze zijn in dit hoofdstuk beschreven. Doelen en projecten moeten aantoonbaar
bijdragen aan onze missie; alleen dan omarmen we ze en zijn ze opgenomen in het plan.
Voor 2020 is, nadrukkelijker dan ooit tevoren, een relatie aangebracht tussen onze missie en kernwaarden,
onze (meerjaren)doelen en onze projecten. Tevens zijn kritische prestatie indicatoren en kwaliteitsdoelstellingen
geformuleerd op grond waarvan we nagaan of we onze gestelde doelen behalen.
Per project wordt een projectteam samengesteld. Projectteams bestaan gemiddeld uit vijf personen. Bij de
samenstelling wordt gekeken naar functie, kennis en/of ervaring en interesse. Zo dragen we als 'samenwerkers'
in deze projectteams bij aan het verwezenlijken van onze missie en bouwen we verder aan een mooie toekomst.
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KPI's
& kwaliteitsdoelstellingen
2020

Projecten
2020
Missie
Aangenaam Leven
met Het Laar
Kernwaarden
Stijlvol, Bruisend
& Verzorgd
Jaarplandoelen
2020

Meerjarenbeleid
2018-2020

MEERJARENDOELEN 2018-2020
Het meerjarenbeleid 2018-2020 van Het Laar onderscheidt vier meerjarendoelen die zijn gericht op het
realiseren van onze missie.
Meerjarendoel 1: Werken aan Positieve Gezondheid
Het Laar werkt vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid gaat uit van ons
vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Fysiek, emotioneel, sociaal. We geloven in eigen regie en
gaan uit van wat ouderen nog wel kunnen, hierbij uiteraard ondersteund door vrijwilligers en mensen uit hun
sociale omgeving. Is het voeren van eigen regie niet meer voldoende mogelijk, dan kunnen (wijk)bewoners
vertrouwen op de professionele en persoonsgerichte zorg van onze medewerkers. Zorg die varieert van lichte tot
complexe zorg. Het gedachtengoed Positieve Gezondheid is eveneens van toepassing op de benadering van onze
medewerkers en vrijwilligers in de teams. Vanuit goed werkgeverschap stimuleren we de eigen regie en vitaliteit
en ondersteunen we een duurzame inzetbaarheid.
Meerjarendoel 2: Samen ondernemen
Werken aan een aangenaam leven is een gezamenlijke taak. Het Laar heeft zelforganiserende (dream)teams
die hun eigen doelen bepalen en bereiken. In deze dreamteams maken de bewoner, familieleden, vrijwilligers
en medewerkers elke dag werk van een dag die het waard is om geleefd te worden. In de teams is een hoofdrol
weggelegd voor het vakmanschap van onze medewerkers en vrijwilligers. Zij weten welke behoeften leven onder
(wijk)bewoners en spelen daar met het dreamteam op in. Zelforganiserende teams krijgen, in samenspraak met
bewoners, meer ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en
maakt het werk voor onze medewerkers en vrijwilligers aantrekkelijker. We sluiten hiermee beter aan op de in
Het Laar aanwezige kennis en ervaring.
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Meerjarendoel 3: Vernieuwend bezig zijn
Betere en efficiëntere zorg en aantrekkelijkere arbeidsomstandigheden; als het gaat om innovatie kijken we
naar alle kanten van onze diensten, producten en processen. De in omvang en complexiteit toenemende
zorgvraag afgezet tegen de krapte op de arbeidsmarkt en de grenzen aan de financierbaarheid van de zorg,
maken aandacht voor innovatie noodzakelijk. De wensen van (wijk)bewoners, familieleden, medewerkers en
vrijwilligers veranderen zo snel als de wereld om ons heen. Met elkaar ontdekken we hoe we hier het beste op
kunnen inspelen. Een proces dat constant doorgaat.
Meerjarendoel 4: Midden in de samenleving staan
We zijn trots op de kracht van onze organisatie maar we kunnen niet alles alleen. Het netwerk maakt ons
sterk. We werken intensief samen. Niet alleen met ketenpartners in de zorg maar ook met partijen binnen de
domeinen wonen, dienstverlening, onderwijs, welzijn en milieu. Net als onze (wijk)bewoners maken we deel
uit van de maatschappij. We werken samen met partners in innovatieve, lerende netwerken en zetten actief en
aantoonbaar in op een duurzame bedrijfsvoering. Samenwerking brengt ons verder.

JAARDOELEN 2020
Voor 2020 zijn negen jaardoelen geformuleerd. Deze jaardoelen zijn gericht op het realiseren van de vier
meerjarendoelen van Het Laar.
Jaardoel 1: Dreamteam & vakmanschap
We werken in Het Laar met dreamteams. De zorg geleverd door medewerkers is altijd in aanvulling op de
zelfzorgmogelijkheden van de bewoner, de ondersteuning geleverd vanuit diens sociale netwerk en de inzet van
vrijwilligers. Bij de inzet van leden van het dreamteam wordt gekeken naar eigenaarschap en vakmanschap.
We stimuleren medewerkers om initiatief te nemen en veilig te experimenteren door ze verantwoordelijkheid
te geven in het zelf organiseren van de zorg aan de bewoners. We ondersteunen medewerkers en vrijwilligers in
het omgaan met de complexer wordende zorgvragen door te investeren in coaching, opleiding en (bij)scholing.
Hiermee zorgen we voor goed opgeleide, deskundige medewerkers en vrijwilligers.
Jaardoel 2: Persoonsgericht werken
Het Laar werkt volgens het gedachtengoed Positieve Gezondheid. (Wijk)bewoners rusten we maximaal toe om
met veranderende omstandigheden, samenhangend met het ouder worden, om te gaan. Samen met de (wijk)
bewoner staan we stil bij de onderwerpen kwaliteit van leven, meedoen, mentaal welbevinden, zingeving,
lichaamsfuncties en het dagelijks functioneren. Gesprekken over deze onderwerpen maken duidelijk wat de
(wijk)bewoner echt belangrijk vindt in het leven en waar hij/zij gelukkig van wordt. De complexiteit van de
zorgvraag neemt toe, zowel binnen de muren van Het Laar als in de wijk. Het bieden van persoonsgerichte,
verantwoorde zorg staat centraal in Het Laar; zorg die voldoet aan de eisen en randvoorwaarden in de
kwaliteitskaders. Hiertoe werken we onder andere samen met specialisten op het gebied van medische en
paramedische behandeling. Tevens maken we persoonsgerichte zorg mogelijk via de inzet van onder andere de
muziektherapeut, de miMakker, de leefcoach, de geestelijk verzorger en de medewerkers welzijn & wellness.
Onze praktijkverpleegkundigen verstevigen de brug tussen onze (dream)teams en de behandelaren. We werken
methodisch aan het realiseren van de zorgplandoelen.
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Jaardoel 3: Vitaliteit
Onze (wijk)bewoners ondersteunen we bij het vitaal blijven. Dit stelt hen in staat om zo lang mogelijk hun
vertrouwde woon- en leefstijl voort te zetten. Veel aandacht gaat hierbij uit naar bewegen. Ook bevorderen we
de vitaliteit van onze teams. We werken hierin nauw samen met de ondernemingsraad. Het Laar hecht grote
waarde aan het vinden, binden en boeien van medewerkers en vrijwilligers. Om een duurzame inzetbaarheid
te realiseren bevorderen we een gezonde leefstijl, veilige arbeidsomstandigheden en mogelijkheden tot
afstemming tussen werk en privé. Teams met gezonde, vitale medewerkers en vrijwilligers vormen de basis voor
persoonsgerichte, liefdevolle zorg.
Jaardoel 4: Deelnemen & ontmoeten
Andere mensen ontmoeten, prikkels ervaren, dingen beleven, nieuwe hobby's ontdekken. Onze (wijk)bewoners
hechten er waarde aan en Het Laar dus ook. Het kunst- en cultuurprogramma dat Er-op-uit! in samenspraak
met (wijk)bewoners ontwikkelt en aanbiedt raakt, inspireert en verbindt mensen; jong en oud. Het Laar zorgt
voor activiteiten, eveneens toegankelijk voor wijkbewoners, die 'reuring' geven en aansluiten bij veranderende
behoeften en voorkeuren. In Het Laar valt altijd wat te beleven! Medewerkers en vrijwilligers hanteren een
gastvrije benadering in de ondersteuning van bewoners. Een benadering die passend is bij de kernwaarden
stijlvol, bruisend en verzorgd.
Jaardoel 5: Ondernemerschap
Het Laar stimuleert ondernemerschap van teams via het beschikbaar stellen van microbudgetten. Teams kunnen
dergelijke budgetten aanvragen voor initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan een aangenaam leven van
onze (wijk)bewoners. De initiatieven dienen te passen bij de visie van Het Laar op warme, persoonsgerichte
zorg en onze kernwaarden. Zelforganiserende teams voeren de initiatieven in 'eigen beheer' uit. Daar waar het
aantrekkelijk is om diensten in samenwerking met derden vorm en inhoud te geven, worden initiatieven hiertoe
uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook kan vanuit kwaliteit- en/of kostenoogpunt besloten worden tot het
uitbesteden van diensten.
Jaardoel 6: Innovatie
We maken werk van innovaties die bijdragen aan betere en efficiëntere zorg en aantrekkelijkere
arbeidsomstandigheden. De innovaties worden getoetst op de kans op een succesvolle implementatie.
Om innovaties aan te jagen die bijdragen aan een hoger wooncomfort en veiligheid, of een fijnere
werkomgeving, is in Het Laar een innovatiemedewerker beschikbaar. Deze medewerker helpt enthousiaste
ideeën in teams tot uitvoering te brengen. Ook het inspiratieteam van Het Laar motiveert leden van (dream)
teams om met vernieuwende ideeën te komen, halen deze op en is ondersteunend bij de uitwerking.
Leidinggevenden, coaches en het inspiratieteam bevorderen het bewustzijn onder medewerkers dat oog hebben
voor vernieuwing een integraal onderdeel uitmaakt van het werk.
Jaardoel 7: Duurzaam organiseren
Het Laar heeft een visie en beleid geformuleerd op het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering.
Samen met partners uit verschillende sectoren treffen we maatregelen om minder te produceren en minder
energie te verbruiken. Een voorbeeld is de deelname van Het Laar aan de Green Deal Regio Hart van Brabant.
Als het gaat om duurzaamheid kijken we naar alle kanten van onze diensten, producten en processen.

JAARPLAN 2020

8

Jaardoel 8: Doelmatig organiseren van wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën
We willen dienstverleningsprocessen in de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën slim(mer)
organiseren. Uitkomsten van onderzoeken uitgevoerd naar onder andere de mate van klantgerichtheid en
doelmatigheid vertalen we naar nieuwe inrichtingen van werkprocessen. Dergelijke onderzoeken hebben
onder andere plaatsgevonden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud, financiële administratie,
zorgadministratie en informatie- en communicatietechnologie.
Jaardoel 9: Continu leren & verbeteren
In Het Laar werken we met verbeterborden, dag- en weekstarts en verbeterdialogen. Het kan immers
altijd beter. Door constant scherp te blijven en elkaar feedback te geven, optimaliseren we onze werkwijze.
Waar mogelijk betrekken we onze (wijk)bewoner(s) hierbij. Green Belt-opgeleide medewerkers ondersteunen
teams bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in de dagelijkse dienstverlening. Zo maken we
met elkaar onze organisatie nog klantgerichter, efficiënter en plezieriger om in te wonen en te werken. Onze
besturingsfilosofie is gebaseerd op zelforganiserende teams. Periodiek evalueren we of onze structuur nog
passend is bij onze doelstellingen.

PROJECTEN 2020
Vanuit de teams van de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën en vanuit het centraal bureau
zijn plannen ingediend voor 2020. Deze plannen zijn gecategoriseerd onder twaalf projecten. De projecten zijn
gericht op het realiseren van de negen jaardoelen van Het Laar.
Project 1: Route 2025
Het project 'Route 2025' is gericht op de totstandkoming van een nieuw richtinggevend meerjarenbeleid.
Hiertoe worden diverse trends en (toekomst)scenario's in de ouderenzorg onderzocht. Het nieuwe meerjarenbeleid komt tot stand in dialoog met onze belangrijkste in- en externe belanghebbenden. Een belangrijk
onderdeel van dit beleid is de (her)oriëntatie op de organisatie-inrichting en de mate waarin deze passend is bij
de (ondersteunings)vraag van onze (wijk)bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Onze huidige managementstructuur lijkt momenteel onvoldoende de cultuur van zelforganisatie te ondersteunen. De focus in de route
2025 is gericht op het duurzaam toevoegen van waarde aan het leven van onze (wijk)bewoners, hun familieleden en onze medewerkers en vrijwilligers.
Project 2: Complexiteit & vakmanschap
Het project 'Complexiteit & vakmanschap' richt zich op het borgen van het werken volgens het gedachtengoed
Positieve Gezondheid. Ingezet wordt op het voldoen aan kwaliteitskaders en beroepsstandaarden en het leveren
van persoonsgerichte, liefdevolle zorg. De omvang en complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Dit stelt hoge
eisen aan het functioneren van zelforganiserende (dream)teams en de samenwerking met (para)medici.
Een integraal en samenhangend dienstenaanbod maakt samenwerking van teams in de sectoren wonen en
zorg noodzakelijk. In het project gaat aandacht uit naar een op de zorgbehoeften afgestemde formatieplanning
(rooster). Hiermee creëren we de randvoorwaarden voor veilige, verantwoorde zorg. De uitbreiding van de
zorgformatie met huiskamermedewerkers, teamassistenten en verpleegkundigen, zoals gerealiseerd in 2019,
continueren we in 2020. In het project wordt ingezet op blijvende deskundigheidsbevordering van medewerkers
(contactverzorgende, GVP, GVS en doorgroei) en het professionaliseren van Het Laar als opleidingsorganisatie
(opleidingscoördinator, kenniscarrousel). Ook samenwerking in de keten voor (wijk)bewoners met dementie
(casemanagement) valt onder de reikwijdte van dit project.

JAARPLAN 2020

9

Project 3: ICT werkt
Het project 'ICT werkt' richt zich op het verder professionaliseren van de ICT-organisatie van Het Laar. De groei
van het aantal applicaties in de afgelopen jaren vraagt om een versimpeling van het applicatielandschap. ICT is
op veel domeinen ondersteunend aan primaire en ondersteunende processen in Het Laar. We willen dat ICT de
doelmatigheid bevordert en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en werken. Belangrijk is dat de ICT-toepassingen
altijd werken. Dit vraagt onder andere om een dekkend Wifi-netwerk. In het project wordt gewerkt aan het
verder digitaliseren en toegankelijker maken van de informatievoorziening naar belanghebbenden en het
ontwikkelen van managementinformatie ter aansturing van teams, sectoren en organisatie. Ook is er aandacht
voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers.
Project 4: Sterk werk
In het project 'Sterk werk' verbeteren we onze werkwijzen op basis van uitkomsten van onder andere
waarderingsonderzoeken, audits, inspectiebezoeken en bijvoorbeeld MIC- en MIM-meldingen. Het project
zet in op het blijvend werken met dag- en weekstarts, verbeterborden en verbeterdialogen. Deze werkwijze
krijgt ondersteuning vanuit de in Het Laar aanwezige Green Belts (specialisten op het gebied van continu
verbeteren). Het werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering wordt ondersteund door iProva, ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem ontwikkelen we verder door. In het project worden eveneens
tussentijdse PREZO-audits, waarderingsonderzoeken en bijvoorbeeld interne audits gepland en voorbereid.
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Project 5: Bewust uitgeven
In het project 'Bewust uitgeven' spelen we in op de noodzaak om te sturen op de kostenkant van de
bedrijfsvoering. De invoering van 'rolling forecast', een nieuwe begrotingssystematiek, is hieraan ondersteunend.
De bekostiging en het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen staat onder druk en vraagt om steeds
meer creativiteit. De ambitie is om 'meer met minder' te doen. Hiertoe onderzoeken we onder andere de
mogelijkheden tot samenwerking met derden rondom ondersteunende diensten. Daarnaast focussen we
ons organisatiebreed op het terugdringen van verspilling van onder andere geld, tijd, kennis, menskracht
en materialen.
Project 6: Inspiratie & innovatie
In het project 'Inspiratie & innovatie' richten we ons op het verrijken van onze diensten en werkwijzen via de
invoering van vernieuwingen. We inspireren (dream)teams om blijvend oog te hebben voor aspecten die waarde
kunnen toevoegen aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en werken in Het Laar. Dit doen we onder andere
via het beschikbaar stellen van microbudgetten en deelname aan innovatielabs en inspiratiecarrousels.
Naast technische innovaties zetten we in op sociale innovaties. Voorbeelden van innovaties die in 2020 'op
de rol staan' zijn de invoering van daglicht en biodynamische verlichting, de uitrol van het 'slimme inco'-project,
de implementatie van digitale toepassingen ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen, werken en leven
(technische zorginfrastructuur), de uitbreiding van de muziekstoel, de uitbreiding van de inzet van Medido, de
menukeuze via iPad/tablet ('gisteren gekozen voor vandaag') en het moderniseren van de digitale kabelkrant.
Onder dit project valt ook het op vernieuwende wijze verbeteren van de samenwerking met huisartsen
(inzet praktijkverpleegkundigen) en waardecreatie door afstemming tussen de medewerkers van de
receptie en Er-op-uit!
Project 7: Wij gaan scheiden
Het project 'Wij gaan scheiden' gaat over het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering. Hiertoe
introduceren we het voeren van klimaatgesprekken tussen bewoners en medewerkers. De uitkomsten van
deze klimaatgesprekken grijpen we aan om te komen tot maatregelen die de duurzaamheid bevorderen.
Onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwplannen verduurzamen we en in 2020 gaan we voor het behalen van
het zilveren keurmerk.
Project 8: Jij maakt het mogelijk!
Het project 'Jij maakt het mogelijk!' richt zich op de medewerkers, vrijwilligers en familieleden van het
dreamteam. Het is het 'dreamteam' dat een 'Aangenaam leven' voor onze (wijk)bewoners mogelijk maakt.
De ontwikkeling van strategisch personeelsmanagement (en vrijwilligersbeleid) ondersteunt het proces van
vinden, binden en boeien van medewerkers en vrijwilligers, versterkt onze verzuimaanpak en bevordert de
duurzame inzetbaarheid. Dit doen we ook via het project 'Positieve gezondheid en je team', de inzet van een
onafhankelijke coach en de doorgroei van ergocoaches naar vitaliteitscoaches. Ook gaat de aandacht uit naar
het verbeteren van het introductieprogramma (onboarding), de begeleiding van vrijwilligers (buddy-systeem) en
het voeren van waarderingsgesprekken. Binnen het project ontwikkelen we tevens een visie op de wijze waarop
we de familieleden in het dreamteam kunnen ondersteunen bij de vervulling van hun belangrijke rol en bijdrage
aan de kwaliteit van leven van onze (wijk)bewoners.
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Project 9: Het Laar borrelt
Het project 'Het Laar borrelt' zet in op een bruisend Het Laar. Er-op-uit! ontwikkelt in samenspraak met
(wijk)bewoners en in samenwerking met de teams een inspirerend activiteitenaanbod. Het vergroten van
de onderlinge verdraagzaamheid onder (wijk)bewoners, het inspelen op vereenzaming en de ontwikkeling
van nieuwe ontmoetingsmogelijkheden (onder andere rooftopbar, mobiele verswinkel, herensociëteit en
kookworkshops) staan in de ontwikkeling van het aanbod voorop. Organisatiebreed werken we aan het
versterken van het gastvrije gedrag van onze medewerkers en vrijwilligers en zorgen we voor aantrekkelijke
gemeenschappelijke ruimten.
Project 10: Vrijwillig geregeld
Via het project 'Vrijwillig geregeld' werken we aan een professionele vrijwilligersorganisatie. Het doel in
2020 is om het NOV-keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed geregeld' te behalen. Om zicht te krijgen op aspecten
waarin de organisatie van het vrijwilligerswerk nog verder kan verbeteren wordt een onafhankelijk
tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2020 gewerkt aan de inzet van
vrijwilligers op gebieden waarnaar hun persoonlijke passies en interesses uitgaan ('de juiste vrijwilliger op de
juiste plek').
Project 11: Uniformering werkwijze
Het Laar werkt vanuit het concept individueel wonen. Dit concept vraagt voor woonzorglocatie Laarzicht nog
bijzondere aandacht. In Laarzicht wordt zorg geboden aan bewoners die bekostigd wordt uit verschillende
financieringsbronnen (Wlz, Zvw, Wmo en particulier). In deze woonzorglocatie willen we de zorgverlening
aan bewoners baseren op de werkwijze die in de thuiszorg wordt gehanteerd. Hiermee dragen we bij aan
de zelfstandigheid en eigen regie van bewoners en het voorkomen van vroegtijdige afhankelijkheid van zorg
(hospitalisering). Deze werkwijze maakt de zorglevering gelijktijdig efficiënter en ondersteunt het streven van
Het Laar om bewoners zolang mogelijk hun vertrouwde woon- en leefstijl te laten voortzetten.
Project 12: Bouwen aan de toekomst
In het project 'Bouwen aan de toekomst' werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe woonzorglocatie
(Laarstede). In deze ontwikkeling stemmen we regelmatig af met belanghebbenden waaronder advies- en
toezichthoudende organen. In Tilburg is er vraag naar meer verscheidenheid in het woningaanbod, met name
als het gaat om passende woonvormen tussen zelfstandig wonen in de wijk en verblijf in een zorginstelling.
Een tweede ontwikkeling is de realisatie van een ontmoetingsplek in Tilburg waar invulling kan worden gegeven
aan individuele en groepsbegeleiding in het kader van de Wmo. Tevens kan deze locatie fungeren als kantoor
van waaruit de thuiszorg wordt georganiseerd.

KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN EN KWALITEITSDOELSTELLINGEN 2020
Om na te gaan of onze projecten ook daadwerkelijk bijdragen aan de gestelde jaardoelen zijn kritische
prestatie indicatoren en kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Een aantal hiervan is afgestemd op de
uitkomsten van waarderingsonderzoeken, audits en/of inspecties. Door hiervoor prestatie indicatoren en
kwaliteitsdoelstellingen te formuleren houden we zicht op de mate waarin we onze gestelde doelen realiseren.
De kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op de onderwerpen kwaliteit en veiligheid uit het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg. Het betreffen hier onder andere doelstellingen op het gebied van persoonsgerichte zorg,
wooncomfort en veiligheid.
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KWALITEIT
Bij het bieden van verantwoorde zorg en dienstverlening door vakbekwame medewerkers en vrijwilligers
gelden een aantal randvoorwaarden. Deze hebben betrekking op de personeelssamenstelling, het gebruik van
kwaliteitsinformatie, de wijze van continu leren en verbeteren en afspraken over de invulling van leiderschap,
governance en management.

PERSONEELSSAMENSTELLING
De aanwezigheid van een kwantitatief en kwalitatief evenwichtige personeelsformatie is een voorwaarde om
verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. In een tijd waarin sprake is van een toenemende en
complexer wordende zorgvraag én krapte op de arbeidsmarkt is dit een grote uitdaging. Via verschillende sporen
werkt Het Laar aan een op de zorgvraag afgestemde woon- en zorgformatie. Zo neemt Het Laar deel aan het
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). RAAT kent vijf actielijnen, te weten:
Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit.
Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze.
Verhogen van het opleidingsrendement.
Vergroten van de opleidingsmogelijkheden.
Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.
Om onze personeelsformatie blijvend af te stemmen op de zorgbehoeften van onze bewoners werkt Het Laar
met een strategische personeelsplanning. Tevens is een recruiter aangesteld die via de arbeidsmarktcampagne
'Jij maakt het mogelijk!' nieuwe collega's werft. De formatie van Het Laar is hierdoor ten opzichte van 2018
aanzienlijk uitgebreid.
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Overzicht personeelssamenstelling organisatiebreed (peildatum: 1 november 2019)
Sector Zorg
Aantal 2019
FTE 2019
Aantal 2018
Uitvoerende functies
274
175,50
239
Management
3
3,00
3
Beleidsmedewerker zorg, Praktijkopleider,
3
1,77
3
Administratief medewerker zorg
Coaches
2
1,22
2
(Para)medische diensten
10
3,84
9
Sector Wonen
Aantal 2019
FTE 2019
Aantal 2018
Uitvoerende functies
66
25,04
60
Management
3
2,89
3
Secretaresse beleid en management
1
0,44
1
Coördinator VVV
1
0,67
1
Projectmanager duurzaamheid
1
0,22
1
Sector Bedrijfsvoering & Financiën
Aantal 2019
FTE 2019
Aantal 2018
Uitvoerende functies
10
8,10
6
Management
2
1,85
2
Centraal Bureau
Aantal 2019
FTE 2019
Aantal 2018
Uitvoerende functies
15
10,19
11
Management
1
1,06
1
Totaal
392
235,79
342
Vrijwilligers
170
170

FTE 2018
149,36
3,00
1,77
1,22
2,80
FTE 2018
22,60
2,89
0,44
0,50
0,22
FTE 2018
5,07
1,85
FTE 2018
7,16
1,06
199,94
-

Overzicht kwalificatieniveaus van zorgverleners (peildatum: 1 november 2019)
Niveau
Functie
Aantal 2019 FTE 2019 Aantal 2018 FTE 2018
Niveau 1
Team assistent
42
19,33
30
12,22
Niveau 2
Helpende zorg & welzijn
57
31,61
50
26,64
LL Helpende zorg & welzijn
5
3,56
6
4,16
Niveau 3
Verzorgende 3-IG/MZ
106
70,41
101
66,06
LL Verzorgende 3-IG/MZ
29
20,78
23
16,19
Niveau 4
LL Verpleegkundige 4
9
7,18
6
5,33
Senior verpleegkundige
16
13,97
13
10,88
Activiteitenbegeleider bewegen
0
0
1
0,38
Activiteitenbegeleider
2
2,11
3
2,11
Niveau 5
Wijkverpleegkundige
2
1,66
2
1,55
Wondverpleegkundige
1
1,00
0
0,00
Praktijkverpleegkundige
2
1,56
2
1,77
LL Verpleegkundige 5
3
2,33
2
1,66
(Para)medici
Arts (PNIL)
1
0,61
1
0,67
Verpleegkundig specialist (PNIL)
1
0,33
1
0,33
Psycholoog (PNIL)
1
0,44
1
0,67-0,78
Ergotherapeut (PNIL)
1
0,41-0,52
1
0,33-0,39
Fysiotherapeut (PNIL)
1
0,61
1
0,39-0,50
GZ-psycholoog
1
0,44
0
0,00
Geestelijk verzorger
1
0,56
1
0,16
Muziektherapeut
1
0,44
1
0,25
Logopedist (PNIL)
1
Consultbasis
1
consultbasis
Diëtiste (PNIL)
1
Consultbasis
1
consultbasis
PNIL= Personeel niet
Totaal
284
179,34
241
151,75
in loondienst
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GEBRUIK VAN KWALITEITSINFORMATIE
Het Laar maakt bij het verbeteren van de kwaliteit gebruik van diverse hulpbronnen.
In- en externe kwaliteitsmetingen, waarderingsonderzoeken en audits
Via het uitzetten van enquêtes onder nieuwe (wijk)bewoners, nabestaanden van bewoners, nieuwe en
vertrokken medewerkers en vrijwilligers volgen we de waardering voor Het Laar als woonzorgaanbieder,
als werkgever en als vrijwilligersorganisatie. Op basis van de bevindingen worden waar nodig
verbetermaatregelen getroffen.
(Wijk)bewoners kunnen op laagdrempelige wijze terecht bij de klachtenfunctionaris voor de opvang,
bemiddeling en afhandeling van ongenoegens en klachten. Naast ongenoegens en klachten ontvangt en
registreert de klachtenfunctionaris ook complimenten over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening geleverd
door Het Laar.
Waarderingen worden ook door onafhankelijke onderzoeksbureaus in kaart gebracht. Zo vindt periodiek
een onderzoek onder (wijk)bewoners en contactpersonen plaats door Facit. Daarnaast ontvangt Het Laar
via ZorgkaartNederland.nl waarderingen over het nakomen van afspraken, de verpleging, de omgang met
medewerkers, de kwaliteit van leven, het luisteren en de accommodatie. De resultaten worden aangegrepen
om de kwaliteit van wonen, zorg en leven in Het Laar verder te verhogen.
Ook onder medewerkers (Actiz/Facit) en vrijwilligers (Facit) vinden onafhankelijke waarderingsonderzoeken
plaats. De resultaten van deze onderzoeken geven inzicht in de meest aantrekkelijke kanten van het werken in
Het Laar én de belangrijkste verbeterpunten. De resultaten worden aangegrepen om Het Laar als werkgever en
vrijwilligersorganisatie gericht te verbeteren.
Naast externe audits, zoals de initiële PREZO–audit in 2019 die goud opleverde voor Verpleging, Verzorging en
Thuiszorg, kent Het Laar ook interne audits. In 2019 is een nieuwe groep auditoren geschoold. Zij auditen in
2020 op de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten voortkomend uit in- en externe kwaliteitsmetingen,
waarderingsonderzoeken, externe audits en het in 2019 uitgevoerde -aangekondigde- IGJ-inspectiebezoek.
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CONTINU LEREN EN VERBETEREN
Op diverse manieren werken we in Het Laar aan het continu leren en verbeteren van de kwaliteit.
Dit zit opgesloten in onze manier van werken met verbeterborden, dag- en weekstarts 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. Teams in de sectoren worden hierbij
ondersteund door specialisten op het gebied van continu verbeteren (Green Belts) en door de teamcoaches.
In het kader van kwaliteit en kwaliteitsverbetering werkt Het Laar met diverse commissies, werkgroepen en/of
tijdelijke projectgroepen. Zij laten zich veelal leiden door de in het jaarplan geformuleerde prestatie indicatoren
en kwaliteitsdoelstellingen. Ook spiegelen we ons graag aan vergelijkbare andere organisaties om op basis
van deze vergelijking te leren en verder te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar een zorgvuldige
implementatie van de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt.
Het Laar werkt al vele jaren samen met andere woon- en zorgaanbieders. Tussen deze organisaties wordt
op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmark en intervisie.
Dit gebeurt niet alleen op de gebieden wonen, zorg en hotelmatige dienstverlening, maar ook op het gebied
van ondersteunende diensten (ICT, inkoop, personeel & organisatie en opleiding). Daarnaast vindt er ook op
bestuurlijk niveau met regelmaat intervisie plaats.
Met de komst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het werken in een lerend netwerk geformaliseerd.
Het Laar werkt hierin samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, 't Heem en Amaliazorg. Tijdens
symposia, onderlinge uitwisselingen en werkbezoeken wordt met bewoners, medewerkers, vrijwilligers
en vertegenwoordigers van advies- en toezichthoudende organen gesproken over actuele thema's in de
sector. Op deze wijze werken we met elkaar aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg, maar ook aan goed
werkgeverschap.
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Meerjarenbeleid, jaarplannen en evaluaties
Het Laar heeft in samenspraak met in- en externe belanghebbenden een meerjarenbeleid voor de periode
2018 tot en met 2020 uitgewerkt. Hierin is de missie 'Aangenaam leven met Het Laar' toegelicht en zijn de
kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd als richtinggevend gepresenteerd voor ons dagelijkse handelen.
Periodiek worden de advies- en toezichthoudende organen van Het Laar betrokken bij en geïnformeerd over de
voortgang van het jaarplan.
Leiderschap en goed bestuur
Het Laar kent een besturingsmodel dat gebaseerd is op het principe van zelforganiserende teams. Teams,
medewerkers en vrijwilligers 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. Managers focussen zich op
het coachen en faciliteren van de teams. Met dit model sluiten we meer aan op het vakmanschap van onze
medewerkers en vrijwilligers. De (zorg)teams van Het Laar zijn gesplitst in kleinere teams om nog beter in te
spelen op de behoeften van de bewoners; medewerkers en vrijwilligers zijn hierdoor nog meer herkenbaar.
Kleinere teams dragen bij aan het leveren van individueel maatwerk en het bieden van meer persoonlijke
aandacht. Teamcoaches ondersteunen daarbij de teams op diverse vlakken in hun ontwikkeling. De visie op
Positieve Gezondheid vormt het uitgangspunt. Via diverse applicaties (cliëntdossier ONS, Familieportaal Caren,
Plandatis) en innovaties (detectie, tovertafel, fietslabyrint) geven we uitwerking aan deze visie en ondersteunen
we de kwaliteit van leven van onze bewoners. Applicaties en innovaties zetten we ook in ter ondersteuning van
de eigen regie van de medewerker en het werken met zelforganiserende teams (roosterpakket InPlanning, HRportaal Youforce, digitaal leerplein).
Rol en positie interne organen en toezichthouders
Het Laar is een waardegedreven organisatie. (Wijk)bewoners, medewerkers en vrijwilligers worden actief
betrokken bij de ontwikkeling van Het Laar als woonzorgaanbieder, werkgever en vrijwilligersorganisatie.
Diverse werkgroepen, commissies en adviesorganen (bewonersraad, ondernemingsraad en vrijwilligersplatform)
dragen hieraan in belangrijke mate bij. De bestuurder maar ook de toezichthouders hebben regelmatig overleg
met deze organen. Door het goed organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak verhogen we de
kwaliteit en acceptatie van besluiten. De implementatie en blijvende toepassing van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg maakt onderdeel uit van de toezichtagenda en de werkzaamheden van de raad van toezicht
(in het bijzonder de afvaardiging 'zorg en veiligheid'). De bestuurder en de raad van toezicht conformeren
zich aan de governancecode zorg 2017. Zo is een toezichtvisie opgesteld en zijn statuten, reglementen en
bijbehorende bijlagen van de raad van bestuur en de raad van toezicht op de code afgestemd.
Medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Via werkvloeren, husseldagen, Laardebatten en kwaliteitsreviews houden bestuurder en toezichthouders
voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg en dienstverlening in Het Laar. 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 geborgd.
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FINANCIËN
KWALITEITSBUDGET 2020
Vanuit het beschikbare kwaliteitsbudget financiert Het Laar in 2020 de uitbreiding van de personeelsformatie en
de kwaliteitsinitiatieven zoals in 2019 zijn gerealiseerd op basis van het kwaliteitsplan. Daarnaast wordt uit dit
budget het verlies aan inkomsten gedekt als gevolg van de tariefverlaging van enkele zorgzwaartepakketten in
2020. Vanwege de stijging van de loonkosten en het dekken van het inkomstenverlies is er geen kwaliteitsbudget
meer beschikbaar voor aanvullende initiatieven.

EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSBEGROTING HET LAAR 2020
De kosten samenhangend met de realisatie van de voornemens en ambities in dit jaarplan zijn verwerkt in de
exploitatie- en investeringsbegroting 2020. Het beschikbare kwaliteitsbudget maakt hiervan onderdeel uit.
In 2020 gaan we met elkaar, vol enthousiasme, met dit jaarplan aan de slag. We zijn daarin zeer ambitieus.
Het plan geeft energie en motiveert juist omdat we inzien dat het bijdraagt aan een aangename organisatie om
in te wonen, werken en leven!
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