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Voorwoord 

Voor u ligt de jaarverantwoording van Het Laar over 2019. Een jaar waarin de wereld nog “gewoon” 
was. De verantwoording is dan ook vanuit die tijdsgeest geschreven. Bij het verschijnen ervan is er 
echter als gevolg van COVID-19 sprake van een geheel andere werkelijkheid.  
 
Vanzelfsprekend ben ik trots op de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten in 2019, maar nog 
trotser ben ik op dit moment op de inspanningen van de organisatie. Ik zie in deze roerige tijden 
medewerkers en vrijwilligers enorme veerkracht tonen. Het is bewonderenswaardig te zien hoe zij in 
hun werk omgaan met alle onzekerheden rondom het virus. Vanuit een groot gevoel van 
saamhorigheid, en oog voor welzijn en veiligheid, wordt er dagelijks met veel passie gewerkt aan het 
ondersteunen van onze -kwetsbare- (wijk)bewoners.  
 
Daar waar we normaliter in Het Laar vooral werken vanuit het hart, moeten we nu soms de ratio 
laten prevaleren. We zijn genoodzaakt om maatregelen te treffen met grote impact op allen die bij 
Het Laar betrokken zijn. Dat voelt als tegennatuurlijk. Hierbij worden we echter gesteund door een 
zeer betrokken bewoners- en ondernemingsraad en raad van toezicht. In een goede dialoog 
ondersteunen zij ons bij vraagstukken, dilemma’s en het nemen van beslissingen.  
 
In Het Laar blijven we oog houden voor elkaar en is er een grote bereidheid om elkaar te 
ondersteunen. We doen het vooral samen en dat is hartverwarmend. Dit geldt eveneens voor onze 
collega zorgaanbieders in Brabant. Met elkaar hebben we ons verenigd en ondersteunen we elkaar 
waar mogelijk in deze onzekere tijd.  
 
De gevolgen van de pandemie zullen nog veel invloed hebben op onze zorgorganisatie en het 
dagelijkse leven van onze (wijk)bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Naar 
verwachting wacht ons nog een zware tijd. Ik heb er vertrouwen in dat we met vereende kracht deze 
uitdaging aangaan. 
 

Ingrid van Huijkelom – van Iersel 

Raad van Bestuur 
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1. Het Laar 
 
1.1 Algemene gegevens  
Het Laar is gelegen aan de Generaal Winkelmanstraat 175 in Tilburg-Zuid aan de rand van de wijken 
De Blaak, Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent drie -aaneengesloten- woonzorglocaties, te weten: 
Laarzicht (deels huur), Laarakker en Laarhoven. Op het centraal gelegen binnenplein zijn diverse 
faciliteiten en diensten samengebracht. Het plein vormt dé ontmoetingsplaats voor (wijk)bewoners 
en hun bezoekers.  
 
1.2 Missie, visie en kernwaarden 
Onze (wijk)bewoners 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 medewerkers ondersteunen daarbij. Onze missie is 
‘Aangenaam leven met Het Laar’.  
In de visie van Het Laar staat de bewoner centraal, gaan we uit van individueel wonen, 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 daarbij maximaal in op behoud van eigen regie en 
zelfredzaamheid.   
Onze medewerkers en vrijwilligers werken in zelforganiserende teams en zijn herkenbaar voor onze 
bewoners. Zij zijn goed op de hoogte van de behoeften en de wensen die bewoners hebben. Dit 
ondersteunt de persoonlijke benadering die we voorstaan. Onze 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 en geven richting aan Het Laar nu én in de toekomst.  
 
1.3 Doelgroepen en dienstenaanbod  
Het Laar is er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Tilburgers 
die hun hele leven vol passie hebben gewerkt aan hun eigen toekomst en die van de stad. We bieden 
hen een welverdiende, mooie oude dag, voorzien van alle gemakken en comfort; ook als het minder 
makkelijk wordt om vast te houden aan de eigen zelfstandigheid en leefstijl en de zorgbehoefte 
toeneemt. We zijn er voor wijkbewoners en bewoners van onze huur- en zorgappartementen.  
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug voor mensen die zelfstandig 
wonen in de wijk tot en met intensieve verpleging en behandeling. Diverse comfortdiensten dragen 
bij aan een aangenaam leven en het voort kunnen zetten van de vertrouwde woon- en leefstijl. Het 
aanbod is als volgt opgebouwd: 
 
Zorgdiensten (inclusief financieringsbron) Woon- en verhuurdiensten (private financiering) 
1 Thuiszorg (Zvw) 1 Verhuur appartementen 
2 Eerstelijnsverblijf (Zvw) 2 Verhuur hotelkamer/logeerappartement 
3 Begeleiding individueel en in groepsverband 

inclusief vervoer (Wlz)1 
3 Verhuur ruimten aan externe dienstverleners 

(winkel, kapsalon, fysiotherapie, leslokalen) 
4 Modulair pakket thuis (Wlz) 4 Diensten restaurant/grand café 
5 Volledig pakket thuis in een huurappartement 

van Het Laar (Wlz) 
5 Diensten op het gebied van sociaal-culturele 

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

                                                           
1 Om onze wijkbewoners optimaal van dienst te zijn heeft Het Laar in 2019 een overeenkomst 
gesloten met onder andere gemeente Tilburg inzake de levering van Wmo-begeleiding. Vanaf 1 
januari 2020 biedt Het Laar dagbesteding en vervoer aan Tilburgers die met deze ondersteuning 
langer in staat zijn zelfstandig thuis te -blijven- wonen in de wijk.  
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1.4 Werkgebieden en samenwerkingsrelaties 
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. Het Laar 
maakt onderdeel uit van zorgkantoorregio Midden-Brabant. 
De samenwerking met derden is gericht op het ondersteunen van ouderen bij het zelfstandig, veilig 
en comfortabel verder leven, hetzij in Het Laar hetzij in de wijk. Dit betekent dat wordt samen-
gewerkt met andere zorgaanbieders, maar ook met partijen die actief zijn op het gebied van wonen, 
dienstverlening en welzijn. Het Laar participeert onder andere in de toegangsteams van Tilburg, het 
Zorgnetwerk Midden-Brabant, Transvorm, de Zorgacademie en het Zorginnovatienetwerk.  
Daar waar het vanuit kwaliteit- en/of kostenoogpunt  aantrekkelijk is om diensten in samenwerking 
met derden vorm en inhoud te geven doen we dat. In 2019 is Het Laar samen met ’t Heem en 
Vughterstede gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking op onderdelen. 
Op basis van onderlinge verkenningen en vergelijkingen zijn een viertal domeinen geïnventariseerd 
waarop de meerwaarde van samenwerking in 2020 verder wordt onderzocht. Het betreft de 
domeinen expertisedeling, informatie- en communicatietechnologie, human resource management 
en innovatie. In deze zoektocht naar samenwerking blijft de eigen identiteit en zelfstandigheid van 
de samenwerkende partijen wel steeds het uitgangspunt. 
 
1.5  Juridische structuur, bestuursstructuur & medezeggenschap  
Het Laar is een stichting die op 17 januari 1975 is opgericht. Het Laar kent een bestuursstructuur met 
een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. In de statuten en de hiervan afgeleide reglementen 
is de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht geregeld. Het Laar kent twee 
wettelijke medezeggenschapsorganen, namelijk de bewonersraad (behartiger van de belangen van 
Wlz- en Zvw-cliënten én de huurders) en de ondernemingsraad (behartiger van de belangen van de 
medewerkers). Daarnaast kent Het Laar een vrijwilligersplatform. Dit platform behartigt de belangen 
van vrijwilligers maar kent geen wettelijke grondslag.  
 
1.6  Besturingsmodel en organisatiestructuur 
Het Laar werkt in de sectoren wonen en zorg met zelforganiserende teams. In deze teams is een 
hoofdrol weggelegd voor het vakmanschap van onze medewerkers en vrijwilligers. Zij weten welke 
behoeften er leven onder (wijk)bewoners en hoe daarop in te spelen. Dit ondersteunt de 
persoonlijke benadering van onze bewoners. Bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn 
gedecentraliseerd en daarmee vergroten we de ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. 
Medewerkers en vrijwilligers hebben hierdoor meer regelruimte. Vraagstukken in de dagelijkse zorg- 
en dienstverlening worden in de teams opgelost. Het Laar sluit hierdoor beter aan bij de aanwezige 
kennis en vaardigheden in de organisatie. Dit werkt kwaliteitverhogend en maakt het werk 
aantrekkelijker en efficiënter. Via georganiseerde inspraak, samenspraak en tegenspraak verhogen 
we de kwaliteit  van wonen, zorg en werken in Het Laar. Zie voor het organogram van Het Laar 
www.hetlaar.nl, Over Het Laar, Organisatiestructuur. 
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2. Kernprestaties 
 
2.1 Kerngegevens 2019  
Grafiek: Aantal (wijk)bewoners per doelgroep op 31 december 2019 
 

 
 
2.2   Ontwikkelingen in de financiële positie in 2019 
 
Financiële gegevens 
Omschrijving: 2019 2018 
Bedrijfsopbrengsten (Zorg & Verhuur) € 20.697.569 € 18.418.274 
Overproductie Wlz € -232.796 € - 
Bedrijfsopbrengsten (Zorg & Verhuur) € 20.464.773 € 18.418.274 
Totaal bedrijfslasten € 20.380.108 € 17.784.103 
Totaal bedrijfsresultaat € 84.665 € 634.171 
 
Grafiek: Percentuele opbrengstenverdeling   
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De zorgzwaarte in Het Laar is in 2019 verder toegenomen. Hierdoor zijn de Wlz-opbrengsten 
gestegen als ook de personele lasten. Het aantal zorgdagen is ten opzichte van 2018 min of meer 
gelijk gebleven. Door de verzwaring van de zorgzwaartemix kent Het Laar in 2019 een overproductie 
in de Wlz-bekostiging ter hoogte van € 233.000,- waarvan de vergoeding nog onzeker is.  
 
In 2019 heeft Het Laar een bedrag aan kwaliteitsmiddelen ontvangen. Hiermee is een uitbreiding van 
personeel gerealiseerd die met name is ingezet ter verruiming van de persoonlijke aandacht en het 
welzijnsaanbod voor bewoners. In lijn met de ontwikkeling in 2018, is het aantal cliënten met 
overbruggingszorg (MPT en VPT) verder toegenomen. De Zvw-opbrengsten bleven in 2019 wat 
achter op de begroting. 
 
Het Laar is naast een aanbieder van zorgdiensten ook een verhuurder van appartementen en 
commerciële ruimten aan derden. De huuropbrengsten zijn in 2019 hoger dan in 2018. Naast de 
jaarlijkse huurprijsverhoging zijn in 2019 ook de hoogte van de woonservicekosten en de prijzen van 
de woonarrangementen aangepast aan de ontwikkeling van de kosten. Ook zijn de eenkamer-
appartementen op de dertiende etage van Laarzicht beter bezet. 
 
Het ziekteverzuimpercentage in Het Laar was in 2019 6,3%, waar het branchegemiddelde 6,92% was. 
Dit is een daling van het verzuimpercentage ten opzichte van 2018 (7,76%) In Het Laar is er veel 
aandacht voor het ziekteverzuim van de medewerker en de verzuimbegeleiding. We zetten 
nadrukkelijk in op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.  
 
In de loop van 2019 is voor ongeveer € 80.000,- geïnvesteerd in oplossingen om duurzamer te 
kunnen werken.    
 
Resultaat 
Het positieve jaarresultaat over 2019 voor alle zorg- en verhuuractiviteiten van Het Laar bedraagt      
€ 84.665,-. Dit bedrag is € 17.619,- hoger dan begroot. Het resultaat wordt beïnvloed door de 
overproductie in de Wlz, waarbij de prestaties wel zijn geleverd, maar de opbrengsten (nog) niet zijn 
gerealiseerd. Het is mogelijk dat (een deel van) de geleverde overproductie in 2020 alsnog tot 
opbrengsten leidt. Ook de nieuwe cao-vvt heeft een groter effect op de personeelslasten gehad dan 
vooraf ingeschat. De salarisverhoging in de cao bleek 1% hoger dan begroot en de 
eindejaarsuitkering in de cao 2020-2021 is met terugwerkende kracht verhoogd per december 2019. 
Voor een nadere toelichting op de financiële gegevens wordt verwezen naar de jaarrekening 2019 in 
deze jaarverantwoording. Deze is eveneens te raadplegen op www.hetlaar.nl en 
www.jaarverantwoordingzorg.nl.  
 
Ratio’s 
Ratio: 2019 2018 
Solvabiliteit  47,5% 46,6% 
Liquiditeit (Current-ratio)  3,0 3,0 
Weerstandsvermogen 67,1% 74,1% 
DSCR 2,6  3,2 
 
2.3   Ontwikkelingen in de personeelssamenstelling in 2019 
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 hanteert Het Laar een strategische personeelsplanning en heeft het een 
Recruiter in dienst die via de arbeidsmarktcampagne ‘Jij maakt het mogelijk!’ nieuwe collega’s werft.  
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De formatie eind 2019 (238,25 Fte/383 personen) van Het Laar is ten opzichte van 2018 (199,94 
Fte/342 personen) met 41 personen en 38,31 Fte uitgebreid. Dit als gevolg van de 
kwaliteitsmiddelen. 
 

 
 
Scholing en instroom nieuwe medewerkers 
Het Laar voert een actief scholingsbeleid. 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. 
 
Het Laar neemt deel aan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). RAAT vormt de basis  voor 
aanvragen binnen het SectorplanPlus. Het SectorplanPlus geeft via financiële ondersteuning van 
scholing een extra impuls aan de instroom van nieuwe medewerkers. De vijf actielijnen van RAAT 
zijn: 
1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit  
2. Positief beïnvloeden van loopbaankeuze jongeren  
3. Verhogen van opleidingsrendement 
4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden 
5. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat  
 
Het Laar heeft in 2019 actief ingezet op het zoeken naar oplossingen voor de toenemende arbeids-
marktproblematiek. Zo zijn er in 2019 aan twee personen toeleidingsplaatsen aangeboden in het 
kader van het Project Welslagen. In samenwerking met Calibris Advies, Gemeente Tilburg en vier 
regionale zorg-organisaties in Midden-Brabant worden stage- en aansluitend BBL-
leerarbeidsplaatsen beschikbaar gesteld.  

Bezetting per 31-12-2019 Niveau FTE
Zorg
Sectormanager Zorg 1,00
Management VVT 2,00
Zorgmedewerkers Niveau 1 22,39

Niveau 2 36,00
Niveau 3 89,60
Niveau 4 22,52
Niveau 5 6,67

Ondersteuning zorg 1,00
Mimakker 0,33
Coach 1,22
Behandelaren, muziektherapeut, geestelijk verzorger in dienst 1,44
Subtotaal 184,17
Wonen
Sectormanager Wonen 1,00
Horeca 9,82
Keuken 10,10
Er-op-uit 1,17
Huisvesting 3,89
Receptie 4,76
Projectmanager duurzaamheid 0,22
Subtotaal 30,96
Overig
Sectormanager Bedrijfsvoering & Financien 1,00
Bedrijfsvoering & Financien 5,07
Servicebureau 3,96
Centraal Bureau 12,03
Raad van Bestuur 1,06
Subtotaal 23,12
Totaal 238,25
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Deze plaatsen leiden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt toe naar een opleiding op 
niveau 3 in de zorg. Het Project Welslagen blijkt een krachtig instrument om jongeren/ 
werkzoekenden, die willen en kunnen werken, te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn.   
 
Tevens is Het Laar in 2019 gestart met het aanbieden van oriëntatiebanen. Deze banen worden 
aangeboden aan mensen die erover denken om een carrière-switch te maken naar de ouderenzorg. 
Het Laar heeft zeven mensen een oriëntatiebaan aangeboden. Zij hebben kunnen beoordelen of dat 
werken in de zorg voor hen passend is. Hiervan is één persoon gestart met de opleiding 
verpleegkundige niveau 4 en twee personen zijn aangenomen als teamassistent. In 2019 is ook 
SwitchZ gestart; een nieuw leertraject voor zij-instromers. Samen met Bureau G&D en verschillende 
andere zorgorganisaties zijn leertrajecten ontwikkeld. Het betreffen MBO-opleidingen. Studenten 
kunnen via een individueel maatwerktraject, welke is afgestemd op werkervaring en competenties, 
een volwaardig MBO-diploma (niveau 3 of 4) behalen. Een belangrijk kenmerk van het leertraject is 
dat sprake is van blendedlearning. Hierbij wordt leren in de praktijk, leren in een webomgeving en 
groepsgewijs contactleren gecombineerd. In 2020 start in Het Laar de eerste deelnemer met het 
leertraject verpleegkundige niveau 4.      
 
Duurzame inzetbaarheid 
Het Laar zet maximaal in op het bevorderen van een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. 
Tijdens jaarlijkse gesprekken wordt met medewerkers gesproken over op welke wijze een duurzame 
inzetbaarheid en verdere persoonlijke groei is te bevorderen. De medewerker heeft hierin een eigen 
verantwoordelijkheid. Het Laar is er veel aan gelegen om -gekwalificeerde- medewerkers aan de 
organisatie te binden. In dit kader hebben we onder andere aandacht voor scholing, 
promotie/demotie en de balans werk en privé.   
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3.     Interne & externe ontwikkelingen 

3.1  Interne ontwikkelingen: uitvoering jaarplan en kwaliteitsplan 2019 
De interne ontwikkelingen in 2019 presenteren we, met trots, aan de hand van de vier routes van 
ons meerjarenbeleid 2018-2020. Door deze routes te volgen dragen we bij aan de realisatie van onze 
missie “Aangenaam leven met Het Laar”. Per route  verantwoorden we over de uitvoering van het 
jaarplan én de uitvoering van het kwaliteitsplan. Dit bestuursverslag fungeert daarmee tevens als 
kwaliteitsjaarverslag.  
 
Route: Werken aan Positieve Gezondheid 
Werken aan persoonsgerichte zorg 
Om zorg en ondersteuning te kunnen bieden die er werkelijk toe doet zijn alle zorgmedewerkers 
geschoold en getraind in de toepassing van het gedachtengoed Positieve Gezondheid. 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. De vragenlijst Positieve Gezondheid in het 
elektronische cliëntendossier ondersteunt de gesprekken hierover met de (wijk)bewoner en hun 
netwerk.  
Geïnvesteerd is in de uitbreiding van teamassistenten in de huiskamers van Laarhoven. Zij zijn onder 
andere geschoold in het uitvoeren van transfers, het ondersteunen bij het eten en drinken, de zorg 
voor een goede hygiëne en het vormgeven van activiteiten. De extra inzet draagt merkbaar bij aan 
meer persoonlijke aandacht voor bewoners. Zo worden er meer activiteiten aangeboden aan 
kleinere groepjes bewoners die aansluiten bij de behoeften. Deze zorgen voor rust in de huiskamers. 
Ook zijn er teamassistenten aangesteld in Laarzicht en Laarakker. Zij ondersteunen bewoners bij het 
nuttigen van de maaltijden in het restaurant en het deelnemen aan het activiteitenaanbod. Door 
twee medewerkers in de huiskamers te laten werken kunnen deze huiskamers de gehele dag 
geopend zijn.  
 
Warme en deskundige zorg voor bewoners met dementie 
Rust en ontspanning zijn zeer belangrijk voor bewoners met dementie. Om hieraan bij te dragen zijn 
onder andere de uren van de muziektherapeut uitgebreid, is een medewerker gestart met het 
aanbieden van wellness-activiteiten en zorgt een tuinman voor activiteiten in de binnentuin.  
Medewerkers in de sectoren zorg en wonen hebben een e-learningprogramma en workshops 
gevolgd in het omgaan met bewoners met dementie. Drie zorgmedewerkers hebben daarnaast 
deelgenomen aan de scholing Dementia Care Mapping (DCM). Deze scholing helpt medewerkers om 
de leefwereld en de behoeften van bewoners met dementie te doorgronden. Dit heeft bijgedragen 
aan zorgverlening die nog meer is afgestemd op de gewoonten, de behoeften, de mogelijkheden en 
het tempo van bewoners. 
In Laarhoven hebben gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie een coachende rol naar collega’s 
en familieleden in het omgaan met dementie en hiermee samenhangend probleemgedrag. Via een 
virtual reality-bril hebben alle medewerkers en vrijwilligers kennis kunnen maken met hoe het is om 
te leven met dementie. Daarnaast is de urenuitbreiding van de miMakker en de geestelijk verzorger, 
zoals gerealiseerd in 2018, in 2019 gehandhaafd. Zij dragen bij aan het -geestelijke-  welzijn van onze 
bewoners. 
 
Individueel wonen en participatie 
In Het Laar heeft elke bewoner een eigen appartement. Hierin kan hij/zij zich terugtrekken en bezoek 
ontvangen. We ondersteunen zelfstandigheid en eigen regie en hebben oog voor de participatie van 
de bewoner in de Laargemeenschap. Hiertoe staat een uitgebreid aanbod aan activiteiten en een 
grote variatie aan clubs ter beschikking. Er-op-uit! vervult in de ontwikkeling en coördinatie van dit 
aanbod een voortrekkersrol.  
 



 
      13 
 

Om het belang van een ‘aangenaam leven’ te onderstrepen hebben we, vanuit de kwaliteits-
middelen, Er-op-uit! met een medewerker uitgebreid. Ook zijn de uren van de activiteitenbegeleider 
‘bewegen’ opgehoogd. Hiermee hebben we,  gezien de grote belangstelling onder bewoners, twee 
extra beweeggroepen kunnen opstarten. We motiveren bewoners om samen actief te zijn. Zo is de 
putting green aangepast en is een looproute ontwikkeld die wandelaars vertelt over het verhaal van 
Marietje Kessels. Sommige bewoners hebben moeite met het leggen en onderhouden van contacten. 
Om mensen hierin te ondersteunen is een pilot met de Leefcoach uitgevoerd. Deze pilot heeft er niet 
toe geleid dat deze functie is ingebed in de organisatie. De teamassistenten van Het Laar hebben 
hierin een goede rol gepakt.        
 
Versterking thuiszorg 
De thuiszorg van Het Laar biedt wijkverpleging aan nog zelfstandig wonende ouderen. Twee 
wijkverpleegkundigen werken samen met een team van verzorgenden aan individuele verzorging en 
verpleging en -preventieve- gezondheidsbevordering. Het thuiszorgteam heeft samenwerkings-
relaties met zorg- en hulpverleners in en rondom het werkgebied zoals huisartsen, specialisten, 
apothekers, gespecialiseerd verpleegkundigen, paramedici, wijkteams en netwerken van vrijwilligers 
en mantelzorgers. De te leveren zorg is persoonsgericht, generalistisch en in de nabijheid van de 
wijkbewoner. Wijkbewoners worden gevolgd, veranderingen gesignaleerd en de zorgverlening 
voortdurend afgestemd op -wijzigende-  omstandigheden en behoeften.   
 
Creatief atelier 
Graag dagen we bewoners van Het Laar uit om, ondanks hun hoge leeftijd, creatief bezig te zijn. In 
2019 is het bloemschikken geïntroduceerd en een toneelvereniging opgericht. Vrijwilligers van Het 
Laar zorgen voor begeleiding. De zoektocht naar kunstenaars en vrijwilligers gaat onverminderd 
door. Zij krijgen atelierruimte aangeboden in ruil voor het beheer van deze ruimte en het bieden van 
ondersteuning aan bewoners bij de uitoefening van hun hobby.  
 
Samen ondernemen 
Er-op-uit! 
In Het Laar organiseren we heel veel voor onze bewoners. Er is sprake van een ruim aanbod aan 
activiteiten en clubs. In samenspraak met bewoners is een groot digitaal scherm voor Er-op-uit! 
ontwikkeld. Op dit scherm kan, door bewoners, allerlei informatie over activiteiten en clubs worden 
geraadpleegd. Bewoners die onvoldoende thuis zijn in de techniek krijgen ondersteuning van 
medewerkers of vrijwilligers. De activiteiten worden bijzonder gewaardeerd en stellen bewoners in 
staat om te ontmoeten, te ontspannen en te creëren.   
 
Ondernemerschap 
Voor ideeën van teams die bijdragen aan een aangename dag voor onze bewoners en passen bij 
onze kernwaarden stelt Het Laar een microbudget beschikbaar. Op deze wijze zijn aan bewoners 
diverse activiteiten aangeboden waaronder de bewonersvakantie, het project groen en grijs, een 
uitstapje naar het safaripark, diverse optredens en culinaire traktaties en de outfit van de Lariebellen 
(het zangkoor van Laarhoven).   
 
Gastvrijheid 
Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar zijn te gast bij onze bewoners. In hun handelen werken zij 
vanuit de visie op positieve gezondheid en de kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd.   
Medewerkers van de sector wonen en enkele medewerkers van de sector zorg hebben een 
interactieve cursus gastvrijheid gevolgd. Hierbij is aan de hand van casuïstieken ingegaan op gewenst 
gedrag in de dagelijkse dienstverlening aan bewoners. De cursus wordt in 2020 opgenomen in de 
opleidingscarrousel van Het Laar. 
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Zorgthuis & Thuiszorg 
De zorg geleverd aan huurders in Laarzicht met een indicatie voor wijkverpleging wordt in 2019 
geleverd door het thuiszorgteam. Dit gaat in 2020 veranderen. Alle zorg in Laarzicht wordt in de 
plannen uitgevoerd door team Laarzicht. Het thuiszorgteam gaat zich uitsluitend richten op de 
levering van wijkverpleging. In de plannen splitst het team Laarzicht zich in drie teams. Zij gaan zorg 
leveren op basis van de werkwijze in de wijkverpleging ongeacht de geïndiceerde zorgvorm en de 
financiering.  
 
Vernieuwend bezig zijn  
Extra handen voor zorg en welzijn 
Het kwaliteitsbudget 2019 heeft het mogelijk gemaakt om extra leerlingen aan te trekken. Deze 
leerlingen zijn boventallig. Dit betekent dat de inzet niet ten koste gaat van de basiskwaliteit van de 
zorg. Om het toenemend aantal leerlingen van een goede begeleiding te voorzien is geïnvesteerd in 
de uitbreiding van de uren praktijkopleider en de uren werkbegeleiding in de zorgteams.  
 
Ict, robotica en domotica 
Onder begeleiding van een nieuw aangestelde programmamanager ICT is een plan van aanpak 
opgesteld om de ICT-organisatie van Het Laar te professionaliseren. Het Laar wil nog nadrukkelijker 
inzetten op technologieën die bijdragen aan de kwaliteit van leven van bewoners en ondersteunend 
is aan het werk van medewerkers. Vele initiatieven zijn op het gebied van zorgtechnologie in 2019 
ontplooid, te weten:  
- De aanschaf van een nieuw domoticasysteem is voorbereid. Dit systeem ondersteunt het bieden 

van persoonsgerichte zorg door gebruik te maken van woonleefstijl-monitoring. Sensoren 
verzamelen data waaruit het leefpatroon van een bewoner kan worden afgeleid. Plotselinge 
afwijkingen van dit patroon worden door dit systeem gesignaleerd en doorgezet naar de 
zorgverlener. Dit zorgt voor een ontlasting van de medewerker.  

- In 2019 zijn proeven uitgevoerd met de inzet van de slaaprobot (Somnox). Om bewoners beter te 
laten slapen zijn drie rustgevende kussens aangeschaft.  

- Ook de proef met de slimme inco is positief verlopen. Dit diagnose-instrument verbetert de 
zorgverlening aan bewoners en draagt bij aan het vergroten van de zelfstandigheid.  

- Een CRDL (cradle), een interactief zorginstrument, is geïntroduceerd om aanrakingen tussen 
mensen te vertalen in geluid. Via dit instrument wordt het isolement van bewoners, waarmee 
een gesprek niet meer goed mogelijk is, doorbroken.  

- Ook zijn in 2019 de voorbereidingen gestart op de invoering van biodynamische verlichting. We 
willen deze verlichting in Laarhoven aanbrengen om hiermee in positieve zin bij te dragen aan de 
rust en het welbevinden van bewoners.  

- De thuiszorg is gestart met de inzet van Medido. Dit is een medicatiedispenser die de 
zelfredzaamheid van wijkbewoners met betrekking tot de inname van medicatie ondersteunt. 
Hierdoor is er minder professionele zorg nodig.  

- Sinds 2019 kunnen bewoners en hun contactpersonen het zorgplan inzien en communiceren via 
Caren.  

- Een slag is gemaakt met het rechtstreeks inlezen van uitslagen van het ziekenhuislaboratorium in 
Medimo (elektronisch voorschrijfsysteem).  

- De fysiotherapeut is als eerste gaan werken met klinimetrie. Dit is een module waarin 
meetgegevens worden ingevoerd en grafische trends worden gepresenteerd.  

- Tenslotte is een uitbreiding van het Leerplein gerealiseerd. Het systeem houdt  bij welke 
medewerkers welke scholingen moet volgen, stuurt uitnodigingen en herinneringen aan 
medewerkers en laat medewerkers en organisatie zien welke certificaten zijn behaald of nog 
moeten worden behaald.     
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Oprichting Inrichtingsteam 
De omgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op het welbevinden. 
Vormgeving en inrichting zijn vaak bepalend of een ruimte als veilig en aangenaam wordt ervaren. 
Omdat Het Laar dit onderkent is een inrichtingsteam samengesteld. In dit team zijn verschillende 
belanghebbenden vertegenwoordigd. Het team beoordeelt de algemene en gemeenschappelijke 
ruimten en doet -waar nodig-  voorstellen om deze passend te maken bij de missie en kernwaarden 
van Het Laar. In 2019 zijn, mede op basis van adviezen van dit inrichtingsteam, de toiletgroepen nabij 
het binnenplein vernieuwd, de gang achter de receptie met logistieke functies passend gemaakt bij 
de uitstraling van Chapeau!, op diverse plaatsen kunst en groen geplaatst en is de laatste fase van de 
tuinherinrichting afgerond. 
 
Uitbreidingsplan Laarstede 
In Tilburg is er een groot tekort aan voor ouderen geschikte huisvesting. De wachtlijsten van Het Laar 
maken dit duidelijk. In antwoord hierop heeft Het Laar een uitbreidingsplan ontwikkeld. Dit plan 
draagt bij aan de realisatie van voor intensieve zorg geschikte woonvormen en een uitbreiding van 
het aantal huurappartementen. Hiermee stimuleren we de doorstroom op de Tilburgse 
woningmarkt. Het uitbreidingsplan, waarin rekening is gehouden met de behoeften en wensen van 
diverse belanghouders, is ingediend bij de gemeente Tilburg. De gemeente is enthousiast. Een eerste 
globale presentatie van de plannen aan de gemeente en de omgevingscommissie is uitgevoerd. Het 
gepresenteerde voorstel heeft een grote mate van ‘inpasbaarheid’ in de omgeving.  In de eerste helft 
van 2020 vindt besluitvorming plaats over het vervolg. Vanzelfsprekend stemmen we de plannen 
voortdurend af met de advies- en toezichthoudende organen van Het Laar. 
 
Midden in de samenleving staan  
Overeenkomst  Wet maatschappelijke ondersteuning 
Om onze wijkbewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn heeft Het Laar in 2019 een overeenkomst 
gesloten met onder andere gemeente Tilburg inzake de levering van begeleiding. Vanaf 1 januari 
2020 biedt Het Laar dagbesteding en vervoer aan Tilburgers die met deze ondersteuning langer in 
staat zijn zelfstandig thuis te –blijven- wonen in de wijk. In 2019 is in dit kader de zorgvorm 
‘dagbeleving’ ontwikkeld. Deze zorgvorm wordt aangeboden door het team Laarsuite.   
 
Uitbreiding Praktijkverpleegkundige  
Vanwege de positieve ervaringen is een tweede praktijkverpleegkundige -in opleiding- gestart. Deze 
verpleegkundige is er voor Wlz-bewoners, ondersteunt de zorgteams in het methodisch werken en 
fungeert als schakel tussen de teams en de behandelaren (waaronder de huisartsen in de wijk). De 
praktijkverpleegkundige draagt bij aan het voorbereiden van consulten met behandelaren. Dit 
verhoogt de kwaliteit en doelmatigheid aanzienlijk.   
 
Moderniseren introductieprogramma 
Gezien het arbeidsmarktvraagstuk vormt het binnenhalen en aan boord houden van gekwalificeerde 
collega’s een steeds belangrijkere succesfactor binnen onze bedrijfsvoering. Door medewerkers op 
een slimme wijze te introduceren zijn zij sneller productief, voelen ze zich meer betrokken en 
vertrekken ze minder snel. Een werkgroep is in 2019 gestart met de opzet van een nieuw 
boardingsprogramma waarin aangesloten wordt op de fases preboarding, onboarding en de eerste 
vier tot zes maanden van het dienstverband. Deze eerste maanden blijken van grote invloed op het 
besluit van nieuwe medewerkers om zich langer aan Het Laar te binden.    
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Milieu- en duurzaamheidsaspecten   
Het Laar heeft in 2019 middelen vrijgemaakt om stevig in te kunnen zetten op het verduurzamen van 
haar bedrijfsprocessen. Daarin is Het Laar in 2019 begeleid door een duurzaamheidsadviseur. We 
nemen deel aan de Green Deal Regio Hart van Brabant en de landelijke Green Deal voor duurzame 
zorg 2.0. De belangrijkste speerpunten in het milieubeleid van Het Laar zijn: energie, afval en 
vervoer. Onze milieuprestaties verbeteren we door onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers 
actief te betrekken. Twee medewerkers van Het Laar vervullen de rol van energiecaptain. Zij zetten 
zich, samen met een aantal vrijwilligers, in voor het bevorderen van energiebesparend gedrag. Dit 
streven is ondersteund via de afvalcampagne ‘Wij gaan scheiden’. Daarnaast hebben drie 
horecamedewerkers de masterclass duurzaam en gezond aan tafel gevolgd. Deze masterclass is 
gericht op het terugdringen van voedselverspilling en het bevorderen van het duurzaam en lokaal 
inkopen van ingrediënten. Tevens is het meerjarenonderhoudsplan verduurzaamd en is een CO2-
reductieplan opgesteld. In 2019 is met vlag en wimpel het bronzen keurmerk behaald. Dit is op 1 
oktober met alle betrokkenen gevierd in aanwezigheid van wethouder Dusschooten van Gemeente 
Tilburg. 
 
3.2 Externe ontwikkelingen  
De toenemende vergrijzing in Nederland resulteert in een groeiende vraag naar intensieve zorg. De 
krapte op de arbeidsmarkt stelt zorgorganisaties voor de uitdaging om te zorgen voor voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers. Deze ontwikkelingen maken dat de betaalbaarheid en de 
toegankelijkheid van de zorg onder druk staan. De vraag die Nederland steeds meer bezighoudt is: 
hoe houden we de zorg beschikbaar voor de meest kwetsbaren in onze samenleving? Om zoveel 
mogelijk ouderen goed te kunnen ondersteunen is er de opgave om opname in een verblijfssetting 
zo lang mogelijk uit te stellen. Soms kan dat via –technische- aanpassingen in de thuissituatie en 
extra ondersteuning van de oudere via wijkverpleging. We nemen echter een groeiende behoefte 
waar aan woonvormen die voldoende beschutting en veiligheid bieden. Op dit vlak ligt er in Tilburg 
de uitdaging om voor voldoende geschikte woningen voor ouderen te zorgen; woningen en 
woonomgevingen die uitdagen tot bewegen en ontmoeten. Dit voorkomt een onnodig beroep op de 
zorg. Het Laar heeft oog voor de -noodzakelijke-  veranderingen in het aanbod van ouderenzorg- en 
huisvesting. Door de toenemende ondersteuningsvraag en de druk op verblijfsvoorzieningen zet Het 
Laar actief in op het bieden van alternatieve woon- en zorgvormen. Hiertoe levert Het Laar onder 
andere het modulair pakket thuis (MPT) en het volledig pakket thuis (VPT). Deze zorgvormen bieden 
we ook aan bewoners die in Het Laar verblijven op indicatie van hun overleden partner. Daarnaast is 
Het Laar met de gemeente in gesprek over de uitbreiding van Het Laar met een nieuw 
woonzorggebouw. In de planvorming worden de Wlz-appartementen in Laarzicht verplaatst naar de 
nieuwbouwlocatie en krijgen de ‘vrijvallende’ appartementen in Laarzicht hun oorspronkelijke status 
als huurappartement terug. Ouderen kunnen hier -in een beschutte- omgeving zelfstandig blijven 
wonen.  
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4. Kwaliteit  
 
4.1 Inleiding  
In dit bestuursverslag bent u in hoofdstuk 3 geïnformeerd over de uitvoering van de voornemens 
zoals opgenomen in het kwaliteitsplan en het jaarplan 2019. In voorliggend hoofdstuk treft u de 
tevredenheidsscores aan van (wijk)bewoners, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers en de 
ontvangen complimenten, suggesties en ongenoegens. We zoomen in op de kwaliteit van zorg en 
werken en reflecteren op het behalen van de gestelde kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast kijken we 
terug op het aangekondigde, reguliere inspectiebezoek dat in 2019 door de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd is afgelegd. 
 
Continu verbeteren 
Medewerkers van Het Laar gebruiken verschillende instrumenten om continu te verbeteren op de 
werkvloer. Via het voeren van de verbeterdialoog bij de verbeterborden en de aanpak van de 
werkplekinrichting wordt er gewerkt aan hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Informatie over de 
inzet van deze instrumenten is voor elke medewerker toegankelijk via het kwaliteitsmanagement-
systeem van Het Laar: Het Laar Portaal. De aanwezige teamcoaches en de specialisten in Het Laar op 
het gebied van continu verbeteren ondersteunen de teams hierbij. In het kader van ‘leren van elkaar’ 
organiseert Het Laar husseldagen waarbij medewerkers, vrijwilligers maar ook de bestuurder en 
leden van de Raad van Toezicht de mogelijkheid krijgen om een dagdeel in een team mee te lopen, 
een beeld te vormen van de geleverde kwaliteit van zorg- en dienstverlening en hiervan te leren. 
 
Inbedding kwaliteitsstructuur  
Het voldoen aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke eisen van de kwaliteitskaders in de 
VVT-sector is ingebed in de planning & control cyclus van Het Laar. In Het Laar werken we met de 
commissies Kwaliteitskader VVT, Werkprocessen Zorg, Bopz, ICT, VGWM en Welzijn. Onder het 
merendeel van de commissies functioneren werkgroepen en/of tijdelijke projectgroepen. Iedere 
commissie en werkgroep werkt cyclisch aan voortdurend verbeteren en het behalen van de voor 
2019 opgestelde kwaliteitsdoelstellingen en kritische prestatie indicatoren. Dit gebeurt aan de hand 
van de PDCA-cyclus. Aan het eind van elk jaar wordt geëvalueerd of dat de doelstellingen en 
prestatie indicatoren zijn behaald.   
 
Interne audits 
Via een tweedaagse training in mei 2019 zijn twaalf interne Laar-auditoren opgeleid door Stichting 
Perspekt om resultaatgericht te kunnen auditen. Bij resultaatgericht auditen vindt een zo objectief 
mogelijke beoordeling van een prestatie plaats met als doel continu te verbeteren. Tijdens 
genoemde training zijn door de auditoren in verschillende teams audits uitgevoerd. In oktober 2019 
hebben de auditoren van Het Laar zelfstandig nieuwe audits uitgevoerd. Hierbij is gefocust op de 
prestaties ‘Methodisch werken met het zorg- en leefplan’ en ‘Hygiëne’.    
 
Lerend netwerk 
Samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Elde-Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg vormt Het Laar 
een lerend netwerk. In dit netwerk wordt op allerlei manieren kennis uitgewisseld en gewerkt aan 
benchmarking en intervisie. Elkaar inspireren, van elkaar leren en met elkaar delen; dat was het doel 
van het symposium ‘Hoe besmettelijk is samenwerken?’ dat op 24 oktober 2019 door het lerend 
netwerk werd georganiseerd.    
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Gebruik van kwaliteitsinformatie 
Resultaten voortvloeiend uit interne kwaliteitsmetingen, onafhankelijk uitgevoerde waarderings-
onderzoeken, in- en externe audits, inspectiebezoeken en bijvoorbeeld registraties van klachten, 
ongenoegens en complimenten grijpen we aan om gericht continu te verbeteren. Resultaten zijn in 
2019 per kwartaal verwerkt in rapportages, besproken in het managementteam en geanalyseerd op 
benodigde verbeteracties door de betreffende sectoren en teams.  
De rapportages zijn voor alle medewerkers inzichtelijk via Het Laar Portaal. In 2019 is een onderzoek 
gestart naar hoe we de uitkomsten van de diverse kwaliteitsmetingen kunnen samenvatten in één 
rapportage. Een rapportage die inzichtelijk maakt uit welke metingen verbeterpunten zijn 
voortgekomen, welke acties hierop zijn uitgezet inclusief vermelding van een actie-eigenaar, een 
tijdsplanning en een status.    
 
4.2 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg   
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg) 
Het Laar maakt gebruik van het PREZO kwaliteitssysteem. Met behulp van dit systeem werken we 
structureel en gericht aan verbeteringen. Het systeem kijkt naar de daadwerkelijke bijdrage van onze  
zorg- en dienstverlening aan het welbevinden van onze (wijk)bewoners. Daarnaast toetst het 
systeem of dat de randvoorwaarden  in de organisatie op orde zijn om goede zorg te kunnen 
verlenen. In juni 2019 heeft de initiële PREZO audit plaatsgevonden op basis van het 
kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2017. Het kwaliteitssysteem en het auditprogramma is afgestemd op 
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. Het Laar heeft haar -eerder behaalde- drie gouden PREZO 
keurmerken in de zorg, voor Verzorging, Verpleging en Zorg thuis, in 2019 weten te behouden. De 
audit leverde hele mooie complimenten op voor onze medewerkers en vrijwilligers.   
 
Interne kwaliteitsmetingen (wijk)bewoners 
In Het Laar zijn in 2019 diverse interne kwaliteitsmetingen onder (wijk)bewoners uitgevoerd. Via het 
uitzetten van enquêtes onder nieuwe bewoners en nabestaanden van bewoners volgen we de 
waardering van Het Laar als woonzorgaanbieder. De resultaten van deze metingen zijn elk kwartaal 
door de verantwoordelijke managers verspreid onder de teams. Vervolgens zijn door de teams, waar 
gewenst, gesprekken aangegaan met geënquêteerden over onderwerpen die niet voldoende 
gewaardeerd zijn en zijn mede op basis hiervan verbetermaatregelen getroffen.     
 
Grafiek: Enquête nieuwe bewoners (de scores betreffen rapportcijfers) 

 
 
We zijn trots op de resultaten. De waardering wisselt iets met 2018. Er blijft een prima 8 staan voor 
de totale zorg en dienstverlening.  
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Grafiek: Enquête nabestaanden overleden bewoners (de scores betreffen rapportcijfers) 
 

 
 
De in de grafiek gepresenteerde rapportcijfers zijn herkenbaar en het beeld redelijk constant over de 
jaren heen. De lagere waardering (een 7 voor de huishoudelijke dienstverlening) hangt samen met de 
relatief grote appartementen van de bewoners en de beperkte tijd die het Wlz-budget toelaat voor 
het schoonmaken hiervan. De bewoners krijgen wel de mogelijkheid om extra huishoudelijke hulp 
particulier in te kopen. 
 
Externe waarderingsonderzoeken 
In de maanden april, mei en juni 2019 heeft Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau, 
verschillende waarderingsonderzoeken uitgevoerd in Het Laar. Deze onderzoeken vonden plaats 
onder de belangrijkste doelgroepen van Het Laar. Op basis van een steekproef is een aantal 
bewoners geïnterviewd. Zij zijn bevraagd aan de hand van een, voor Het Laar op maat gemaakte, 
PREZO-vragenlijst. De contactpersonen van bewoners zijn ook bevraagd op basis van deze vragenlijst, 
deze zijn digitaal aan hen voorgelegd.  
 
Grafiek: Waarderingsonderzoek bewoners (de scores betreffen rapportcijfers) 

 
 
Uit de scores blijkt dat onze bewoners de thema’s erg positief waarderen. De aandacht die we in Het 
Laar hebben voor eigen regie en veiligheid resulteren in 2019 in een duidelijk hogere waardering van 
het mentaal welbevinden ten opzichte van 2018.  
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Grafiek: Waarderingsonderzoek contactpersonen (de scores betreffen rapportcijfers) 

 
 
Dat contactpersonen van bewoners vanuit een ander perspectief waarderen is zichtbaar in de 
resultaten. In 2019 is nadrukkelijk ingezet op het vergemakkelijken en verbeteren van de 
communicatie tussen contactpersonen en teams via de inzet van Caren. Afgesproken is dat 
contactverzorgenden aan het eind van elk evaluatiegesprek naar een rapportcijfer vragen. Tevens 
stellen zij de vraag wat Het Laar kan doen om dit cijfer te verbeteren. Op deze manier wordt, los van 
de externe waarderingsonderzoeken, frequenter aandacht besteed aan waardering en continue 
verbetering. Alle scores liggen boven de 7. 
 
Bij (wijk)bewoners met wijkverpleging is schriftelijk de nieuwe PREM wijkverpleging uitgevraagd. In 
2019 is de PREM voor de eerste maal landelijk afgenomen. Dit is de reden waarom er geen 
vergelijkende cijfers met 2018 kunnen worden gepresenteerd. In de PREM-meting wordt onder 
andere gevraagd of dat de wijkbewoner zorg geleverd krijgt van vaste zorgverleners, of dat de zorg 
op de afgesproken tijd wordt geleverd en of dat bij het bepalen van de zorg rekening wordt 
gehouden met de wensen van de wijkbewoner. Het gemiddelde PREM-rapportcijfer is een 8,2. Een 
zeer mooie score. We gaan in 2020 hard werken om dit resultaat vast te houden.  
 
De resultaten van de verschillende waarderingsonderzoeken zijn door de verantwoordelijk managers 
verspreid onder de teams. Waar nodig zijn de resultaten omgezet in concrete verbeteracties en 
opgenomen in de sector- en teamjaarplannen voor 2020.  
 
Waarderingen via ZorgkaartNederland 
In de laatste vier jaar zijn 65 waarderingen over Het Laar geplaatst op ZorgkaartNederland.  De  
gemiddelde waardering is een 8,3 (de gemiddelde waardering in 2019 was een 9,0). 97% van de 
respondenten  beveelt Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen. Bij de waardering komen zes 
thema’s aan bod. Het gemiddelde cijfer per thema in de laatste twee jaar zijn hieronder 
weergegeven. 
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Grafiek: Waarderingen ZorgkaartNederland (de scores betreffen rapportcijfers) 

 
 
ZorgkaartNederland 2019 2018 
Aantal waarderingen 6 10 
Gemiddelde waardering 9,0 8,4 
Aanbevelingspercentage2 97% 96% 
 
Ook de waarderingen op ZorgkaartNederland zijn trots makend. Zichtbaar is hoe het consequent 
werken vanuit de missie en de kernwaarden door onze medewerkers en vrijwilligers bijdraagt aan 
het verhogen van de tevredenheid op alle thema’s. Hoewel wij onze (wijk)bewoners actief 
uitnodigen, bijvoorbeeld na zorgleefplanbesprekingen, om een waardering over Het Laar te plaatsen 
op ZorgkaartNederland, wordt er weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het Laar 
onderzoekt de mogelijkheden om dit in 2020 te stimuleren.   
 
Klantloyaliteit (Net Promotor Score & Promotor Score)3 
Gemiddeld NPS-score 2019 NPS-score 2018 PS-score 2019 PS-score 2018 
Het Laar 37% 51% 79% 83,3% 
 
De NPS-score die voortvloeit uit de enquêtes die uitgezet zijn door Het Laar onder nieuwe bewoners 
en onder nabestaanden van overleden bewoners is in 2019 61% (dit percentage was in 2018 35%). 
 
Klachten, ongenoegens & complimenten 
De regeling met betrekking tot klachten, ongenoegens en complimenten van Het Laar voldoet aan de 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. (Wijk)bewoners kunnen in Het Laar op een laagdrempelige 
wijze terecht bij de klachtenfunctionaris voor de opvang, bemiddeling en afhandeling. In het 
verslagjaar 2019 zijn er geen formele klachten ingediend bij de Raad van Bestuur, de Inspectie en/of 
de externe klachten- en geschillencommissies. Er zijn in het verslagjaar 27 ongenoegens 
geregistreerd (ten opzichte van 13 in 2018).  

                                                           
2 Aanbevelingsvraag: het percentage wordt berekend over de afgelopen 5 jaar 
3  NPS-score: Deze score betreft de waarschijnlijkheid op een schaal van 0-10 dat men Het Laar aanbeveelt bij 
familie/vrienden (score 0-6: criticasters; score 7-8: neutraal tevreden en score 9-10: promotors). De NPS-score komt tot 
stand door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken. PS-score: Het percentage respondenten 
dat een 8, 9 of 10 gegeven heeft. 
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Alle ongenoegens in 2019 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Naast ongenoegens ontvangt de 
klachtenfunctionaris ook complimenten over de zorg en dienstverlening geleverd door Het Laar. In 
2019 zijn er 7 complimenten ontvangen.    
 
Grafiek: Klachten, ongenoegens en complimenten 

 
 
In 2019 hebben we werk gemaakt van het laagdrempeliger melden van ongenoegens en 
complimenten. In combinatie met een toenemende mondigheid  heeft dit geresulteerd in een groter 
aantal meldingen. De ervaring is dat ongenoegens gemakkelijker bespreekbaar zijn en daardoor 
sneller en effectiever kunnen worden aangepakt. We zien de ongenoegens als gratis adviezen 
waarmee we onze zorg- en dienstverlening verder kunnen verbeteren. De ongenoegens in 2019 zijn 
divers qua inhoud. Hierin is geen patroon af te leiden. We hebben ook oog voor complimenten. We 
registreren deze en communiceren ze naar de teams. Dit werkt motiverend. De ontvangen 
complimenten betreffen vooral de kwaliteit van de dagelijkse zorg- en dienstverlening en de 
aandacht en warme zorg in de laatste -terminale- levensfase.  
 
Meldingen Incidenten Cliënten 
In 2019 is een verbetering doorgevoerd in de kwartaalanalyse van de meldingen incidenten cliënten. 
Bij het analyseren van de meldingen stelt de kwaliteitsfunctionaris een overzicht samen van de 
meest opvallende zaken. De meldingen worden afgezet tegen de geldende prestatie-indicatoren c.q. 
kwaliteitsdoelstellingen. Daarna wordt deze analyse aangevuld met de bevindingen van de 
aandachtsvelders en verpleegkundigen van de teams. In samenspraak met de kwaliteitsfunctionaris 
worden vervolgens acties geïnventariseerd gericht op het verminderen van het aantal incidenten. 
Het MIC-overzicht, de analyse en de verbeteracties gaan vervolgens naar de managers VVT.  Zij zijn in 
de gelegenheid om nog aanvullingen te doen op de reacties en acties. Bij de eerstvolgende 
kwartaalanalyse worden de verbeteracties voortvloeiend uit de voorgaande kwartaalanalyse 
geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  
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Grafiek: Meldingen incidenten cliënten 

 
 
De stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2018 wordt vooral veroorzaakt door een 
toename van valincidenten. Een verklaring is de achteruitgang van de cognitie van bewoners 
waardoor zij minder goed in staat zijn effectief gebruik te maken van de (mobiliteits)hulpmiddelen. 
Dit veroorzaakt valincidenten. Daarnaast is het afgelopen jaar de meldingsbereidheid van incidenten 
onder medewerkers gestimuleerd. Dit met als doel, op basis van zorgvuldige analyses, bij te dragen 
aan preventie.   
 
Bezoek Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd  
Op 17 juli 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aangekondigd bezoek gebracht aan 
Het Laar. Tijdens dit reguliere bezoek heeft de inspectie gesproken met de raad van bestuur en een 
delegatie van de raad van toezicht en een bezoek gebracht aan de locaties Laarakker en Laarhoven.  
De inspecteurs kregen een rondleiding over beide locaties van de managers VVT, hebben diverse 
gesprekken gevoerd met bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers, observaties verricht en 
documenten ingezien. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de thema’s persoonsgerichte zorg, 
deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.  
Het Laar heeft met belangstelling kennis genomen van het inspectierapport en is trots op de 
positieve resultaten. De inspectie gaf in haar rapport aan op basis van haar bevindingen en conclusie 
geen aanleiding te zien om Het Laar opnieuw te bezoeken. De inspecteurs hebben tijdens de 
inspectie zeer betrokken en bevlogen medewerkers gesproken die werken met hart en ziel. De 
inspecteurs constateerden, in navolging van de PREZO-auditoren, dat wat mooi uitgewerkt staat op 
papier, ook in de praktijk wordt aangetroffen. Medewerkers hebben oog voor bewoners, hun 
levensverhalen en sluiten hierop aan. Er gaat veel aandacht uit naar kwaliteit en veiligheid en er is 
een open cultuur gericht op continu willen verbeteren en -samen- leren. Het bezoek werd afgesloten 
met een trots makende conclusie van de inspecteurs: ‘Het is prima wonen in Het Laar’! 
Het Laar heeft als lerende organisatie de aandachtspunten voortvloeiend uit het inspectiebezoek 
meegenomen. We hebben in het zorgleefplan extra aandacht voor het consequent en eenduidig 
rapporteren op doelen en acties, het vastleggen van gezondheidsrisico’s (risicosignaleringen) en het 
vastleggen van afwegingen en besprekingen van alternatieven bij de inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Enkele aandachtspunten voortvloeiend uit het inspectiebezoek hangen samen met de 
recentelijke overstap naar een nieuw zorgdossier en de invoering van het gedachtengoed positieve 
gezondheid. Het aandachtspunt met betrekking tot de vrijheidsbeperkende maatregelen is 
meegenomen in de voorbereiding op de overgang van de Wet Bopz naar de Wet zorg en dwang 
(Wzd) per 1 januari 2020.      
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4.3 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van werk  
Raadpleging medewerkers 
Eind 2019 heeft, in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Facit, een raadpleging onder 
medewerkers plaatsgevonden. In deze raadpleging is ingegaan op thema’s die als belangrijk en 
actueel worden beschouwd in het dagelijkse werk van onze medewerkers. De respons op de 
raadpleging bedroeg 60,2% en de resultaten zijn geanalyseerd door de kwaliteitsfunctionaris. De 
uitkomsten vormen input voor verdere verbeteracties in de sectoren en teams in 2020. In 
onderstaande tabel worden de resultaten met betrekking tot twee hele belangrijke vragen 
gepresenteerd. Dit is slechts een extract van een veel grotere vragenlijst. 
 
Grafiek: Raadpleging medewerkers 

 
 
In 2019 is veel aandacht besteed aan het zelfroosteren. Dit heeft bijgedragen aan de invloed die 
medewerkers ervaren om het rooster goed te laten aansluiten op werk en privé (80% scoort hierop 
positief). Positief is ook dat 72% van de medewerkers ervaart dat zij individuele aandacht kunnen 
geven aan de bewoner. Deze score is in lijn met de waardering van de bewoners.  
 
Interne kwaliteitsmetingen medewerkers 
Het Laar voert jaarlijks op eigen initiatief diverse interne kwaliteitsmetingen uit onder medewerkers. 
Zo volgen we via het uitzetten van enquêtes onder nieuwe en vertrokken medewerkers de 
waardering voor Het Laar als werkgever. Op basis van de bevindingen worden, waar mogelijk, 
verbeteracties uitgevoerd door teams en managers. 
 
Introductie nieuwe medewerkers 
Rapportcijfers nieuwe medewerkers 2019 2018 
Sollicitatieprocedure 8,1 8,2 
Gehele introductie 8,0 8,1 
Aantal geretourneerde enquêtes 67 37 
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Vertrekredenen medewerkers 
Enquête vertrokken medewerkers (top 5 vertrekredenen) 2019 2018 
Gezinssituatie/Thuissituatie 1 3 
Fysieke arbeidsomstandigheden/lichamelijke belasting 2 4 
Mentale arbeidsomstandigheden/geestelijke belasting 2  
Pensioen 3 3 
Gezondheid (arbeidsongeschiktheid WAO) 3  
Elders leuker werk gevonden 3 1 
Elders beter betaald/gewaardeerd werk gevonden 3  
Geen mogelijkheden om meer uren per week te gaan werken 3  
Behoefte aan meer vrije tijd 4  
Behoefte aan andere werkkring 5 5 
Verdere verdieping/ontwikkeling/opleiding  2 
In 2019 is een grotere spreiding in redenen voor vertrek waar te nemen.  
 
Meldingen Incidenten Medewerkers 
Er is sprake van een toename van het aantal incidentenmeldingen van 36 meldingen in 2018 naar 72 
meldingen in 2019. Het grootste aandeel hiervan zijn meldingen als gevolg van agressie/ongewenste 
intimiteiten. Dit waren er 32 in 2018 (88%) en 61 in 2019 (90%). De toename van de Meldingen 
Incidenten Medewerkers is onder andere het gevolg van de aandacht die onder medewerkers is 
gevraagd voor het melden van incidenten. Daarnaast is er sprake van een toename van de 
psychogeriatrische en psychiatrische problematiek onder bewoners. Het Laar heeft in 2019 meerdere 
trainingen georganiseerd inzake het ‘omgaan met agressie’. Medewerkers die met agressie of 
ongewenste intimiteiten worden geconfronteerd hebben een terugval mogelijkheid op de GZ-
psycholoog van Het Laar. 
   
Waarderingsonderzoek vrijwilligers 
In 2018 heeft Het Laar voor het laatst deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek voor 
vrijwilligers van Facit. Deelname stelt Het Laar in staat om, kijkend naar het vrijwilligerswerk, verder 
te versterken op basis van benchmarking met vergelijkbare andere zorgorganisaties. Het gemiddelde 
rapportcijfer voor de totale werksituatie voor vrijwilligers in Het Laar is een 8,1. Vergelijkbare andere 
zorgorganisaties scoorden een 7,6. 76% van de deelnemende vrijwilligers zijn heel trots op Het Laar. 
Vergelijkbare andere organisaties scoorden hierop 59%. Het eerstvolgende waarderingsonderzoek 
wordt uitgevoerd in 2020. 
 
Waarderingsonderzoek vrijwilligers 
 Het Laar Vergelijkbare zorgorganisaties 
Gemiddeld rapportcijfer werksituatie vrijwilligers 8,1 7,6 
Trots op de organisatie 76% 59% 
 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
In 2019 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.   
  
4.4 Kwaliteitsdoelstellingen 
In 2019 is door verschillende commissies en werkgroepen gewerkt aan de doelstellingen op het 
gebied van valpreventie, medicatieveiligheid, wondzorg, vrijheidsbeperkende maatregelen en het 
verminderen van de registratielast. Het werken met doelstellingen geeft richting aan verbeteracties. 
Vanzelfsprekend worden de resultaten tussentijds gemonitord en bezien of aanvullende acties nodig 
zijn om de gestelde doelen te behalen.   
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Valpreventie 
Aandachtsvelders valpreventie zijn in 2019 voor hun eigen teams meldingen incidenten cliënten gaan 
analyseren. Hierdoor hebben zij meer inzicht ontwikkeld in de specifieke oorzaken van valincidenten 
in hun teams. Dit heeft geresulteerd in gerichtere verbeteracties zoals het aanpassen van de 
medicatie in overleg met de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde en de inzet van gepaste 
hulpmiddelen in overleg met de ergotherapeut. De analyses zijn in de werkgroep valpreventie 
besproken en van feedback voorzien. Op deze wijze is een nieuw analyseformat ontwikkeld waarmee 
in 2020 verder wordt gewerkt. Dit moet bijdragen aan het stimuleren van het analyseren van 
incidenten door medewerkers.  
 
Medicatieveiligheid 
De aandachtsvelders medicatieveiligheid  hebben zich in 2019 sterk gemaakt voor het bespreken van 
medicatie-incidenten met de veroorzakers van deze incidenten. Uit de analyse over 2018 bleek dat 
33% van de incidenten niet met de veroorzakers is besproken. De doelstelling in 2019 was om dit 
percentage terug te brengen naar 15%. Uiteindelijk is het percentage op 23% uitgekomen. Het 
bespreken en analyseren van incidenten is van belang om samen met de medewerker zicht te krijgen 
op onderdelen in het medicatietoedieningsproces die voor verbeteringen vatbaar zijn. Indien een 
face-to-face contact kort na de incidentenmelding niet mogelijk blijkt te zijn, wordt digitaal contact 
gestimuleerd tussen de aandachtsvelder en de betrokken medewerker via het elektronisch cliënten- 
dossier. In 2020 gaan de aandachtsvelders gemotiveerd aan de slag om bovenstaande niet-behaalde 
doelstelling alsnog te behalen. 
 
Wondzorg 
Op het gebied van wondzorg is in 2019 getoetst of het huidletselformulier volledig is ingevuld. Eind 
2019 is vastgesteld dat bij 89% van de wonden een volledig ingevuld formulier aanwezig was. De 
doelstelling was 80%. Verder bleek dat 70% van de bevraagde medewerkers in staat is om op de 
juiste wijze een huidletselformulier aan te passen. Deze doelstelling was gesteld op 50%. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
In Het Laar gaat er onverminderd aandacht uit naar het zo terughoudend mogelijk toepassen van 
vrijheidsbeperkingen. Via het bijhouden en bespreken van kwartaaloverzichten wordt hierop scherp 
toegezien. De daling van de inzet van sensoren bij bewoners met een Bopz-indicatie zoals in 2018 
gerealiseerd, is in 2019 verder doorgezet en daarna gestabiliseerd. Het detectiesysteem van Het Laar 
geeft aan bewoners een maximale bewegingsvrijheid. Er is geen sprake van een zogenoemde 
gesloten afdeling. Met een tag om de pols of aangebracht in de kleding worden bewoners met 
dwaalneigingen beschermd. 18 van de 93 bewoners met een Bopz-indicatie hebben een tag. Voor 
hen zijn leefcirkels ingesteld zodat, afgestemd op de individuele bewoner, ruimten wel of niet 
toegankelijk zijn. Dit kan achtereenvolgens de deur van de afdeling zijn, de deur van de 
woonzorglocatie of de voordeur van Het Laar. Op deze manier kunnen bewoners zich zo vrij mogelijk 
bewegen in Het Laar en hebben familieleden en andere bezoekers vrij toegang tot de 
woonzorglocatie. In 2018 is een afname gerealiseerd van het aantal hansoppen van 9 naar 2. Deze 
lage inzet is in 2019 gecontinueerd. Met betrekking tot de inzet van psychofarmaca was het doel in 
2019 om dit voor verpleeghuisbewoners stabiel te houden op het percentage in 2018 (47,4%). In de 
eerste helft van 2019 was echter sprake van een toename (57%). Vanuit de kwartaalanalyses is 
hiervoor aandacht gevraagd. Dit heeft in de tweede helft van 2019 geleid tot een daling naar 51,3%. 
Ter bevordering van de kwaliteit van leven van bewoners met een psychogeriatrisch 
beperkingenbeeld is geïnvesteerd in diverse nieuwe activiteiten, materialen en specifieke functies. U 
leest hierover in hoofdstuk 3. 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen op de overgang van de Wet Bopz naar de Wet zorg en 
dwang (Wzd). Er is een Wzd-beleid opgesteld en een notitie uitgewerkt hoe om te gaan met 
vrijwillige en onvrijwillige zorg. Deze documenten waren eind 2019 gereed voor vaststelling. Tevens 
is het zorgdossier van bewoners aangepast aan de Wzd.  
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De Bopz-arts is aangesteld als Wzd-functionaris. In 2020 wordt, onder leiding van de commissie Zorg 
en Dwang, de Wzd ingevoerd en gezorgd dat we voldoen aan de afspraken en vereisten van de wet. 
 
Verminderde registratielast   
In het streven naar het verminderen van de administratieve verplichtingen voor onze zorg-
medewerkers is in 2019 onderzoek verricht naar de registraties die bijgehouden worden in Het Laar. 
Hierbij zijn alle zorgteams betrokken. Voor elke registratie is aangegeven of: 1. deze nodig is (en goed 
georganiseerd); 2. deze nodig is (maar efficiënter kan); of 3. deze onnodig is.  
 
Kijkend naar het terugdringen van de registratielast zijn vanzelfsprekend de onnodige registraties  en 
de niet efficiënte registraties bezien. Registraties zijn onnodig wanneer er niets met de registratie 
wordt gedaan, de gegevens op een andere plek -en dus dubbel- worden vastgelegd of de registratie 
niet wettelijk verplicht is. In 2020 wordt, op basis van een advies hierover van de commissie 
werkprocessen zorg, besloten welke registraties kunnen worden beëindigd en voorstellen gedaan 
voor efficiëntere registraties. Hiermee zetten we maximaal in op het ontzorgen van onze 
medewerkers. 
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5. Het Laar en haar maatschappelijke context  
 
5.1 Dialoog met belanghebbenden 
Familie- en informatieavonden  
In 2019 zijn wederom door zorgteams familieavonden voor bewoners georganiseerd. Tijdens deze 
avonden wordt aandacht geschonken aan belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en in Het 
Laar. Tevens is er aandacht voor mantelzorg, palliatieve zorg, veiligheid en bewegen. Inhouds-
deskundigen worden, waar wenselijk, als sprekers voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Het doel is 
om met elkaar in gesprek te gaan en het beleid en het dienstenaanbod van Het Laar in samenspraak 
verder te ontwikkelen.  
 
Vergeet me niet-avonden  
Voor familieleden van bewoners maar ook voor geïnteresseerde medewerkers, vrijwilligers en 
medewerkers van collega-organisaties, heeft Het Laar in 2019 ‘Vergeet me niet-avonden’ 
georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten geven gastsprekers en professionals 
voorlichting over hoe om te gaan met dementie. Daarnaast is er volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen en het leggen van contacten met lotgenoten.  
 
Informatieavonden voor wijkbewoners op de wachtlijst voor een huurappartement  
Ook zijn weer informatieavonden georganiseerd voor geïnteresseerden in de huurappartementen 
van Het Laar. Tijdens deze avonden wordt het huren met een woonarrangement toegelicht en 
informatie verstrekt over de ondersteuning die Het Laar gedurende de wachttijd ter overbrugging 
kan aanbieden. 
 
Open dagen en seniorenbeurzen  
Ter bevordering van een open communicatie met de omringende omgeving opent Het Laar jaarlijks 
haar deuren tijdens de open dagen. Tevens levert Het Laar een actieve bijdrage aan de 
seniorenbeurs. Geïnteresseerden in het woon- en zorgaanbod van Het Laar kunnen deelnemen aan 
een rondleiding in Het Laar. 
 
Laardebatten 
Het Laar organiseert met enige regelmaat Laardebatten voor haar medewerkers en vrijwilligers. Het  
Laardebat staat telkens in het teken van een speciaal thema. Deelnemers aan het debat worden door 
de Raad van Bestuur uitgenodigd om actief mee te denken en te praten. Zo stond in 2019 onder 
ander het voorgenomen uitbreidingsinitiatief van Het Laar op de agenda. Door gezien en gehoord te 
worden en kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen werken we aan een organisatie waarin het 
prettig wonen en werken is. Het met elkaar voeren van het ‘open gesprek’ draagt bij aan het beter 
functioneren van Het Laar en verhoogt de tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast 
sluiten we hiermee aan op de in Het Laar aanwezige kennis. 
 
Husseldagen 
Het Laar organiseert jaarlijks husseldagen. Medewerkers en vrijwilligers, maar ook leden van de Raad 
van Bestuur en de Raad van Toezicht, kunnen tijdens deze dagen kennismaken met het veelzijdige 
werk in Het Laar. Dit doen zij door ‘mee te lopen’ in de teams. Deelnemers kunnen zich op deze wijze 
oriënteren op het dienstenaanbod en een indruk krijgen van de geleverde kwaliteit. Medewerkers 
kan het ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes. Ook in 2019 waren de reacties van de 
deelnemers aan de husseldagen zeer positief.  
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Personeelsvereniging de Laarmakkers 
Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar kunnen zich -op vrijwillige basis- aansluiten bij de 
personeelsvereniging van Het Laar. Door deze vereniging worden met regelmaat aantrekkelijke 
activiteiten georganiseerd die bijdragen aan onderlinge verbinding en ontspanning. De 
personeelsvereniging telt eind 2019 124 leden waarvan 105 medewerkers en 19 vrijwilligers. 
 
5.2 Maatschappelijke doelen 
Vrijwilligerswerk  
Via het aanbieden van vrijwilligerswerk stelt Het Laar mensen in de gelegenheid om een belangeloze 
bijdrage te leveren aan het welbevinden van ouderen c.q. relevante werkervaring op te doen die de 
kans op het krijgen van een betaalde baan vergroot. In 2019 kon Het Laar, tijdens het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest, acht jubilarissen in het zonnetje zetten voor hun 10 jarige (6) en 20 jarige (2) 
jubileum als vrijwilliger in Het Laar. Het Laar telt op 31 december 2019 170 vrijwilligers. 
In 2019 hebben externe partijen hun diensten aangeboden aan Het Laar en haar bewoners, 
bijvoorbeeld tijdens NL Doet en in de decembermaand. Het Laar heeft hiervan dankbaar gebruik  
gemaakt. Onder andere medewerkers van de Gemeente Tilburg en Fuji hebben vrijwilligers-
activiteiten uitgevoerd zoals het zomer klaar maken van de binnentuinen van Laarhoven en het 
terras bij Chapeau! en het aanbrengen van kerstsfeer in de gemeenschappelijke ruimten.  
 
Laarburen, gastheren, gastvrouwen en Laarambassadeurs 
Het Laar huisvest bewoners die in de woon- en leefgemeenschap van Het Laar iets willen betekenen 
voor anderen. We noemen ze Laarburen. Zij vervullen een belangrijke rol in de overgang van wonen 
in de wijk naar wonen in Het Laar. Daarnaast zijn zij een vraagbaak en verwijzen ze indien nodig door. 
Dit zorgt er voor dat nieuwe bewoners zich sneller ‘thuis voelen’ in Het Laar. Naast de Laarburen 
stimuleren de gastheren en gastvrouwen de onderlinge contacten tussen bewoners. Verbondenheid 
binnen de Laargemeenschap draagt bij aan een harmonieus woon- en leefklimaat. Daarnaast  kent 
Het Laar Laarambassadeurs. Zij organiseren rondleidingen en kennismakingen voor nieuwe huurders 
en voor nieuwe (zorg)bewoners van Laarzicht en Laarakker. Tijdens de nationale burendag zijn zij, die 
zich op deze wijze vrijwillig inzetten in Het Laar, in het zonnetje gezet. Samen met hen is een High 
Tea bereid en genuttigd.   
 
Samenwerking met Prins Heerlijk  
Via Prins Heerlijk in Tilburg wordt in Het Laar het opleidingsprogramma volgens de methode ‘Speciaal 
MBO in bedrijf’ aangeboden. Deze lesmethode kenmerkt zich door bij gemotiveerde jongeren met 
leerproblemen ‘er alles uit te halen wat er in zit’. Het Laar is er trots op om samen met andere 
organisaties waaronder Schakelring, de Wever en Thebe, partner te zijn in dit project. Prins Heerlijk 
verzorgt samen met het Koning Willem I College de opleiding. Prins Heerlijk exploiteert in Het Laar 
een levensmiddelenwinkel en er werken leerlingen van Prins Heerlijk in de keuken, het restaurant en 
in de zorg. Bij gebleken geschiktheid krijgen Prins Heerlijk leerlingen die afstuderen een vast contract 
aangeboden van Het Laar.  
 
Maatschappelijke stages & snuffelstages 
In 2019 zijn 27 personen in Het Laar als stagiaire aan de slag gegaan. Zij zijn afkomstig van het Mill-
Hillcollege, Campus 013, Praktijkcollege Tilburg, HAN en de Fontys Hogeschool. Via een 
maatschappelijke stage maken stagiaires kennis met verschillende werkgebieden in de ouderenzorg. 
De praktijkopleiders regelen zorgvuldig de plaatsing van de stagiaires en de werkbegeleiders de 
begeleiding op de werkvloer. Ook biedt Het Laar in samenwerking met Gemeente Tilburg en re-
integratiebureaus herintreders de kans om via een drie maanden durende snuffelstage te 
onderzoeken of men geschikt is voor een functie in de zorg. Is er binnen Het Laar een passende 
functie voorhanden en is er een match dan krijgen deze herintreders, na de snuffelperiode, een 
contract aangeboden. In 2019 heeft 1 persoon gebruik gemaakt van de snuffelstage in Het Laar. 
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Helaas is deze persoon als gevolg van persoonlijke omstandigheden vroegtijdig met de snuffelstage 
gestopt.   
 
AMX-week  
In de week van 28 oktober tot en met 1 november 2019 heeft Het Laar deelgenomen aan de AMX-
week (Avans Multidisciplinary eXperience). Derde- en vierdejaars studenten van verschillende 
opleidingsrichtingen hebben in teamverband gezocht naar oplossingen voor het vraagstuk van Het 
Laar (‘Hoe kunnen we de geplande nieuwbouw zo inrichten dat we optimaal voldoen aan de missie 
van Het Laar wetende dat er meer complexe zorgvragen komen en minder medewerkers beschikbaar 
zijn op de arbeidsmarkt?’). De frisse blik van de studenten, de kennis en de resultaten zijn door Het 
Laar als waardevol bestempeld.     
 
Beursvloer013                                                                                                                                                      
Ook deden we weer mee aan de beursvloer013. Dit initiatief van ContourdeTwern brengt de vraag 
van maatschappelijke organisaties en het aanbod van commerciële bedrijven bij elkaar. Het Laar 
heeft op de beursvloer, in ruil voor een tegenprestatie, interessante deals gesloten. We waren vooral 
geïnteresseerd in partijen die de gemeenschappelijke ruimten voor onze bewoners aantrekkelijker 
konden maken. Hiertoe is onder andere interieuradvies  gekregen van Leen Bakker, zijn stoffen voor 
de aankleding van de algemene ruimten beschikbaar gesteld door Van Ree en zijn bakken met 
kunstplanten en vogel- en insectenhuisjes aangeboden door Capi en Fiori.   
 
Stichting vrienden van Het Laar 
Vrienden van Het Laar is een stichting die voor te ontvangen donaties, erfstellingen en legaten 
bijzondere bestemmingen zoekt. Zo worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners, extra 
spellen en apparaten aangeschaft die bewoners op een leuke manier in beweging brengen en nog 
veel meer. De stichting draagt hiermee bij aan het veraangenamen van het leven van onze bewoners. 
De Vrienden van Het Laar kunnen op een aantal punten echt het verschil maken door het bieden van 
extra’s die niet in het normale zorgpakket zitten. De Vrienden van Het Laar zorgden de afgelopen 
jaren onder andere voor de aanleg van een belevingstuin in Laarhoven, de aanschaf van een duofiets, 
een volière en een tovertafel. In 2019 organiseerde de Stichting onder andere een bridge drive en 
een boekenmarkt. Daarnaast werd op de dag van de mantelzorg een optreden aangeboden aan alle 
bewoners en hun mantelzorgers. 
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6. Het Laar in de toekomst 
 
6.1 Toekomstige ontwikkelingen & meerjarenambities  
Meerjarenambities 
De ontwikkelingen in de zorg en huisvesting van ouderen, maar ook op de arbeidsmarkt, stellen Het 
Laar voor de opgave om haar koers en portfolio regelmatig te heroverwegen. In 2017 zijn, in 
samenspraak met in- en externe belanghebbenden, de meerjarenambities van Het Laar  vastgelegd 
voor de periode 2018 tot en met 2020. Deze ambities zijn verwoord in het document ‘Bewandel de 
weg van een aangenaam leven’. Aan de hand van dit document zijn de afgelopen jaren, en ook voor 
2020, de jaarplannen opgesteld. Deze plannen geven richting aan de belangrijkste veranderopgaven 
en zijn ondersteunend aan de realisatie van de missie van Het Laar.  
 
Continu verbeteren en bieden van verantwoorde zorg 
Het slim organiseren van woon- en zorgprocessen en het waarborgen van een gastvrije 
bedrijfsvoering is van groot belang, mede ook door de veranderende omgeving. Om dit te realiseren 
werken we permanent aan continu verbeteren. We zetten maximaal in op het geven van 
persoonsgerichte zorg aan onze (wijk)bewoners. Daarnaast anticiperen we via scholing en werving en 
selectie op de in omvang en complexiteit toenemende zorgvraag. Een op de zorgvraag afgestemde 
personeelsformatie is cruciaal om invulling te kunnen blijven geven aan verantwoorde zorg en 
dienstverlening, nu en in de toekomst. 
 
Inzet op duurzaamheid en innovatie 
Het Laar zet binnen haar bedrijfsvoering in op de aspecten duurzaamheid en innovatie. In de 
begroting voor 2019 zijn hiervoor, gezien het belang dat Het Laar hieraan hecht, bedragen 
gereserveerd. Onder -tijdelijke- begeleiding van een manager duurzaamheid en een manager 
inspiratie en innovatie is in 2019 gewerkt aan het verduurzamen en innoveren van onze primaire 
zorg- en dienstverleningsprocessen. Concrete voorbeelden hiervan kunt u lezen in hoofdstuk 3.  
Gezien de aanhoudende vraag naar zowel zorg- als huurappartementen is door Het Laar eind 2018 
een uitbreidingsinitiatief ingediend bij de Gemeente Tilburg. Het betreft de realisatie van een nieuwe 
accommodatie voor intensieve zorg en de herbestemming van Laarzicht als serviceflat met 
huurappartementen.  
 
Anticiperen op overheidsbeleid en wet- en regelgeving 
Het Laar volgt met grote belangstelling het beleid van het Ministerie van VWS met betrekking tot de 
ondersteuning van en de zorg voor ouderen (Wlz, Zvw en Wmo). Nieuwe visies en mogelijke 
aanpassingen in wet- en regelgeving worden beoordeeld op consequenties voor de strategie en de 
bedrijfsvoering van Het Laar.  
 
6.2 Voornaamste risicofactoren en risicobeheer 
Het blijven leveren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening staat in de afweging van de 
risicofactoren voorop. Aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning, alsmede aan het voldoen aan 
wet- en regelgeving, worden geen concessies gedaan. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de 
financiële middelen van Het Laar om de organisatie financieel gezond en weerbaar te houden. Gezien 
de kracht van de organisatie, de verbetercultuur en de meerjarenambities heeft Het Laar alles in huis 
om toegevoegde waarde te blijven creëren voor kwetsbare ouderen. Het Laar stuurt op het vanuit 
haar missie verder versterken van haar organisatie. 
 
In onderstaande tabel is een korte beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico's waarmee 
Het Laar wordt geconfronteerd. De onderscheiden risico’s zijn onderverdeeld in risicocategorieën. 
Daarbij wordt per risico aangegeven welke beheersmaatregelen Het Laar heeft getroffen en welke 
trend Het Laar ziet ten opzichte van 2019 in de kans dat het risico zich voordoet.  
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

Zorg 
 
 

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

Het Laar kent een uitgebreid opleidings-
aanbod en heeft de afgelopen jaren 
ingezet op het versterken van de positie 
van verpleegkundigen en contact-
verzorgenden in de teams. De samen-
werking tussen de zorgteams en de 
behandelaren is verder versterkt met de 
komst van een coördinerend specialist 
ouderengeneeskunde (SOG) en een 
psycholoog. Middels een kwaliteits-
systeem wordt op de kwalitatieve 
aspecten van de geleverde zorg 
toegezien. Er vinden onafhankelijke, 
externe audits plaats door onder andere 
inspecties, zorgkantoren en certifi-
ceringsbureaus. Het Laar heeft haar 
PREZO gouden keurmerken in 2019 
behouden. 

Gelijkblijvend 

Wonen en 
Zorg 

Het leegstandsrisico van de zorg- 
en huurappartementen van Het 
Laar is laag. Weliswaar zien we 
als algemene ontwikkeling dat 
ouderen langer zelfstandig thuis     
-willen, maar ook moeten- blijven 
wonen. De sterke vergrijzing doet 
de vraag naar woonvormen 
groeien tussen zelfstandig wonen 
in de wijk en verblijf in het 
verpleeghuis. Het Laar kent een 
wachtlijst voor zowel  zorg- als 
huurappartementen.  

Binnen de kaders van het strategisch 
beleid wordt gestuurd op een goede mix 
van zorg- en huurappartementen. 
Tevens wordt waar nodig door de 
toewijzingscommissie bijgestuurd. De 
aantrekkelijkheid van de zorg- en 
huurappartementen bevorderen we 
door continu te investeren in woon- en 
leefkwaliteit. Een uitbreidingsinitiatief 
(Laarstede) is ingediend bij de 
Gemeente Tilburg.  

Gelijkblijvend 

Personeel Er is een algemeen tekort aan 
goed opgeleide medewerkers in 
de zorgsector.  

Er wordt continu opgeleid. Een Recruiter  
is aangesteld en de arbeidsmarkt-
campagne ‘Jij maakt het mogelijk!’ krijgt 
in 2020 een vervolg met als doel nieuwe 
medewerkers te vinden en aan Het Laar 
te binden. Daarnaast worden in het licht 
van verantwoorde zorg  waar nodig 
meeruren ingezet indien nodig aange-
vuld met zelfstandigen zonder personeel 
en uitzendkrachten. Hoewel er landelijk 
een tekort is aan gekwalificeerd 
personeel heeft Het Laar haar 
personeelsformatie op orde.  

Gelijkblijvend 

Ziekteverzuim onder 
medewerkers en vergrijzing 
personeelsbestand. 

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

Stijgend 

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

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

Gelijkblijvend 
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

Financieel 
(vervolg) 
 
 
 

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

Vanuit  de maatschappelijke rol die Het 
Laar vervult streeft Het Laar naar het 
voorkomen van wachtlijsten en het 
maximaal bezetten van haar 
appartementen.  Hierbij wordt rekening 
gehouden met de vigerende 
doelmatigheidsopgaven. 
De inzet van de formatie, zowel kwanti-
tatief als kwalitatief, wordt continu 
afgestemd op de omvang en 
complexiteit van de zorgvraag.  

Gelijkblijvend 

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

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

Gelijkblijvend 

ICT 
 
 

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

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

Stijgend 

Compliance De wet- en regelgeving neemt in 
omvang en complexiteit toe. Er 
wordt toegezien op naleving. 
Deze ontwikkeling is reeds enige 
jaren zichtbaar. 

Het ‘compliant zijn’ staat hoog in het 
vaandel. In 2020 wordt een vervolg 
gegeven aan de aanzet in 2019 om 
vigerende wet- en regelgeving te 
bundelen in een overkoepelend 
complianceprogramma. Hierin wordt 
voor geprioriteerde wet- en regelgeving 
aangeven waar -netto- risico’s liggen. 
Deze risico’s worden gemitigeerd.  

Gelijkblijvend 

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

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

Gelijkblijvend 

 
6.3  Ontwikkelingen in de financiële positie in 2020  
Over 2019 kent Het Laar een positief resultaat. Door de stijging van de zorgzwaarte en de extra inzet 
van personeel als gevolg daarvan, hebben omzet en kosten zich sterker ontwikkeld dan begroot. In 
2019 heeft Het Laar een overproductie gerealiseerd. Naar verwachting zal ook in 2020 de 
zorgzwaarte toenemen, zodat ook in 2020 een overproductie een reële mogelijkheid is. De 
contracteerruimte van het zorgkantoor is gezien de bestaande vraag in de regio te beperkt. Het Laar 
is zich hiervan bewust en neemt maatregelen om tijdig bij te sturen.  
 
Het Laar zal in 2020 ongeveer € 1,4 miljoen aan kwaliteitsmiddelen ontvangen. Deze middelen 
hebben geen effect op de financiële positie van Het Laar aangezien tegenover deze opbrengsten ook 
kosten staan. Het risico bestaat dat er meer wordt besteed aan de verbetering van de kwaliteit dan 
dat er aan middelen wordt ontvangen. Door middel van continue monitoring van de inzet in relatie 
tot de te ontvangen middelen wordt hier door het management op gestuurd. 
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Het Laar onderzoekt de mogelijkheden van nieuwbouw. Om te kunnen voldoen aan de stijgende 
zorgvraag is Het Laar voornemens om de bestaande Wlz-appartementen in woonzorglocatie 
Laarzicht te verplaatsen naar een nieuw te bouwen locatie grenzend aan de bestaande bouw. In deze 
nieuwbouw richten we ons op bewoners met een intensieve(re) zorgvraag. De appartementen die 
hiermee vrijkomen in Laarzicht herbestemmen we in de plannen weer als huurappartementen. 
Vanuit de markt is er veel vraag naar huurappartementen in een beschutte/beschermde woon- en 
leefomgeving. De interesse in deze huurappartementen is, gezien de wachtlijst, onveranderd groot. 
Met de plannen dragen we bij aan de doorstroom op de Tilburgse woningmarkt en houden we de 
voorraad woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag op peil. De verwachting is dat in 
2020 de onderzoeksfase wordt afgesloten en een besluit tot bouw wordt genomen. In 2020 zal dan 
hiervoor grond van de gemeente Tilburg worden aangekocht, welke Het Laar vanuit de eigen 
middelen zal financieren. De goede vermogens- en liquiditeitspositie van Het Laar maken dit ook 
mogelijk.  
 
Begin maart 2020 kreeg ook Het Laar te maken met Covid-19. Dit virus heeft impact op bewoners, 
mantelzorgers, medewerkers,  vrijwilligers en daarmee de totale organisatie. Veelvuldig bespreekt 
het crisisteam van Het Laar de ontwikkelingen rondom het virus en de maatregelen die moeten 
worden getroffen. Het managementteam geeft opdracht tot uitvoering van de maatregelen. Op 
regionaal niveau heeft Het Laar, onder andere via RONAZ, frequent afstemming met collega-
zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuis (de arts microbioloog en de ziekenhuishygiënist van het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis begeleiden Het Laar),  GGD , RIVM en brancheorganisatie ACTIZ. 
  
Het Laar heeft een speciale ruimte ingericht om bewoners bij wie het virus is vastgesteld op te 
vangen. De intramurale zorgverlening binnen Het Laar loopt door. Helaas is Het Laar gesloten voor 
bezoek om de kans op besmetting van bewoners zo veel als mogelijk te voorkomen. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen, zoals bij bewoners in de palliatief-terminale fase, wordt in overleg een 
uitzondering gemaakt. Activiteiten voor bewoners gaan zoveel mogelijk door op de huiskamers en op 
individuele basis. De recreatieruimten en het restaurant zijn in de periode tot begin mei 2020 
gesloten geweest.  
  
Medewerkers werken zoveel mogelijk op één woonzorglocatie en nemen de hygiënemaatregelen en 
sociale afstand  in acht. Door middel van videomateriaal, instructiebijeenkomsten en training on the 
job worden medewerkers aanvullend getraind in het gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen.  
  
In de eerste weken na de uitbraak was er sprake van een (lichte) terugloop in de bezetting van onze 
appartementen als gevolg van het niet kunnen opnemen van nieuwe bewoners bij het vrijkomen van 
appartementen. Dit als gevolg van het sluiten van de woonzorglocaties van Het Laar. Inmiddels is per 
heden de bezetting weer bijna op het gebruikelijke niveau. Het ziekteverzuim is, na een stijgend 
verzuim in de eerste weken van de uitbraak, weer op het niveau van voor de crisis. Het verzuim  
heeft tot op heden niet geleid tot een onderbezetting van personeel op de afdelingen. Het Laar heeft 
zich hierop preventief wel voorbereid.  
  
Het Laar heeft de financiële gevolgen (omzetderving en extra kosten) van de getroffen maatregelen 
naar aanleiding van Covid-19 zo goed als mogelijk ingeschat. Rekening houdend met de inherente 
onzekerheden heeft Het Laar een financiële impactanalyse opgesteld. De financiële positie en met 
name de liquiditeitspositie van Het Laar zijn voldoende sterk. Op dit moment zijn wij van mening dat 
de liquiditeitspositie voldoende ruimte geeft om eventuele tegenvallers als gevolg van het 
coronavirus op te vangen in ieder geval gedurende 1 jaar vooruit na vaststelling van deze 
jaarrekening (derhalve tot en met mei 2021), waarbij ook de balansratio’s blijven voldoen aan het 
minimumniveau dat in het convenant met de ING-bank is afgesproken.  
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Daarnaast gaan wij er vanuit dat eventuele extra kosten of gemiste opbrengsten, deels of in zijn 
geheel zullen worden gedekt uit een beleidsregel die de NZa hiertoe opstelt en die circa 1 juli 2020 
zal worden gepubliceerd. 
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7.    Adviesorganen 

 
7.1   Bewonersraad 
Modernisering medezeggenschap (wijk)bewoners 
Na een positief besluit van de cliëntenraad en het bestuur van de huurdersvereniging is op 22 januari 
2019 de bewonersraad geïnstalleerd. De Bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van de Wlz- en Zvw-bewoners en de huurders van Het Laar. De rechten voortvloeiend uit de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op het overleg huurders – verhuurder zijn aan 
de Bewonersraad overgedragen. Deze zijn verwerkt in het bewonersraadreglement. De 
Bewonersraad wordt in haar functioneren ondersteund door zes adviescommissies, te weten: woon- 
& huurzaken; zorgzaken; aangenaam leven; faciliteiten, activiteiten & evenementen;  beleid & 
organisatie en de proeverij. Deze commissies worden door de Bewonersraad geconsulteerd bij 
vraagstukken of adviesverzoeken van de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen deze commissies de 
bewonersraad ook ongevraagd adviseren. Elke commissie bevat tenminste een lid van de 
bewonersraad. Deze zorgt voor de verbinding. Een ambtelijk secretaris is aan de Bewonersraad 
toegevoegd. Deze secretaris vervult een belangrijke rol in de professionalisering van de raad en de 
afstemming tussen de raad en de adviescommissies. De cliëntenraad en de huurdervereniging zijn 
ontbonden en de huurdervereniging is uitgeschreven bij de kamer van koophandel.  
 
In het verslagjaar 2019 hebben zes overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. 
Van elke overlegvergadering zijn notulen gemaakt. Huisorgaan de Babbelaar wordt ingezet om 
belangrijke zaken die besproken zijn in de bewonersraad naar(wijk)bewoners te communiceren. De 
bewonersraad legt jaarlijks in haar algemene vergadering verantwoording af aan huurders en 
bewoners die gebruik maken van Wlz- en Zvw-zorg. Deze vergadering vond plaats op 8 mei 2019. 
 
De heer Van den Einden, lid van de Raad van Toezicht, is contactpersoon voor de bewonersraad. Hij 
overlegt tenminste eenmaal per jaar met de bewonersraad over de gang van zaken in Het Laar. Op 
28 januari 2020 heeft dit overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van 
Toezicht, de heer Sennema. In dit overleg is teruggekeken op 2019 en gesproken over de 
ontwikkelingen in 2020.  Leden van de bewonersraad hebben aangegeven tevreden te zijn over het 
gevoerde beleid en de samenwerking met de Raad van Bestuur. De bewonersraad heeft, kijkend naar 
het bereiken van de maximale zittingstermijn van de heer Van den Einden begin 2020, recht tot het 
geven van een bindend advies voor opvolging. Een delegatie van de bewonersraad is derhalve 
betrokken geweest bij de werving- en selectieprocedure en heeft inspraak gehad in de profielschets. 
Inmiddels heeft benoeming in de persoon van mevrouw Brookman plaats gevonden. 
 
De Raad van Bestuur van Het Laar heeft met de huurders op 23 april 2019 in twee algemene 
jaarlijkse vergaderingen (één voor huurders met en één voor huurders zonder woonarrangement) 
het te voeren beleid besproken. Tevens is een toelichting gegeven op de eindafrekening woon-
servicekosten, de nieuwe bevoorschottingsbedragen, de huurprijsverhogingen, de geplande en de 
gerealiseerde investeringen en het beleid inzake huren met een woonarrangement.    
 
Een delegatie van de bewonersraad is aanwezig geweest bij het voorjaars- en inkoopoverleg met het 
Zorgkantoor. Er is onder andere gesproken over de steeds belangrijkere rol van de bewonersraad als 
gesprekspartner van de Raad van Bestuur (en het Zorgkantoor) mede in relatie tot de kwaliteit van 
verpleeghuiszorg. De zorginkoper was met name geïnteresseerd in de betrokkenheid van de 
bewonersraad bij organisatieontwikkelingen.  
 
In het najaar van 2019 heeft een afvaardiging van de bewonersraad een leernetwerkbijeenkomst van 
de NCZ (Nederlandse Cliëntenraad Zorginstellingen) bijgewoond.  
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In het kader van de nieuwe Wmcz, die in 2020 wordt ingevoerd, zijn handvatten aangereikt om de 
bewonersraad in haar functioneren verder te versterken. De plannen zijn opgenomen in het 
werkplan 2020.  
 
Enkele leden van de bewonersraad hebben op 24 oktober 2019 deelgenomen aan het lerend 
netwerk in Dongen. Hier is gesproken is over positieve gezondheid, kleurgebruik bij inrichtingen van 
woonomgevingen voor bewoners met dementie en werkgeluk. 
 
Samenstelling bewonersraad per 31 december 2019 
Lid bewonersraad Rol binnen bewonersraad Lid adviescommissie 
De heer J. Taminiau Voorzitter Zorgzaken 

Beleid en Organisatie 
De heer J. Spijkers Vice voorzitter Woon- en Huurzaken 

Beleid en Organisatie 
De heer H. Keusters Penningmeester Woon- en Huurzaken 

Beleid en Organisatie 
Mevrouw. C.M. Bertens - Conijn Lid Aangenaam Leven 
De heer H. J.W. van Esch Lid - 
Mevrouw C. van Herpt - Dijkman Lid Zorgzaken 

Woon en Huurzaken 
De heer A. de Jong Lid Activiteiten, faciliteiten en 

evenementen 
Mevrouw A. van Kruisselbergen - 
Kuiper 

Lid Proeverij 

Mevrouw A.C.F.  Linkels - van Oers Lid Activiteiten, faciliteiten en 
evenementen 
Proeverij 

Mevrouw C.A.J. van Riel - Mutsaers Lid Aangenaam Leven 
Mevrouw C.M.J. Spaninks - 
Vermetten 

Lid Zorgzaken 
Aangenaam Leven 

Mevrouw I.J.L. van Broekhoven -
Philipsen 

Ambtelijk secretaris - 

 
Onderwerpen en rechten Inhoud 
Brochure bewonersraad In overleg met PR en Communicatie is de brochure cliëntenraad 

aangepast en vervangen door de brochure bewonersraad. Daarbij is 
gekozen voor een inlegvel met foto’s van alle bewonersraadleden. 

Nieuwbouw 
(verzwaard advies) 

Een delegatie van de bewonersraad is betrokken bij de uitbreidings-
plannen.  

Bewonersraadreglement & 
Huishoudelijk reglement 

Het bewonersraadreglement is afgestemd op de rechten in de Wmcz 
en de Wohv en het huishoudelijk reglement van de bewonersraad is 
vastgesteld. 

Kwaliteitsplan en Plan 
Waardigheid & Trots 2019 
(informatie) 

De bewonersraad is eenmaal per kwartaal geïnformeerd over de 
voortgang van het kwaliteitsplan en het plan waardigheid & trots. De 
kwartaalevaluatie van de uitvoering van het jaarplan is op verzoek van 
de bewonersraad overzichtelijker gemaakt. 

Prezo audit De adviescommissie beleid en organisatie is betrokken geweest bij de 
-voorbereiding-  op de initiële Prezo audit 2019.  

Jaarverantwoording 
(informatie) 

Een delegatie van de Bewonersraad heeft  een toelichting gekregen op de 
totstandkoming van het bestuursverslag incl. de jaarrekeningverslag 2018. 
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Onderwerpen en rechten Inhoud 
Project “contanten” versus 
Laarpas 
(advies) 

Bij de bewonersraad is draagvlak voor het initiatief om het contant 
geld uit te faseren en alle transacties via de pinpas of Laar(plus)pas te 
laten plaatsvinden. Van belang is dat overal waar bewoners iets 
kunnen kopen c.q. nuttigen de mogelijkheid aanwezig is om met de 
pinpas of Laar(plus)pas te betalen. 

Project “domotica” 
(verzwaard advies) 

De bewonersraad is betrokken bij de -voorbereiding van de- besluit-
vorming inzake de aanschaf van een nieuw domoticasysteem. Met de 
inzet van technologie kan de eigen regie van de bewoner worden 
ondersteund. In Laarhoven wordt gebruik gemaakt van leefcirkels.  
Deze worden met het nieuwe domoticasysteem vergroot. Dit zorgt 
voor meer bewegingsvrijheid voor de bewoner. 

Scootmobielen 
(verzwaard advies) 

De commissie woon- en huurzaken heeft zich gebogen over het 
gebruik van scootmobielen. Het plaatsen van scootmobielen in de 
gangen is niet bevorderlijk voor de veiligheid van de woonzorg-
locaties. De bewonersraad heeft het bestuur gevraagd nader 
onderzoek uit te voeren en op basis hiervan een beleid uit te werken. 
De bewonersraad heeft ingestemd met de afspraken omtrent 
elektrisch vervoer. 

AVG 
(informatie) 

In het kader van de AVG ontvangt de bewonersraad geen privacy- 
gevoelige gegevens meer van bewoners. Wanneer bewoners en/of 
familieleden willen dat de bewonersraad bij familiegebeurtenissen 
wordt betrokken kunnen zij dit aangeven. Hiervoor is een oproep 
geplaatst. 

Introductiebijeenkomsten Twee keer per jaar organiseert de bewonersraad introductie-
bijeenkomsten voor nieuwe bewoners. 

Cleanlease 
(advies) 

De adviescommissie woon- en huurzaken is akkoord gegaan met de 
vernieuwde dienstverlening van Cleanlease. Dit is de leverancier van  
het verzorgen van de persoonsgebonden was.  

Wlz-aanspraken & 
aanvullende diensten 2020 
(verzwaard adviesrecht) 

Behoudens de tarieven voor clubs en voor koffie & thee stelt de 
bewonersraad de aanvullende diensten, de restauratieve tarieven, de 
Wlz-aanspraken en Het Laar specifieke beleid vast. De clubtarieven 
worden in 2020 gelijktijdig met het actualiseren van de clubafspraken 
vastgesteld. De bewonersraad wil bewoners stimuleren om naar 
Chapeau te komen. Dit pleit ervoor om de prijs van koffie & thee niet 
aan te passen. Hierover wordt in de eerstvolgende 
bewonersraadoverlegvergadering van 2020 verder gesproken.  

Jaarplan 2020, begroting 
2020 en investeringen 2020 
(informatie) 

De Bewonersraad heeft kennis genomen van het jaarplan, de begroting en de 
investeringen voor 2020. Deze zijn besproken in de overlegvergadering. 

Werkplan 2020 De bewonersraad heeft een werkplan en vergaderschema voor 2020 
opgesteld. Het werkplan stelt de bewonersraad in staat om op actieve 
wijze vorm, inhoud en richting te geven aan medezeggenschap.   

Medezeggenschap In verband met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorg-
instellingen (Wmcz 2018) wordt gewerkt aan het herzien van het 
bewonersraadreglement. 

 
7.2  Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad van Het Laar is zodanig samengesteld dat zij de belangen van alle mede-
werkers werkzaam in Het Laar kan behartigen. In het verslagjaar 2019 hebben zeven reguliere 
overlegvergaderingen en twee artikel 24-overleggen met de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Het 
artikel 24-overleg betreft een bespreking van de algemene gang van zaken in Het Laar.  
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Tijdens deze overleggen op 21 februari en 31 oktober 2019 was de heer Van Haaren, contactpersoon 
vanuit de Raad van Toezicht, aanwezig. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een 
ambtelijk secretaris.   
 
Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht.  Op 28 januari 2020 heeft dit overleg plaatsgevonden in 
aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en de heer Van den 
Einden (plaatsvervanger van de heer Van Haaren). Met de Ondernemingsraad is gesproken over de 
ontwikkelingen in 2019 en de wijze waarop de Ondernemingsraad hierbij is betrokken. In het overleg 
heeft de Ondernemingsraad aangegeven de samenwerking met de Raad van Bestuur als open en 
transparant te ervaren. De belangrijkste bespreekpunten waren: betrokkenheid van de Raad van 
Toezicht, het terugdringen van het ziekteverzuim, ICT-ontwikkelingen, stand van zaken mogelijke 
nieuwbouw, het jaarplan en de begroting 2020 en de algemene tevredenheid en het welzijn van de 
(wijk)bewoner.  
 
Een afvaardiging van de Ondernemingsraad heeft op 24 oktober 2019 deelgenomen aan het 
symposium ‘Hoe besmettelijk is samenwerken?’, waarbij bijzondere aandacht uitging naar 
‘werkgeluk’. Dit symposium is georganiseerd door het lerend netwerk waarin Het Laar participeert.  
 
Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2019 
Lid ondernemingsraad Rol binnen ondernemingsraad 
Mevrouw P.F. Hamelink Voorzitter  
Mevrouw H.M. Smeets Lid, Plaatsvervangend Voorzitter 
Mevrouw M.P.Y. Frijters Lid 
Mevrouw A.M.P. Jansen Lid 
De heer E.W. Janssens Lid 
De heer D. Leeuwenburg Lid 
Mevrouw G.B. Persijn Lid 
Mevrouw C.C.J.M. Pessers Lid 
De heer M.C.C.M. Schipperen Lid 
Mevrouw J.M.C. van Eulem Ambtelijk  Secretaris 
 
Onderwerpen en rechten Inhoud  
Scholingsplan 2019  
(instemmingsrecht) 
24 januari 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het scholingsplan.  
Het scholingsplan is afgestemd op het strategisch beleidskader, het 
strategische personeelsplan en het jaarplan.  

Functiebeschrijvingen Sector 
Wonen, Zorg en Centraal Bureau 
(instemmingsrecht) 
14 maart 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van de Medewerker Vrijetijd en Vermaak, Senior 
Verpleegkundige niveau 4 + addendum wondverpleegkundige, GZ-
psycholoog, Psychomotorisch therapeut, Geestelijk verzorger, 
Projectmanager + addendum projectduurzaamheid.  

Positionering Servicebureau  
(adviesrecht) 
18 april 2019 

De Ondernemingsraad heeft advies gegeven over een belangrijke 
organisatiewijziging binnen het Servicebureau (sector wonen) i.c. 
Bedrijfsbureau (sector bedrijfsvoering & financiën). Het betreft 
wijzigingen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
binnen en tussen genoemde organisatieonderdelen en functies. De 
Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur enkele aandachts-
punten voorgelegd die naar tevredenheid zijn beantwoord.   

Functiebeschrijving Bedrijfsvoering 
& Financiën en wijziging organogram 
(instemmingsrecht) 
18 april  2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functiebeschrijving 
medewerker Servicebureau en de wijziging van het organogram.  
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Onderwerpen en rechten Inhoud  
Functiebeschrijvingen Sector 
Bedrijfsvoering & Financiën en  
Centraal Bureau 
(instemmingsrecht) 
18 april 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functie-
beschrijvingen van Ambtelijk Secretaris Bewonersraad en Functio-
neel Applicatiebeheer.  

Declareren werktijd bij e-learnings-
modules 
(instemmingsrecht) 
18 april 2019 
 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de vastgestelde norm 
die geldt voor alle medewerkers. Standaard worden twee extra 
uren per kalenderjaar uitbetaald en vijftien minuten gedeclareerd 
voor het maken van de verplichte eindtoets.  Het is niet toegestaan 
om de uren tijd voor tijd of binnen de contracturen te declareren.   

Protocol cameratoezicht 
(instemmingsrecht) 
18 april 2019 

De Ondernemingsraad heeft op 21 juni 2019 ingestemd met het op 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming afgestemde 
privacy beleid en privacyreglement. Het camerabeleid valt niet 
onder de AVG en hiervoor geldt een afzonderlijk protocol.  
Middels een separaat instemmingsverzoek heeft de Raad van 
Bestuur hieraan gehoor gegeven.   

Jaarverantwoording 
(informatierecht) 
 14 mei 2019 

Een delegatie van de Ondernemingsraad heeft  een toelichting 
gekregen op de totstandkoming van het bestuursverslag 2018 
inclusief de jaarrekeningverslag 2018. 

Afzien van terugvordering betaalde 
studiekosten  
(instemmingsrecht) 
19 september 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het nieuwe beleid. Als 
een leerling binnen twee jaar na afronding van de opleiding ontslag 
neemt, wordt afgezien van terugvordering van betaalde studie-
kosten.  In de regel neemt de nieuwe werkgever van de ver-
trekkende medewerker de studiekosten over. Het enige risico is 
indien een werknemer  binnen twee jaar ontslag neemt zonder 
elders een andere baan te accepteren.  

Aanpassing regeling vergoeding VOG 
(instemmingsrecht) 
31 oktober 2019 
 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aanpassing van de 
regeling vergoeding kosten aanleveren VOG-verklaring voor 
nieuwe medewerkers (ongeacht contractvorm).  

Uitbreidingsplannen Laarstede 
(informatierecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van de 
ontwikkelingen en de opzet van de concept-businesscase voor de 
uitbreidingsplannen Laarstede.  

Jaarplan 2020, begroting 2020 en 
investeringen 2020 
(informatierecht)  
19 december  2019 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van het jaarplan, de 
begroting en de investeringen voor 2020. Deze zijn besproken in de 
overlegvergadering. 

Fraude- en risicobeleid 
(instemmingsrecht) 
19 december 2019 
 

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

Uniforme werkwijze Laarzicht 
(instemmingsrecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het uniformeren van 
de werkwijze in Laarzicht. De nieuwe werkwijze is afgestemd op de 
werkwijze die Het Laar in de wijkverpleging hanteert. Deze werk-
wijze is ondersteunend aan de eigen regie en het zelfstandig 
wonen van ouderen.  De medewerkers van Laarzicht gaan de 
werkzaamheden van de Thuiszorg overnemen. Het Thuiszorgteam 
richt zich op de vraag vanuit de wijk.  

Functiebeschrijvingen Sector Zorg 
(instemmingsrecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aanvullende 
functiebeschrijving van de GZ-psycholoog. In de Overleg-
vergadering van 14 maart 2019 had de Ondernemingsraad reeds 
met een eerdere versie van de functiebeschrijving ingestemd. 

Functionaris Wet Zorg en Dwang 
(informatierecht) 
(19 december 2019) 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van de aanstelling 
van de functionaris Wet Zorg en Dwang in de persoon van de 
huidige BOPZ-arts.  
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Onderwerpen en rechten Inhoud  
Huishoudelijk reglement 
Ondernemingsraad 
(instemmingsrecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het aangepaste 
huishoudelijke reglement van de Ondernemingsraad. Het 
reglement van 26 april 2013 voldeed niet meer aan de eisen van 
modern medezeggenschap en het functioneren van de 
Ondernemingsraad in een vernieuwende onderneming.  

Rouwdagen 
(initiatiefrecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft het initiatiefvoorstel voorgelegd om 
een aantal rouwdagen na het overlijden van een dierbare 
(echtgenoot of kind) aan de medewerker ter beschikking te stellen 
om ziekteverzuim te voorkomen. In alle redelijk- en billijkheid kan 
hierop maatwerk worden geleverd.  

Ontwikkelingen infrastructuur ICT 
(informatierecht) 
19 december 2019 

De Ondernemingsraad heeft kennis genomen van de ont-
wikkelingen en de upgrade van de ICT-infrastructuur. De nieuwe 
infrastructuur moet bijdragen aan de verdere professionalisering 
van de informatie- en communicatietechnologie en het 
ondersteunen van kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk.  

 
7.3 Vrijwilligersplatform 
Met het vrijwilligersplatform doet Het Laar recht aan de bijzondere plaats en positie van vrijwilligers 
in Het Laar. Het vrijwilligersplatform is een overleg- en adviesorgaan en fungeert als intermediair 
tussen de bij Het Laar aangesloten vrijwilligers en de Raad van Bestuur. Het platform behartigt de 
belangen van de vrijwilligers en draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van het 
vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscoördinator is voorzitter van het platform en het overleg met de 
Raad van Bestuur wordt door een lid van het platform genotuleerd. In 2019 is twee keer vergaderd 
met de Raad van Bestuur, één keer met een delegatie van de Raad van Toezicht en vijf keer vond een 
overleg van het platform zelf plaats. Daarnaast nam een delegatie van het platform deel aan de 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers en participeerden zij ‘als gast’ in 
de bijeenkomsten van de teams en de clubs. Om de ondersteuning van vrijwilligers en de organisatie 
van het vrijwilligerswerk verder te versterken is in 2019 een uitbreiding gerealiseerd van de uren 
‘coördinator vrijwilligerswerk’ met 18 uur.  
 
Teams en clubs in Het Laar evalueren jaarlijks het functioneren van vrijwilligers en de wijze waarop 
de inzet is afgestemd op de veranderende behoeften van (wijk)bewoners. Deze gedecentraliseerde 
verantwoordelijkheid sluit aan bij het principe van zelforganiserende teams.   
 
Om vrijwilligers te ondersteunen in de uitvoering van hun taken zijn in 2019 diverse scholingen 
aangeboden. Afhankelijk van de vrijwilligerstaak hebben vrijwilligers van dit aanbod gebruik 
gemaakt. Scholing vindt onder andere plaats op het gebied van omgang met dementie, slikken en 
slikproblemen, rolstoel rijden, eerste hulp bij ongevallen, reanimatie en rouwverwerking.  
 
In 2018 heeft Het Laar voor het laatst deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek voor 
vrijwilligers van Facit. Dit waarderingsonderzoek wordt in 2020 herhaald. Deelname stelt Het Laar in 
staat om, kijkend naar het vrijwilligerswerk, verder te versterken op basis van een vergelijking met 
resultaten van 2018 en benchmarking met de resultaten van andere zorgorganisaties. Het Laar 
neemt één keer per twee jaar deel aan dit onderzoek.  
 
Een afvaardiging van het vrijwilligersplatform heeft op 24 oktober 2019 deelgenomen aan het mini-
symposium “Werkgeluk” zoals georganiseerd door het lerend netwerk waarin Het Laar participeert. 
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Samenstelling vrijwilligersplatform per 31 december 2019 
Lid vrijwilligersplatform Rol binnen vrijwilligersplatform 
Mevrouw C.P.H. Laros Voorzitter  
Mevrouw P.M.G. van der Bijl Lid (contactpersoon Laarhoven) 
De heer C. Bon Lid (contactpersoon chauffeurs en huisvesting, 

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

huisvesting, beheer en onderhoud) 
Mevrouw J.A. Melis Lid (contactpersoon restaurant) 
Mevrouw C.H. Oetgens Lid (contactpersoon Laarzicht, Laarakker en de 

Laarsuite) 
 
De heer H.J.A. Janssen heeft in het platformoverleg van 21 januari 2020 afscheid genomen als lid van 
het vrijwilligersplatform. Hij was de medegrondlegger van dit overleg- en adviesorgaan en heeft 
hieraan ruim 10 jaar zijn gewaardeerde bijdrage geleverd. Het Laar is hem hiervoor zeer erkentelijk. 
De heer Janssen blijft als vrijwilliger verbonden aan Het Laar. In 2019 zijn de twee openstaande 
vacatures voor het lidmaatschap van het vrijwilligersplatform ingevuld.   
 

Onderwerpen Inhoud 
Reglement 
vrijwilligersplatform 

Het reglement vrijwilligersplatform is eind 2019 gemoderniseerd en wordt 
in 2020, na vaststelling in het platformoverleg met de Raad van Bestuur, 
geplaatst op Het Laar Portaal. 

NOV-keurmerk ‘Goed 
Geregeld’ 

Het Laar heeft in 2019 de voorbereidingen getroffen om in het derde 
kwartaal van 2020 het NOV-keurmerk ‘Goed Geregeld’ te behalen. Dit 
keurmerk vormt de officiële en publieke bevestiging dat het 
vrijwilligersbeleid van Het Laar goed is georganiseerd. Een werkgroep is 
ingesteld om de uitgebreide audit voor te bereiden. 

Aandachtsvelders 
vrijwilligers 

Na goedkeuring van het managementteam is in september gestart met 
aandachtsvelders vrijwilligers. Deze aandachtsvelders hebben de taak om 
het vrijwilligersbeleid concreet gestalte te geven in de diverse teams. 

Wervingsactiviteiten 
vrijwilligers 

Het Laar heeft deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt van de Fontys 
hogeschool.  Daarnaast was het vrijwilligersplatform zichtbaar aanwezig 
op de Seniorenbeurs en bij de Opendag van Het Laar. Doel van deelname  
aan deze evenementen was het werven van nieuwe vrijwilligers voor Het 
Laar. 

Nederland doet! Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart 2019 samen met 
duizenden organisaties in het land, waaronder Het Laar, NLdoet; de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland.  

Brochure vrijwilligerswerk In 2019 is de brochure ‘Vrijwilligerswerk in Het Laar’ geëvalueerd. 
Besloten is om deze brochure aan te passen, onder andere via toevoeging 
van nieuwe foto’s en het opnemen van een inlegvel met daarop een 
afbeelding van de leden van het vrijwilligersplatform.  
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8.  Bestuur en toezicht  
 
8.1 Raad van Toezicht 
Het Laar heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur (het Bestuur) 
en een Raad van Toezicht (RvT). De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het Bestuur 
en de RvT zijn vastgelegd in respectievelijk het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad 
van Toezicht. Het Laar onderschrijft de Governancecode Zorg 2017. De hierin opgenomen principes, 
bepalingen en gedragsregels worden gevolgd en toegepast. 
 
De RvT houdt toezicht op de betekenis van Het Laar in de Tilburgse maatschappij en in de zorgketen, 
de missie, de strategie, de cultuur en kernwaarden (stijlvol, bruisend en verzorgd), hoogwaardige en 
goede zorg, de bedrijfsvoering, de voornaamste risico’s samenhangend met de strategie, de 
(zorg)prestaties en de interne, risicobeheersings- en controlesystemen. De RvT houdt - vanuit haar 
toezichtsvisie - toezicht op de besluitvorming en het functioneren van het Bestuur, geeft gevraagd en 
ongevraagd advies en treedt op als werkgever van het Bestuur. Een afvaardiging van de RvT heeft 
jaarlijks een overleg met de Bewonersraad, de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform. De 
bestuurder bespreekt de uitkomsten van haar stakeholdergesprekken met de RvT. In 2019 is in een 
RvT-vergadering een stakeholderdialoog gevoerd met de zorginkoper en haar assistent van het VGZ.  
In 2019 heeft de RvT in het totaal zeven keer regulier vergaderd en is één extra vergadering belegd in 
het kader van de zelfevaluatie. Het aanwezigheidspercentage van de RvT-leden bij de vergaderingen 
bedroeg 97%. De bestuurder was aanwezig bij alle vergaderingen, met uitzondering van het deel van 
de vergadering waarin over haar functioneren en beloning is gesproken. Ter voorbereiding op RvT-
vergaderingen spreken afvaardigingen van de RvT met de bestuurder en MT-leden over 
onderwerpen als financiën & audit en kwaliteit & veiligheid. 
 
Naast de reguliere overleggen houden de leden van de RvT ook informeel contact met de organisatie. 
Door RvT-leden is deelgenomen aan interne husseldagen, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten en aan 
enkele meer thematische personeelsbijeenkomsten. Ook waren RvT-leden aanwezig bij de 
bijeenkomst waarin Het Laar als eerste deelnemer aan de Green Deal Zorg Hart van Brabant, het 
Milieuthermometer Zorg certificaat Brons, werd overhandigd, en begin 2020 bij de festiviteiten 
rondom het 45-jarig bestaan van Het Laar. In 2019 hebben RvT-leden deelgenomen aan verschillende 
externe opleidingsprogramma’s om hun kennis actueel te houden. 
 
De RvT is divers samengesteld qua competenties en achtergronden, waaronder zorginhoud en 
kwaliteit van zorg, HRM en organisatieontwikkeling, financiële bedrijfsvoering, juridisch en 
bestuurlijk, vastgoed en huisvesting, marketing, communicatie en ICT. Ieder lid heeft minimaal twee 
specifieke aandachtsgebieden. De RvT bestaat uit vijf leden die onafhankelijk zijn ten opzichte van 
elkaar en Het Laar. Nieuwe leden worden op openbare wijze geworven. Eén lid is benoemd op 
bindende voordracht van de Bewonersraad. Ultimo 2019 bestond de raad uit vier mannen en één 
vrouw. Per 28 maart 2020 is de heer Eric van den Einden teruggetreden als lid van de RvT in verband 
met het bereiken van zijn maximale zittingsperiode. Per 28 maart 2020 zijn mevrouw Bianca de Jong-
Muhren en mevrouw Erleyne Brookman toegetreden. Daarmee bestaat per heden de RvT uit 50% 
vrouwen en 50% mannen. De RvT is  Eric van den Einden zeer erkentelijk voor zijn grote 
betrokkenheid bij en bijdrage aan Het Laar de afgelopen acht jaar. De RvT-samenstelling in de 
periode 2019 tot heden is weergeven in de volgende tabel. 
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Naam Rol & aandachtsgebied Hoofdfunctie en nevenfuncties 
Ingrid van Huijkelom-van Iersel MBA  Raad van Bestuur Nevenfuncties: 

Lid Raad van Toezicht Transvorm  
Lid Bestuur Zorgnetwerk Midden-Brabant 
Lid Bestuur Zorgacademie Midden- 
Brabant 
Lid Actiz Themacommissie Informatisering 
Lid Actiz Commissie Advies 
Lid Bestuur Stichting Beheer Crematorium 
Tilburg e.o. 
Adviesfunctie Hospice 013 i.o. 

Drs. Pieter Sennema MPM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoemingsdatum: 01-07-2018 
 
 

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

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

Koen van Haaren MCM 
Datum eerste benoeming: 01-07-2014 
Herbenoemingsdatum: 01-07-2018 
 
 

Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht 
Bedrijfsvoering/financiën, 
Zorg en Ondernemingsraad 

Hoofdfunctie:  
Directeur Stichting Woondiensten 
Glorieux 
 

Drs. ing. Eric van den Einden 
Datum eerste benoeming: 28-03-2012 
Herbenoemingsdatum: 28-03-2016  
Einde zittingstermijn: 28-03-2020 

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

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

Drs. Jos de Groot  
Datum eerste benoeming: 01-01-2013 
Herbenoemingsdatum: 01-01-2017 
  

Lid Raad van Toezicht 
Financiën, Vastgoed en 
Bedrijfsvoering 

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

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

Lid Raad van Toezicht. 
Medische zaken en Zorg 

Hoofdfuncties:  
Bijzonder Hoogleraar Ketenzorg bij 
Tranzo, Tilburg University 
Adviseur Speerpunt Immunologie bij ETZ, 
Tilburg 
Coördinator Data Science bij JBZ, ’s-
Hertogenbosch 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Toezicht Cosis, Assen 

Erleyne Brookman MA 
Datum eerste benoeming: 26-03-2020 
Herbenoemingsdatum: 26-03-2024 

Lid Raad van Toezicht (op 
bindende voordracht 
Bewonersraad) 
Innovatie, digitalisering, 
informatisering, 
Bewonersraad 

Hoofdfunctie: 
Managing Director Business unit 
Samenlevingszaken Pinkroccade Local 
Government 
Nevenfunctie: 

Bianca de Jong-Muhren MSc RA 
Datum eerste benoeming: 26-03-2020 
Herbenoemingsdatum: 26-03-2024 

Lid Raad van Toezicht 
Bedrijfsvoering en financiën  

Hoofdfunctie: 
Clinic Manager Bewegingszorg Bergman 
Clinics 
Nevenfunctie: 
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In 2019 stonden de volgende thema’s centraal in het toezicht door de RvT: 
 
Kwaliteit van zorg 
Kwaliteit van zorg staat centraal bij Het Laar. Een afvaardiging van de RvT richt zich op ontwikke-
lingen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, het toetsen van het beleid (waaronder het 
kwaliteitsplan en het werken vanuit de kernwaarden), is sparringpartner voor de bestuurder en ziet 
toe op de borging van de kwaliteit en veiligheid. Naast de mondelinge en schriftelijke rapportages in 
de reguliere vergaderingen van de RvT, heeft deze afvaardiging ook twee tot drie keer per jaar een 
overleg met het Bestuur, de sectormanager zorg en een lid van het zorgteam om ontwikkelingen en 
de stand van zaken in de uitvoering van de zorg en dienstverlening te bespreken. In deze drie 
overleggen in 2019 zijn onder andere aan de orde geweest de algemene ontwikkelingen rondom de 
zorg, alsmede het kwaliteitsmanagementsysteem, ervaringen van de psychomotorisch therapeut, 
werkgeluk, positieve gezondheid, personele bezetting/ziekteverzuim zorgmedewerkers, de 
uitkomsten van een  IGJ-inspectie en de concept reactie van Het Laar daarop, de uitkomsten van de 
Prezo-audit en de applicatie waarmee zorgmedewerkers, (para)medici, bewoners en naasten met 
elkaar kunnen communiceren. 
 
Het Laar werkt met een kwaliteitsplan dat is opgesteld op basis van de uitgangspunten van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met dit plan laat Het Laar zien op welke wijze er wordt gewerkt 
aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van het kader. Overeenkomstig de planning 
en control cyclus is de uitvoering van het (kwaliteits)jaarplan besproken in de RvT. 
 
Bewoners-, medewerkers- en vrijwilligersparticipatie 
Het Bestuur heeft regelmatig overleg met de Bewonersraad, de Ondernemingsraad en het 
Vrijwilligersplatform. Hierover wordt verslag gedaan aan de RvT. De Bewonersraad is vanaf 2019 de 
belangenbehartiger van zowel de Wlz- en Zvw-cliënten als de huurders van Het Laar. Jaarlijks spreekt 
de voorzitter samen met het lid van de RvT die op voordracht van de Bewonersraad is benoemd met 
deze gremia en hierover wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele RvT. In de 
gesprekken met deze gremia is terugblikt op 2019 en vooruitgekeken naar 2020 en gesproken over 
de samenwerking van deze gremia met het bestuur. Naast deze overleggen heeft de RvT stilgestaan 
bij de uitkomsten van de cliëntenraadplegingen in 2019. 
 
Uitbreidingsplan Het Laar (Laarstede) 
In 2018 zijn op basis van strategische afwegingen voorbereidingen getroffen om te komen tot 
eventuele nieuwbouw van zorgappartementen op het terrein van Het Laar. Het initiatiefplan voor 
nieuwbouw (gebouw Laarstede) zijn in 2019 met prioriteit doorontwikkeld door de bestuurder die 
daarin ondersteund wordt door een extern bureau. De RvT heeft gedurende 2019 deze voor Het Laar 
strategische ontwikkeling nauwlettend gevolgd zowel vanuit haar toezichts- als klankbordrol. De 
gemeente Tilburg staat positief tegenover deze ontwikkeling. Begin 2020 is de RvT, mede op basis 
van de business-case, akkoord gegaan met de start van de ontwerpfase. De voorgenomen investering 
in nieuwbouw levert een prima bijdrage aan de woon-zorgopgaven in de stad Tilburg en de 
continuïteit van de zorg- en dienstverlening van Het Laar op de langere termijn. 
 
Planning & control 
Het Meerjarenbeleid 2018-2020 ‘Aangenaam leven met Het Laar’ sluit aan op de missie (‘aangenaam 
leven met het Laar’ en de kernwaarden (‘stijlvol, bruisend en verzorgd’) van Het Laar en vormde de 
basis voor de activiteiten in 2019. Periodiek heeft de RvT met de bestuurder gesproken over de 
voortgang van het jaarplan 2019. Het beleidskader 2020 ‘Bewandel de weg van een aangenaam 
leven’, is besproken met de RvT. De RvT heeft het op het meerjarenbeleid aansluitende Jaarplan 
2020 (Samen zorgen, samen bouwen; het jaar van de samenwerkers!) en de begroting 2020 
goedgekeurd.  Het Laar is financieel gezond en financieel weerbaar.  
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Er is ruimte om extra te investeren, ook in deze onzekere tijden door Covid-19. Deze investeringen 
zullen zich richten op (sociale) innovatie, de kwaliteit van zorg en het verduurzamen van het 
vastgoed. 
 
De externe accountant was aanwezig in de RvT-vergadering waarin de jaarverantwoording van Het 
Laar en zijn accountantsverslag werd besproken en in de vergadering waarin zijn managementletter 
werd besproken. Tevens heeft de evaluatie van het functioneren van de externe accountant 
plaatsgevonden en is hij herbenoemd voor de jaarrekeningcontrole 2019. Een fraude risicoanalyse is 
besproken door de bestuurder met de RvT. 
 
Evaluatie 
De Raad van Toezicht heeft haar functioneren op 20 maart 2019, in eigen kring, geëvalueerd. De 
conclusies van de zelfevaluatie zijn vastgelegd in een verslag. Input voor de zelfevaluatie sessie 
vormde een vragenlijst. De toezichthoudende rol wordt door de leden als positief beoordeeld. De 
RvT ontvangt tijdig en juiste informatie van het Bestuur voor een adequate oordeels- en besluit-
vorming, waarbij naast aandacht voor de meer formele zaken ook voldoende aandacht is voor de 
“soft controls”. De onderlinge verhoudingen tussen het Bestuur en de RvT en tussen de leden van de 
RvT worden als positief ervaren. Er is sprake van voldoende verschillende invalshoeken die belicht 
worden bij het bespreken van agendapunten. 
 
Aan de opvolging van zaken die in de zelfevaluatie zijn benoemd, is in 2019 invulling gegeven. Zo is in 
2019 een stakeholderdialoog (zorgkantoor) gevoerd in een RvT-vergadering en is meer vergadertijd 
besteed aan toekomstige ontwikkelingen en strategische samenwerkingspartners. In verband met de 
Covid-19 situatie en wisselingen in de RvT-samenstelling per eind maart 2020, is de zelfevaluatie 
sessie die voor 26 maart 2020 gepland stond, doorgeschoven naar een later moment in de tijd. 
 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben het functioneren van de bestuurder samen met haar 
geëvalueerd, waarbij de RvT mede gebruik heeft gemaakt van input van de Bewonersraad, de 
Ondernemingsraad, het Vrijwilligersplatform en overige RvT-leden. 
 
De Raad heeft in 2019 ook de WNT-indeling voor het Bestuur vastgesteld. Voor de bezoldiging van 
het Bestuur en de leden van de RvT wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. Deze 
bezoldigingen vallen binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders. Voor het overzicht van onkosten 
bestuurders wordt verwezen naar de website. 
 
Tot slot 
Als RvT zijn wij onder de indruk van de wijze waarop de medewerkers, vrijwilligers, de bestuurder, 
bewoners, andere betrokkenen bij Het Laar, de afgelopen maanden zijn omgegaan met de Covid-19 
situatie. Wij zien en voelen warmte, creativiteit en een oprechte betrokkenheid in de wijze waarop 
binnen Het Laar, op een eigen passende wijze, met ouderenzorgverlening in deze Covid-19 tijd wordt 
omgegaan. Maar er leeft bij ons een wat gemengd gevoel. Immers onzekerheden blijven groot. De 
maatschappelijke impact van het virus, en in het bijzonder op de ouderenzorg, is heftig. Covid-19 kan 
namelijk een ongekende invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van individuele bewoners, 
en daarmee op hun naasten. En niet te vergeten op alle zorgmedewerkers en vrijwilligers. Het stelt 
de ouderzorg voor moeilijke dillema’s. Als RvT blijven wij onverminderd de organisatie, vanuit onze 
specifieke rol, met raad en daad, bijstaan daar waar nodig. 
 
De RvT is alle vrijwilligers, medewerkers, leden van de Ondernemingsraad, Vrijwilligersplatform, de 
Bewonersraad, alsmede de Bestuurder zeer erkentelijk voor de grote inzet en betrokkenheid bij Het 
Laar in 2019 en in het bijzonder ook voor de recente maanden. Die inzet en betrokkenheid zorgen er 
iedere dag voor dat de (wijk)bewoners van Het Laar op een aangename manier in Het Laar kunnen 
verblijven. 
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De Raad van Toezicht, 
Pieter Sennema, Koen van Haaren, Jos de Groot, Esther de Vries, Bianca de Jong-Muhren en  
Erleyne Brookman 
 
8.2 Afsluiting 
Het Laar is trots op de vele bijzondere resultaten die in 2019 zijn behaald. In voorliggend 
bestuursverslag is hiervan uitgebreid verslag gedaan. Bewoners, familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers, toezichthouders en adviesorganen hebben, direct dan wel indirect, bijgedragen aan een 
organisatie waarin het aangenaam wonen, werken en leven is. Ik wil eenieder heel hartelijk danken 
voor hun betrokkenheid bij en inzet voor onze prachtige Laar-organisatie in 2019. In 2020 gaan we 
met veel enthousiasme en energie verder op de ingeslagen weg. Het breed gedragen 
meerjarenbeleid geeft ons hierbij de gewenste richting. Een richting die door velen een warm hart 
wordt toegedragen. 
 
Tilburg, 20 mei 2020 
 
Raad van Bestuur 
Ingrid van Huijkelom-van Iersel 
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Deel 2 

JAARREKENING  

Stichting Het Laar 

2019 
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Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

  

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 20.647.505 21.766.781
Totaal vaste activa 20.647.505 21.766.781

Vlottende activa

Voorraden 2 1 1
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 374.426 0
Debiteuren en overige vorderingen 4 594.928 454.172
Liquide middelen 5 7.261.375 7.078.543
Totaal vlottende activa 8.230.730 7.532.716

Totaal activa 28.878.235 29.299.497

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6
Kapitaal 45 45
Bestemmingsfondsen 9.308.899 9.521.193
Algemene en overige reserves 4.415.848 4.118.889
Totaal eigen vermogen 13.724.793 13.640.128

Voorzieningen 7 469.172 594.934

Langlopende schulden (nog voor meer 8 11.919.306 12.550.390
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 0 95.055
Overige kortlopende schulden 9 2.764.964 2.418.991
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 2.764.964 2.514.046

Totaal passiva 28.878.235 29.299.497
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Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

10 17.905.217 16.144.579

Subsidies 11 387.069 176.236

Overige bedrijfsopbrengsten 12 2.172.487 2.097.459

Som der bedrijfsopbrengsten 20.464.773 18.418.274

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 14.141.052 11.672.167

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 2.221.457 2.196.042

Overige bedrijfskosten 15 3.682.843 3.565.067

Som der bedrijfslasten 20.045.352 17.433.276

BEDRIJFSRESULTAAT 419.421 984.999

Financiële baten en lasten 16 -334.756 -350.827

RESULTAAT BOEKJAAR 84.665 634.172

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemingsfonds aanvaardbare kosten -212.294 274.403
Algemene / overige reserves 296.959 359.769

84.665 634.172

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 
ondersteuning)
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Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
  

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref. 2019 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 419.421 985.000

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige 17-18 2.221.457 2.196.042   
  waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen 7 -125.762 108.560      

2.095.695 2.304.602
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 7 -140.752 -307.940     
- vorderingen/schulden uit hoofde van 4 -469.481 30.608         
  financieringstekort resp. -overschot
- kortlopende schulden 9 351.442 -375.518     
  (excl. schulden aan banken)

-258.791 -652.850
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.256.325 2.636.752

Ontvangen interest 19 811               2.469           
Betaalde interest 19 -341.040     -345.937     

-340.229 -343.468
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.916.096 2.293.284

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -1.102.180 -731.107     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.102.180 -731.107

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
mutaties overige langlopende schulden 5.928 5.448           
Aflossing langlopende schulden 8 -637.011 -715.441     

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -631.083 -709.993

Mutatie geldmiddelen 182.833 852.183

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 7.078.543 6.226.360
Stand geldmiddelen per 31 december 5 7.261.375 7.078.543   
Mutatie geldmiddelen 182.832 852.183

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dit 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 
1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
1.4.1 Algemeen 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
Stichting Het Laar (hierna: Het Laar) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Tilburg, op het adres 
Generaal Winkelmanstraat 175. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg 
onder nummer 41095453. Het Laar heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen 
en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Laar stelt zich 
voorts ten doel, zonder oogmerk winst te behalen, de huisvesting van ouderen, het aanbieden van 
diensten die kunnen bijdragen aan het welbevinden van cliënten, het tegen een vergoeding ter 
beschikking stellen van ruimten en verhuur van appartementen voor ouderenhuisvesting. Het Laar is 
een toegelaten zorgaanbieder in de zin op de Wet Toelating Zorginstellingen en is toegelaten voor de 
functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 
december 2019. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De 
grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2018 zijn in paragraaf 1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa aangepast om 
vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Hierbij is in de rubriek cumulatieve afschrijvingen per 
31-12-2018 € 3.553 verschoven van Andere vaste bedrijfsmiddelen naar Bedrijfsgebouwen en 
terreinen. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft. 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch 
voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en 
veronderstellingen: 
- De bedrijfswaardeberekening van het vastgoed.  
- De uitgangspunten over de waardering van de voorzieningen.  
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Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 
Verbonden rechtspersonen 
Stichting Het Laar is niet verbonden met een andere rechtspersoon in de zin van de 
verslaggevingsrichtlijnen.  
 
 
1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht 
zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Stichting Het Laar zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een 
waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 
verplichtingen. 
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie 
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of 
de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van 
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische 
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de 
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten 
is dat zij zich voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt 
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 
transactie worden in dat geval direct in de winst- en verliesrekening opgenomen, rekening houdend 
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien 
de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Het 
Laar. 
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Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van het vast actief. 
 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 
levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond en op vaste 
activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  
 
Voor een overzicht van de gebruikte afschrijvingspercentages per categorie materiële vaste activa 
wordt verwezen naar hoofdstuk 1.6 van deze jaarrekening. 
 
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden 
de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
 
Materiële vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 
een actief niet terugverdiend zal worden. Het Laar heeft onderzocht of er op balansdatum 31 
december 2019, en op de periode van 1 januari 2020 tot de datum van vaststelling van deze 
jaarrekening, sprake is van aanwijzingen dat de materiële vaste activa aan een duurzame 
waardevermindering onderhevig zou kunnen zijn. Dergelijke aanwijzingen zijn afwezig. 
Dientengevolge behoeft er geen bijzondere waardevermindering (‘impairment’) op de boekwaarde 
van de materiële vaste activa te worden verwerkt. 
 
Voorraden 
Voorraden zijn, gegeven de geringe omvang, gewaardeerd op het symbolische bedrag van € 1,- 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Het Laar maakt 
geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’).  
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste 
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voor zover noodzakelijk 
geacht, wordt een voorziening getroffen voor vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
Deze voorziening wordt op basis van de statische methode bepaald.  
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Financiële verplichtingen 
Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Indien er sprake is van rekeningcourantschulden bij banken, zijn deze opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.  
 
Uitgestelde beloning 
De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen waarop medewerkers, op grond van de CAO, recht hebben bij een 12,5-jarig, 25-
jarig en 40-jarig dienstverband en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Tevens is in deze 
voorziening gewaardeerd de gratificatie waarop medewerkers recht hebben bij het bereiken van de 
AOW-leeftijd. De waardering is gebaseerd op de CAO-bepalingen, duur van het dienstverband, 
indexatie van personeelskosten, blijfkansen en leeftijd. 
 
De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet 
is 3%. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%. 
 
Extra bovenwettelijke tijd 
De voorziening voor de extrabovenwettelijke tijd is gevormd voor verplichtingen die Het Laar heeft 
jegens oudere medewerkers op grond van de CAO (voorheen genoemd 'overgangsregeling 
Persoonlijk Levensfase Budget') .  Voor oudere werknemers kent de CAO twee regelingen voor 
aanvullende bovenwettelijke vakantierechten, namelijk een regeling voor medewerkers die op 31 
december 2011 tussen de 50 en 54 jaar oud waren (de zogenoemde 'overgangsregeling' volgen 
artikel 6.2 van de CAO) en een regeling voor medewerkers die 55 jaar of ouder waren op 31 
december 2011 (de zogenoemde 'garantieregeling' volgens artikel 6.3 van de CAO). Deze 
'overgangsrechten' zijn in de voorziening opgenomen. Bij het waarderen van de voorziening is 
rekening gehouden met een indexatie van personeelskosten en met blijfkansen. De voorziening is 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 3%. Voorgaand 
jaar was de disconteringsvoet eveneens 3%. 
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Langdurige zieken 
De voorziening langdurig zieken heeft betrekking op de verplichting van Het Laar doorbetaling van 
het salaris van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting bestaat deze 
medewerkers na twee jaar zullen uitstromen naar de WIA. De voorziening is gevormd voor de 
brutosalarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor de werkgever, voorzover deze na 31 december 
2019 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. Ook 
is de transitievergoeding opgenomen die bij ontslag na twee jaar ziekte dient te worden betaald. De 
voorziening is statisch bepaald en is gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 
 
In 2016 heeft Het Laar zichzelf aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna: WfZ) 
en één van de leningen aldaar geborgd. Het betaalde disagio bedraagt € 196.875. Overeenkomstig de 
aanbeveling van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 273.201) is het disagio op balansdatum 
verwerkt als verlaging van de lening waarop zij betrekking heeft, voor wat betreft het gedeelte van 
het disagio dat nog niet in de resultatenrekening is verwerkt. 
De kosten van het disagio zijn als rentelast toegerekend aan opeenvolgende verslagperioden op basis 
van de looptijd van de lening waarop het disagio betrekking heeft en op basis van lineaire 
amortisatie. 
 
 
1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
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Opbrengsten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer 
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te 
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) 
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald. 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord. 
 
Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de 
belastingautoriteit. 
 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  
 
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de 
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding 
ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die 
vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen 
kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord 
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste 
schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Pensioenen 
Stichting Het Laar heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan dit 
pensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Het Laar valt. 
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd 
door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een 
middelloon regeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden)- 
voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement. 
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat 
is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.426 per jaar bij een fulltime 
dienstverband (2018 € 12.028). Het pensioengevend salaris is in 2019 gemaximeerd op € 107.593 
(2018 € 105.075). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75% 
van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte 
rendementen.  
 
De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2019 volgens opgave van het 
fonds 99,2%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 104,3%. Het pensioenfonds 
verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (2027) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 
premieverhogingen door te voeren. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft Het Laar bij een 
tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door 
hogere toekomstige premies. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
 
 
1.4.4 Grondslagen van segmentering 
 
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende 
segmenten: zorg (WLZ, ZVW en WMO) en privaat. 
 
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van 
het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten 
geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 
• indirecte personeelskosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• indirecte materiële kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• indirecte overige kosten: consistente verdeling op basis van vaste verdeelsleutels; 
• overheadskosten: verdeling op basis van opbrengsten. 
 
 
  



 
      59 
 

Stichting Het Laar 
_________________________________________________________________________________ 
 
1.4.5 Grondslagen kasstroomoverzicht  
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke 
voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking 
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
 

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die 
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden 
niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de 
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële 
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
 

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT 
 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft Het Laar zich gehouden aan de 
wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 
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1.5. TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 ACTIVA 
 

 
 

 

  

1. Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.711.817       19.989.015       
Machines en installaties 98.492                58.253                
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.680.994          1.719.514          
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 156.202             -                           
  materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                           -                           

Totaal materiële vaste activa 20.647.505       21.766.781       

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 21.766.781       23.231.716       
Bij: investeringen 1.102.180          731.107             
Bij: herwaarderingen -                           -                           
Af: afschrijvingen 2.221.457          2.196.042          
Af: bijzondere waardeverminderingen -                           -                           
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen -                           -                           
Af: terugname geheel afgeschreven activa -                           -                           
Af: desinvesteringen -                           -                           

Boekwaarde per 31 december 20.647.505       21.766.781       

Toelichting:

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. De materiële vaste activa dienen voor een 
bedrag van € 18.252.130 (2018: € 19.191.755) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen, waarvan € 7.500.000 
(2018: € 7.500.000) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Stichting Het 
Laar heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn 
gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht te bezwaren. Tevens heeft 
Stichting Het Laar zich verbonden om op eerste verzoek van het WFZ een recht van hypotheek aan het WFZ te 
verstrekken op onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door het WFZ is 
geborgd.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.6.
Onder de Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa vallen de 
investeringen ten behoeve van de onderzoeksfase voor de nieuwbouw Laarstede (€ 130.000) en een aantal kleinere 
nog niet afgeronde projecten (€ 26.000).
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2. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Voorraden 1                          1                          
Totaal voorraden 1                          1                          

Toelichting:
De voorraden worden gewaardeerd tegen een symbolisch bedrag van € 1,-

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2017 2018 2019 totaal
€ € € €

Saldo per 1 januari -                           -95.055              -                           -95.055              

Financieringsverschil boekjaar 374.426 374.426             
Correcties voorgaande jaren -                           -                           -                           
Betalingen/ontvangsten -                           95.055               -                           95.055                
Subtotaal mutatie boekjaar 0 95.055               374.426             469.481             

Saldo per 31 december 0 -                           374.426             374.426             

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Stichting Het Laar c c b

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 377.051             -                           
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot -                           95.055                

377.051             -95.055              

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 17.209.823 15.484.266       
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 16.835.397 15.579.321       

Totaal financieringsverschil 374.426 -95.055
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4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Vorderingen op debiteuren 136.392             172.413             
Overige vorderingen:
Stg. Vrienden van Het Laar 15.027                11.642                
Vorderingen uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen UWV 222.153             229.522             
Te ontvangen transitiemiddelen verpleeghuiszorg 136.979             21.368                
Overige overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen 84.377                17.705                
Nog te ontvangen bedragen -                           1.523                  

Totaal debiteuren en overige vorderingen 594.928             454.172             

Toelichting:
De vorderingen uit de post debiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote partijen. Het kredietrisico is niet groot. 
In verband met een oninbare vordering bij één client uit 2017 en 2018 is een verlies genomen in 2019 van € 1.000. Een 
voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

De vordering uit hoofde van compensatie van transitievergoedingen langdurig zieken op het UWV bestaat uit de 
volgende delen:
- betaalde transitievergoedingen vanuit de periode 2015-2018 (€ 134.000), terug te vorderen vanaf april 2020
- transitievergoeding voor betaalde vergoedingen langdurig zieken in 2019 (€ 34.000)
- de te verwachten te betalen transitievergoedingen voor langdurig zieken in 2021 (€ 53.000), terug te vorderen in 2021.

Stichting Het Laar vervult een kassiersfunctie in verband met de ontwikkelbudgetten van diverse zorginstellingen in 
midden- en west brabant. Vanuit deze kassierfunctie is een vordering onstaan bij CAK van € 135.000 en € 1.000 bij 
andere kassiers van de regio midden- en west brabant.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van de vordering uit 
hoofde van compensatie te verwachten te betalen transitievergoedingen in 2021, daar deze compensatie pas in 2021 
opeisbaar wordt bij het UWV.

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bankrekeningen 3.981.766          2.107.658          
Kassen 2.183                  8.852                  
Deposito’s 3.277.426          4.962.033          

Totaal liquide middelen 7.261.375          7.078.543          

Toelichting:
Op 31 december 2019 heeft Het Laar al haar tegoeden uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen.
Bij de ING bank is een kredietfaciliteit afgesloten voor onbepaalde tijd met een maximumbedrag van €300.000. Het Laar 
heeft in 2019 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.
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6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Kapitaal 45                        45                        
Bestemmingsfondsen 9.308.899          9.521.193          

Algemene en overige reserves 4.415.848          4.118.889          
Totaal eigen vermogen 13.724.793       13.640.128       

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Kapitaal 45                        -                           -                           45                        

Totaal kapitaal 45                        -                           -                           45                        

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten: 9.521.193         -212.294           -                           9.308.899          

Totaal bestemmingsfondsen 9.521.193         -212.294           -                           9.308.899          

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Algemene reserves:
Algemene reserve 4.118.889         296.959             -                           4.415.848          

Totaal algemene en overige reserves 4.118.889         296.959             -                           4.415.848          

Toelichting:
Het financieel resultaat over 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierbij is een deel van het resultaat toe te 
rekenen aan het verlenen van zorg gefinancierd uit collectieve middelen. Dit deel van het resultaat is aan de reserve 
aanvaardbare kosten onttrokken. Het andere deel komt voort uit het beschikbaar stellen van privaat gefinancierde 
woonruimte en is toegevoegd aan de algemene reserve. 

De gesegmenteerde resultatenrekeningen zijn opgenomen in de jaarrekening.
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7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 31-dec-2019
€ € € € €

- extra bovenwettelijke tijd 108.000             -                           -                           1.000                  107.000             
- uitgestelde beloning 146.856             11.849               4.916                  -                           153.789             
- langdurig zieken 340.078             208.382             59.675               280.402             208.383             

Totaal voorzieningen 594.934             220.231             64.591               281.402             469.172             

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 132.111             
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 337.061             
hiervan > 5 jaar 11.000                

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan banken 11.799.393       12.436.404       
Overige langlopende schulden 119.913             113.985             

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 11.919.306       12.550.389       

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 13.085.179       13.790.776       
Bij: nieuwe leningen -                           -                           
Af: aflossingen 648.775             715.441             
Bij: Afschrijving disagio 11.764                9.844                  

Stand per 31 december  12.448.168       13.085.179       

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 648.775             648.775             

Stand langlopende schulden per 31 december 11.799.393       12.436.404       

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 648.775             648.775             
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 11.799.393       12.436.404       
hiervan > 5 jaar 9.253.513          9.892.443          

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht 
langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de 
kortlopende schulden.

Toelichting:

De overige langlopende schulden bestaan uit geïnde waarborgsommen van huur- en zorgappartementen

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

en personeel.

- gezamenlijk bankhypotheek van € 15.700.000
- cross defaultverklaring
- positieve / negatieve pari passu verklaring

De lening van geldgever AEGON af € 7.500.000 is geborgd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).
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9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Crediteuren 649.328             464.276             
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 648.775             648.776             
Belastingen en premies sociale verzekeringen 235.281             212.819             
Schulden terzake pensioenen 28.106                26.441                
Vakantiegeld 412.377             345.945             
Vakantiedagen 328.194             282.564             
Overige nog te betalen vergoedingen aan personeel (o.a. ORT, meerwerk) 153.452             231.212             
Intrest o/g 41.771                47.244                
Bewonersraad en personeelsvereniging 30.544                24.747                
Huurdersvereniging -                           3.652                  
Schuld aan zorgverzekeraars ivm overproductie 17.993                9.447                  
Af te dragen BTW -                           4.599                  
Nog te betalen accountantskosten 26.607                17.172                
Overige nog te betalen kosten 177.312             100.099             
Kassiersfunctie transitiemiddelen verpleeghuiszorg 15.224                -                           

Totaal overige kortlopende schulden 2.764.964          2.418.991          

Toelichting:

De huurdersvereniging en de cliëntenraad zijn opgegaan in een nieuw gezamenlijk orgaan: de bewonersraad. 
De BTW-belaste prestaties hadden betrekking op 2018. In 2019 zijn deze prestaties gestaakt en is met de 
belastingdienst overeengekomen dat Stichting Het Laar weer volledig onder de BTW-vrijstelling van de zorg valt.
Stichting Het Laar is één van de kassiers voor de ontwikkelbudgetten verpleeghuiszorg. Vanuit deze positie is er nog 
een schuld aan een zorgorganisatie. Deze gelden worden uitbetaald zodra de gelden van het CAK ontvangen zijn.

Het crediteurensaldo is ten opzichte van 2018 toegenomen.



 
      67 
 

Stichting Het Laar 
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Obligoverplichting 
Het Laar heeft de lening die zij in 2016 heeft afgesloten bij Aegon geborgd bij het Waarborgfonds 
voor de Zorgsector. Het Waarborgfonds heeft als zekerheid ingebouwd dat, indien het fonds in 
financiële problemen komt, de deelnemers 3 % van de restschuld van de geborgde leningen als 
renteloze lening dienen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Dit is de zogenoemde 
obligoverplichting. Op 31 december 2019 bedraagt de restschuld € 6.375.000. De obligoverplichting 
bedraagt derhalve € 191.250. 
  
Kredietfaciliteit 
Bij de ING bank is een kredietfacileit afgesloten voor onbepaalde tijd met een maximumbedrag van  
€ 300.000. 
 
Macrobeheersinstrument Wlz en wijkverpleging 
Onderdeel van het bekostigingssysteem van de wijkverpleging (verpleging en verzorging gefinancierd 
uit de Zorgverzekeringswet) en de Wet langdurige zorg, is het zogeheten macrobeheersinstrument. 
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen 
van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen die zorg leveren gefinancierd uit de 
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Deze regeling is beschreven in de NZa beleidsregels. 
Dit houdt in dat een eventuele overschrijding van het landelijke budgetplafond voor deze zorg, zal 
worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding. Jaarlijks 
wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. 
Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is 
van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt 
plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 
december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Stichting Het Laar kan op basis hiervan een 
terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in de toekomst. Bij het vaststellen en goedkeuren van de 
jaarrekening 2019 heeft de NZa nog geen inzicht verschaft óf er sprake is van een overschrijding van 
het landelijk budgetplafond en zo ja, welke eventuele terugbetalingsverplichting dan geldt voor 
Stichting Het Laar. Derhalve is Stichting Het Laar niet in staat een betrouwbare inschatting te maken 
van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als 
gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2019. 
 
Onzekerheden opbrengstverantwoording 
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoor en zorgverzekeraars op de gedeclareerde 
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van 
eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen 
verplichtingen opgenomen in de balans. 
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1.6. MUTATIEOVERICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

 

 

 

  

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 37.832.842         383.021               6.280.392             -                            -                       44.496.255
- cumulatieve herwaarderingen -                        -                        -                          -                            -                       0
- cumulatieve afschrijvingen 17.843.827         324.768               4.560.878             -                            -                       22.729.474

 
Boekwaarde per 1 januari 2019 19.989.015 58.253 1.719.514 0 0 21.766.781

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 437.712               60.472                 447.795                 156.202                   -                       1.102.180
- herwaarderingen -                        -                        -                          -                            -                       0
- afschrijvingen 1.714.910           20.233                 486.314                 -                            -                       2.221.457
- bijzondere waardeverminderingen -                        -                        -                          -                            -                       0
- terugname bijz. waardeverminderingen -                        -                        -                          -                            -                       0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                        -                        -                          -                            -                       0
  .cumulatieve herwaarderingen -                        -                        -                          -                            -                       0
  .cumulatieve afschrijvingen -                        -                        -                          -                            -                       0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                        -                        -                          -                            -                       0
  cumulatieve herwaarderingen -                        -                        -                          -                            -                       0
  cumulatieve afschrijvingen -                        -                        -                          -                            -                       0
  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.277.198 40.239 -38.520 156.202 0 -1.119.277

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 38.270.554 443.493 6.728.187 156.202 0 45.598.435
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 19.558.737 345.001 5.047.192 0 0 24.950.931

Boekwaarde per 31 december 2019 18.711.817 98.492 1.680.994 156.202 0 20.647.505

Afschrijvingspercentage 0%-4,55%-5%-8,51%-10% 5,0% 10%-20%-25%   
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Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-

lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2018

Nieuwe 
leningen in 

2019

Aflossing 
in 2019

afschrijvnig 
disagio in 

2019

Restschuld 
31 

december 
2019

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2019

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2020

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € € €

1 ING bank 10-mrt-06 10.000.000    37 overige 4,07%       6.509.366 -                    273.775       -                              6.235.591     4.866.716 26 lineair 273.775 (*)
2 AEGON (**) 1-jul-16 7.303.125      20 hypotheek 0,99%       6.575.813 -                    375.000       11.764                   6.212.577     4.386.797 16 lineair 375.000 (*)

Totaal 17.303.125    13.085.179    -                    648.775       11.764             12.448.168    9.253.513    648.775

* zie  toelichting op de langlopende lening in deze jaarrekening

Leninggever

1 ING bank
2 AEGON
 

Hoofdsom 7.500.000         
Aflossing cum. -1.125.000       

-196.875           
34.453               

6.212.578         

2 AEGON (**)

Betaalde disagio 
cum afschrijving disagio

Rente vervaldatum

10-mrt-21
vast gedurende gehele looptijd

netto financiering AEGON
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10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2019 2018

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 658.166           622.209              
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 17.207.059     15.482.602        
Overige zorgprestaties 39.992              39.768                

Totaal 17.905.217     16.144.579        

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 152.512           126.186              
Transitiemiddelen verpleeghuiszorg 141.481           21.368                
Overige Rijkssubsidies 45.804              19.327                
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 47.273              9.356                   

Totaal 387.069           176.236              

Toelichting:

De opbrengsten van de Wlz-zorg laten een grote stijging zien van € 1,7 miljoen. Dit is deels als gevolg van het budget 
kwaliteitsmiddelen (€ 942.000). Daarnaast is sprake van een autonome stijging van de Wlz-opbrengsten van € 785.000, 
welke wordt veroorzaakt door de stijging van de zorgzwaartemix. 

De transitiemiddelen verpleeghuiszorg worden gevormd door de ontwikkelbudgetten voor het werven en opleiden van 
zorgpersoneel. Hiervoor zijn in 2018 en 2019 kosten gemaakt.

In 2019 is het aantal opleidingsplaatsen gestegen. Hiervoor heeft Stichting Het Laar ook hogere subsidies dan in 2018 vanuit 
het Ministerie van VWS ontvangen.

Door een toename in het aantal oriëntatiebanen en opleidingsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
heeft Stichting Het Laar meer subsidiegelden ontvangen, zoals de loonkostensubsidie. Deze zijn verantwoord onder de 
post Overige subsidies.

Overige zorgprestaties omvat de opbrengsten vanuit PGB en WMO opbrengsten.
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12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Facilitaire opbrengsten 96.852              184.060              
Horeca & Keuken 462.190           401.883              
Huuropbrengsten derden 74.761              66.606                
Verhuur, servicekosten en energie 1.538.684        1.444.911          

Totaal 2.172.487        2.097.459          

Toelichting:
Heel 2018 was een medewerker gedetacheerd. Deze detachering is per 1 januari 2019 gestaakt. Hierdoor zijn de Facilitaire 
opbrengsten € 87.000 lager dan in 2018.
De huuropbrengsten zijn in 2019 € 94.000 hoger dan in 2018. Deels wordt dit veroorzaakt door de huurstijging per 1 juli 2019, 
maar ook zijn er Wlz-bewoners die voorheen een ZZP-indicatie hadden gaan huren met een VPT-arrangement.
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13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 8.776.340        7.470.516          
Sociale lasten 1.581.767        1.283.752          
Pensioenpremies 734.900           624.896              
Andere personeelskosten:
Dotaties aan personele voorzieningen -125.762          108.559              
Andere personeelskosten 1.105.531        639.867              
Subtotaal 12.072.776     10.127.590        
Personeel niet in loondienst 2.068.276        1.544.576          

Totaal personeelskosten 14.141.052     11.672.167        

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 236                    197                      

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 236                    197                      

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is nvt nvt

Toelichting:

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.221.457        2.196.042          

Totaal afschrijvingen 2.221.457        2.196.042          

Toelichting:

In de personeelskosten van 2018 is een correctie van € 225.000 opgenomen als gevolg van het ontstaan van een vordering 
op de UWV in het kader van de transitievergoedingen.

De afschrijvingskosten 2019 zijn in lijn met de afschrijvingskosten 2018.

De personeelskosten zijn in 2019 significant gestegen. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Door de stijging 
van de zorgzwaartemix, groeide de behoefte aan verzorgend personeel. Daarnaast is het in 2019 ontvangen 
kwaliteitsbudget gebruikt voor het aantrekken van medewerkers om het welzijn van de bewoners te verhogen en voor 
opleidingen om beter op de behoeften van bewoners te kunnen anticiperen. Tevens zijn in 2019 extra personeelsleden 
aangetrokken voor een aantal projecten. Daarnaast is in de cao 2019-2021 een regeling getroffen, zodat de 
eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht per 1 december 2018 in de uitvoering aangepast diende te worden.

Binnen de personeelslasten zijn ook de kosten voor personeel niet in loondienst gestegen. Met name is dit gelegen in de 
inzet van uitzendkrachten binnen de zorg, maar ook een stijging van de inhuur van behandelaren. Hier gelden dezelfde 
verklaringen als bij de stijging van de lasten van het personeel in loondienst.

Andere personeelskosten stijgen in 2019 door meer uitgaven aan opleidingen (€ 163.000). Ook zijn er specifieke kosten 
gemaakt voor de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg (€ 36.000).
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15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 796.753           697.613              
Algemene kosten 1.390.765        1.374.684          
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 499.973           475.588              
Onderhoud en energiekosten
- onderhoud 536.477           596.008              
- energie en water 436.114           398.930              
Huur en leasing 22.762              22.244                

Totaal overige bedrijfskosten 3.682.843        3.565.067          

Toelichting:

De kosten voor voedingsmiddelen stegen onder andere door het dagelijks ter beschikking stellen van soep en vers fruit 
aan het personeel. Daarnaast was ook sprake van een omzetstijging binnen de horeca, waardoor de inkopen eveneens 
toenamen.

De overige bedrijfskosten stijgen in 2019 ten opzichte van 2018 met € 118.000, vooral door de hogere kosten in 
voedingsmiddelen en de kosten voor energie en water.

Door investeringen in duurzame energie (o.a. ledverlichting) daalt het verbruik in eenheden voor electra. Door een 
prijsstijging van de energieprijzen en de belastingen hierop met ruim 30% stijgen de energiekosten per saldo met € 37.000.

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 811                    76                         

Subtotaal financiële baten 811                    76                         

Rentelasten -335.567          -350.903            

Subtotaal financiële lasten -335.567          -350.903            

Totaal financiële baten en lasten -334.756          -350.827            

Toelichting:
De rentelasten dalen evenredig met de dalende restschulden op langlopende leningen.
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17. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt: 2019 2018
€ €

Controle van de jaarrekening 34.679              36.784                
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 14.024              9.075                   
Fiscale advisering -                         456                      
Niet-controlediensten -                         -                            

Totaal honoraria accountant 48.703              46.315                

Toelichting:

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Het uitgangspunt voor opname van de honoraria van de accountant is toerekening aan het boekjaar waarop de diensten 
betrekking hebben.
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GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019 
 

 
 
  

Zorg (WLZ, ZVW, WMO)
2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke 17.905.217       16.144.579        
  ondersteuning)

Subsidies 387.069             176.236              

Overige bedrijfsopbrengsten 705.175             658.515              

Som der bedrijfsopbrengsten 18.997.461       16.979.330        

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13.927.296       11.365.578        

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.693.147         1.814.731          

Overige bedrijfskosten 3.254.556         3.174.275          

Som der bedrijfslasten 18.874.999       16.354.583        

BEDRIJFSRESULTAAT 122.462             624.747              

Financiële baten en lasten -334.756           -350.344            

RESULTAAT BOEKJAAR -212.294           274.403              
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Privaat (geen zorg)
2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 1.467.312 1.438.944          

Som der bedrijfsopbrengsten 1.467.312 1.438.944

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 213.757 306.590              

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 528.309 381.309              

Overige bedrijfskosten 428.287 390.794              

Som der bedrijfslasten 1.170.353 1.078.692

BEDRIJFSRESULTAAT 296.959 360.252

Financiële baten en lasten 0 -483                     

RESULTAAT BOEKJAAR 296.959 359.769

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves 296.959 359.769              

296.959 359.769
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AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 

2019 
 

2018 
€ 

 
€ 

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: 

Zorg gedeelte - 212.294 274.403 
Privaat deel (niet zorg gedeelte) 296.959 359.769 

    
84.665 634.172 

Resultaat volgens resultatenrekening 84.655 
 

634.172 
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1.9 WNT VERANTWOORDING 2019 STICHTING HET LAAR 
 
De Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn aangemerkt als topfunctionaris in de 
zin van de WNT. De bezoldiging van deze functionarissen die over 2019 in het kader van de WNT 
verantwoord moeten worden is hieronder weergegeven.  
 
De bezoldigingsklasse van de Raad van Bestuur van Stichting Het Laar valt in deze regeling in klasse II, 
met een maximum van € 130.000 voor het jaar 2019. Het bij deze klasse vastgestelde aantal punten 
is 8. Het corresponderende maximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15% en voor 
leden van de Raad van Toezicht 10%, respectievelijk € 19.500 en € 13.000. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen 
 
Naam: JGAM van Huijkelom - van Iersel 
Functiegegevens Raad van Bestuur 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12] 
Deeltijdfactor in fte 1 
Dienstbetrekking ja 

  
Bezoldiging 2019  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 118.324  
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.473  
Subtotaal € 129.797  

  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 130.000  

  
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  
Totale bezoldiging 2019 € 129.797  

  
Reden waarom de overschrijding is toegestaan Niet van toepassing 

  
Gegevens 2018  
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01] – [31/12] 
Deeltijdfactor 2018 in fte 1 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 117.713  
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.272  
Totale bezoldiging 2018 € 128.985  
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 125.000  
  
Totale bezoldiging 2018 € 128.985  
  
Reden waarom de overschrijding is toegestaan Overgangsrecht is van toepassing 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 
Naam Drs. P. Sennema 

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

den Einden 
Prof. Dr. E. de Vries 

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

Aanvang en einde functievervulling 
in 2019 

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

      
Bezoldiging 2019      
Bezoldiging € 14.100 € 9.350 € 9.350 € 9.350 € 9.350 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 19.500 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 2019 € 14.100 € 9.350 € 9.350 € 9.350 € 9.350 

      
Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

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

      
Gegevens 2018      
Aanvang en einde functievervulling 
in 2018 

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

      

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

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 18.750 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 
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1.10 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening       

De Raad van Bestuur van Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de  
vergadering van 20 mei 2020. 
 
De raad van toezicht van de Stichting Het Laar heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de 
vergadering van 20 mei 2020. 
 
Resultaatbestemming  
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.   
 
Gebeurtenissen na balansdatum  
Begin maart 2020 kreeg ook Het Laar te maken met Covid-19. Dit virus heeft impact op bewoners, 
mantelzorgers, medewerkers,  vrijwilligers en daarmee de totale organisatie. Veelvuldig bespreekt 
het crisisteam van Het Laar de ontwikkelingen rondom het virus en de maatregelen die moeten 
worden getroffen. Het managementteam geeft opdracht tot uitvoering van de maatregelen. Op 
regionaal niveau heeft Het Laar, onder andere via RONAZ, frequent afstemming met collega-
zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuis (de arts microbioloog en de ziekenhuishygiënist van het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis begeleiden Het Laar),  GGD , RIVM en brancheorganisatie ACTIZ. 
  
Het Laar heeft een speciale ruimte ingericht om bewoners bij wie het virus is vastgesteld op te 
vangen. De intramurale zorgverlening binnen Het Laar loopt door. Helaas is Het Laar gesloten voor 
bezoek om de kans op besmetting van bewoners zo veel als mogelijk te voorkomen. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen, zoals bij bewoners in de palliatief-terminale fase, wordt in overleg een 
uitzondering gemaakt. Activiteiten voor bewoners gaan zoveel mogelijk door op de huiskamers en op 
individuele basis. De recreatieruimten en het restaurant zijn in de periode tot begin mei 2020 
gesloten geweest .  
  
Medewerkers werken zoveel mogelijk op één woonzorglocatie en nemen de hygiënemaatregelen en 
sociale afstand  in acht. Door middel van videomateriaal, instructiebijeenkomsten en training on the 
job worden medewerkers aanvullend getraind in het gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen.  
  
In de eerste weken na de uitbraak was er sprake van een (lichte) terugloop in de bezetting van onze 
appartementen als gevolg van het niet kunnen opnemen van nieuwe bewoners bij het vrijkomen van 
appartementen. Dit als gevolg van het sluiten van de woonzorglocaties van Het Laar. Inmiddels is per 
heden de bezetting weer bijna op het gebruikelijke niveau. Het ziekteverzuim is, na een stijgend 
verzuim in de eerste weken van de uitbraak, weer op het niveau van voor de crisis. Het verzuim  
heeft tot op heden niet geleid tot een onderbezetting van personeel op de afdelingen. Het Laar heeft 
zich hierop preventief wel voorbereid.  
  
Het Laar heeft de financiële gevolgen (omzetderving en extra kosten) van de getroffen maatregelen 
naar aanleiding van Covid-19 zo goed als mogelijk ingeschat. Rekening houdend met de inherente 
onzekerheden heeft Het Laar een financiële impactanalyse opgesteld. De financiële positie en met 
name de liquiditeitspositie van Het Laar zijn voldoende sterk.  
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Op dit moment zijn wij van mening dat de liquiditeitspositie voldoende ruimte geeft om eventuele 
tegenvallers als gevolg van het coronavirus op te vangen in ieder geval gedurende 1 jaar vooruit na 
vaststelling van deze jaarrekening (derhalve tot en met mei 2021), waarbij ook de balansratio’s 
blijven voldoen aan het minimumniveau dat in het convenant met de ING-bank is afgesproken. 
Daarnaast gaan wij er vanuit dat eventuele extra kosten of gemiste opbrengsten, deels of in zijn 
geheel zullen worden gedekt uit een beleidsregel die de NZa hiertoe opstelt en die circa 1 juli 2020 
zal worden gepubliceerd. 
 
Deze inschatting is gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op het moment van vaststelling en 
goedkeuring van deze jaarrekening. Het is moeilijk in te schatten wat de verwachte impact van de 
coronacrisis is voor de rest van 2020. Redenen hiervoor zijn de grote mate van onzekerheid over de 
verspreiding en de impact van het coronavirus en de aard, omvang en effectiviteit van verdere 
overheidsmaatregelen. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

 

   
 
 
 
 
 

  

J.G.A.M. van Huijkelom - van Iersel, MBA   
Raad van Bestuur   
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

Drs. P. Sennema, MPM  C.P.M.M. van Haaren MCM 
Voorzitter Raad van Toezicht  Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
   
 
 
 
 

  

Drs. J.I. de Groot  Prof. Dr. E. de Vries 
Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht 
   
 
 
 
 
 

  

B.M. de Jong – Muhren MSc RA  E.H. Brookman MA 
Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht 
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2  OVERIGE GEGEVENS  
 
 
2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
De statuten bevatten geen specifieke bepalingen over de bestemming van het resultaat. 
 
2.2 Controleverklaring  
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.  
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