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VOORWOORD
Voor u ligt het publieksjaarverslag van Het Laar over 2019. Een jaar waarin de wereld nog
“gewoon” was. Bij het verschijnen ervan is er echter als gevolg van COVID-19 sprake van
een geheel andere werkelijkheid.
Vanzelfsprekend ben ik trots op de 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.
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. COVID-19 zal
nog veel invloed hebben op onze zorgorganisatie en het dagelijkse leven van onze (wijk)
bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Ik heb er echter vertrouwen in dat
we met vereende kracht deze uitdaging aangaan.
Ingrid van Huijkelom – van Iersel
Raad van Bestuur
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AANGENAAM LEVEN
MET HET LAAR
Voor wie zijn wij er?
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.
Dienstenaanbod
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug voor mensen die
zelfstandig wonen in de wijk tot en met intensieve verpleging en behandeling. Diverse
comfortdiensten dragen bij aan een aangenaam leven en het voort kunnen zetten van de
vertrouwde woon- en leefstijl.
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Om onze wijkbewoners zo optimaal mogelijk 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 -blijvenwonen in de wijk.

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)

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)

Onze missie en kernwaarden
Onze (wijk)bewoners 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 ons dagelijkse handelen laten onze medewerkers en vrijwilligers, maar
ook onze samenwerkingspartners, zich leiden door de kernwaarden stijlvol, bruisend en
verzorgd. Deze kernwaarden vormen het kompas waarop we vertrouwen en geven richting
aan Het Laar nu én in de toekomst.
Woonzorglocaties en werkgebied
Het Laar kent drie -aaneengesloten- woonzorglocaties, te weten: Laarzicht (deels huur),
Laarakker en Laarhoven. Het centraal gelegen binnenplein, waar diverse faciliteiten en
diensten zijn samengebracht, vormt dé ontmoetingsplaats voor (wijk)bewoners en hun
bezoekers. Het werkgebied van Het Laar omvat Tilburg en een deel van Goirle. In de
thuiszorg houden we een straal van acht kilometer aan waarbinnen we ondersteuning
bieden aan wijkbewoners.
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DE VISIE
Onze uitgangspunten
In de visie van Het Laar staat de bewoner centraal. We gaan uit van individueel wonen en
werken vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Daarnaast 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. Via georganiseerde inspraak,
samenspraak en tegenspraak verhogen we de kwaliteit van wonen, zorg en werken. De
expertise van Het Laar is om het gewone, alledaagse aangenaam te maken.
Zelforganiserende teams
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.
Vraagstukken in de dagelijkse zorg- en dienstverlening worden in het team opgelost. Het
Laar sluit hierdoor beter aan bij de aanwezige kennis en vaardigheden in de organisatie. Dit
werkt kwaliteitverhogend en maakt het werk aantrekkelijker en efficiënter.
Een evenwichtige personeelsformatie
Om verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden is voldoende en voldoende
deskundig personeel een voorwaarde. Gezien de toenemende en complexer wordende
zorgvraag én de krapte op de arbeidsmarkt is dit een grote uitdaging. Via verschillende
sporen werkt Het Laar aan een woon- en zorgformatie die is afgestemd op de zorg- en
ondersteuningsvragen van onze (wijk)bewoners. Het Laar voert een actief scholingsbeleid.
We stemmen het niveau van onze medewerkers continu af op de veranderende zorg.
Een Recruiter is aangetrokken die via de arbeidsmarktcampagne ‘Jij maakt het mogelijk!’
nieuwe collega’s werft. Via de inzet van de extra kwaliteitsmiddelen is de formatie van Het
Laar eind 2019 (238,25 Fte/383 personen) ten opzichte van eind 2018 met 41 personen en
38,31 Fte uitgebreid.
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Duurzame inzetbaarheid
Jaarlijks wordt met medewerkers gesproken over hoe de vitaliteit en de persoonlijke groei
kan worden bevorderd. 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.
Samenwerking
De samenwerking van Het Laar met derden is gericht op het ondersteunen van ouderen bij
het zelfstandig, veilig en comfortabel verder leven; in Het Laar of in de wijk. Hiertoe werken
we samen met andere zorgaanbieders, maar ook met organisaties die gespecialiseerd zijn
in bijvoorbeeld dienstverlening en welzijn. Het Laar neemt actief deel aan onder andere de
toegangsteams van Tilburg, het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Transvorm, de Zorgacademie
en het Zorginnovatienetwerk.
We zijn geïnteresseerd in samenwerkingen die bijdragen aan een hogere kwaliteit en/of
een grotere doelmatigheid. Zo hebben we in 2019 samen met ’t Heem en Vughterstede,
twee in omvang en dienstenaanbod vergelijkbare organisaties, de mogelijkheden
onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar de voordelen van samenwerking op het gebied
van kennisdeling, ict, personeel en organisatie en innovatie. Deze onderzoeken ronden we
in 2020 af.
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170
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DIT BRACHT 2019
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.
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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. Om het belang van een
‘aangenaam leven’ te onderstrepen hebben we, vanuit de kwaliteitsmiddelen, 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 samenwerkingsrelaties 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.
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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.
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 moeten 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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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.
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).
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.
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.
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Uitbreiding Praktijkverpleegkundige
Vanwege de positieve ervaringen is een tweede praktijkverpleegkundige -in opleidinggestart. 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.
Milieu- en duurzaamheidsaspecten
Het Laar zet stevig in 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.
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 doorstoom 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.
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KWALITEIT IN 2019
Continu verbeteren
Via het voeren van verbeterdialogen bij de verbeterborden en de aanpak van de werkplekinrichting werken medewerkers van Het Laar aan hoogwaardige zorg- en dienstverlening.
De aanwezige teamcoaches en de specialisten in Het Laar op het gebied van continu
verbeteren ondersteunen de teams hierbij.
Interne audits
Tijdens een tweedaagse training zijn twaalf medewerkers van Het Laar door Stichting
Perspekt opgeleid om resultaatgericht te kunnen auditen. Als onderdeel van de opleiding
zijn in verschillende teams audits verricht. In oktober 2019 hebben de auditoren van Het
Laar zelfstandig nieuwe audits uitgevoerd. Hierbij ging de aandacht uit naar ‘Methodisch
werken met het zorg- en leefplan’ en ‘Hygiëne’.
Lerend netwerk
Het Laar vormt samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, Elde-Maasduinen, ’t Heem
en Amaliazorg een lerend netwerk. In dit netwerk wordt op allerlei manieren kennis
uitgewisseld en gewerkt aan onderlinge 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.
Gebruik van kwaliteitsinformatie
In Het Laar maken we werk van continu gericht verbeteren. Input hiervoor vormen de
resultaten van interne kwaliteitsmetingen, onafhankelijk uitgevoerde waarderingsonderzoeken, in- en externe audits, inspectiebezoeken en bijvoorbeeld registraties van
klachten, ongenoegens en complimenten. Resultaten zijn in 2019 per kwartaal verwerkt
in rapportages, besproken in het managementteam en geanalyseerd op benodigde
verbeteracties. Waar nodig zijn deze opgenomen in de sector- en teamjaarplannen voor
2020. 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. We willen een rapportage die inzichtelijk maakt uit
welke metingen verbeterpunten zijn voortgekomen, welke acties hierop zijn uitgezet, wie
de actie-eigenaar is, welke tijdsplanning geldt en wat de status is van de actie.
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Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg)
Het Laar werkt via het PREZO kwaliteitssysteem structureel 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 PREZO VV&T
2017. Dit kwaliteitssysteem en het bijbehorende auditprogramma is afgestemd op
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. Het Laar heeft haar drie GOUDEN PREZO
keurmerken in de zorg, voor Verzorging, Verpleging en Zorg thuis, in 2019 weten te
behouden. Een dik compliment voor onze vele betrokken, deskundige en enthousiaste
medewerkers en vrijwilligers.
Interne kwaliteitsmetingen (wijk)bewoners
In Het Laar zijn in 2019 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.
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Grafiek: Enquete 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 heeft Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau,
verschillende waarderingsonderzoeken uitgevoerd in Het Laar. Deze onderzoeken vonden
plaats onder onze belangrijkste doelgroepen. 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.
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Mentaal welbevinden
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Grafiek: Waarderingsonderzoek onder 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 onder 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 wijkbewoners die gebruik maken van wijkverpleging is schriftelijk de nieuwe PREM
uitgevraagd. Deze is voor de eerste maal landelijk afgenomen. 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.
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Waarderingen via ZorgkaartNederland
In de laatste vier jaar zijn 65 Laar-waarderingen 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 anderen1 (in 2018
was dit nog 96%). Bij de waardering komen zes thema’s aan bod. Deze scoren als volgt:
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Grafiek: Waardering thema’s op ZorgkaartNederland (de scores betreffen rapportcijfers)
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)2

Gemiddeld
Het Laar

NPS-score 2019

NPS-score 2018

PS-score 2019

PS-score 2018

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%).

1 Aanbevelingsvraag: het percentage wordt berekend over de afgelopen 5 jaar.
2 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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Klachten, ongenoegens & complimenten
(Wijk)bewoners kunnen in Het Laar op een laagdrempelige wijze terecht bij de klachtenfunctionaris. 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). Alle ongenoegens
in 2019 zijn naar tevredenheid afgehandeld. Naast ongenoegens ontvangt de klachtenfunctionaris ook complimenten over de zorg en dienstverlening van Het Laar. In 2019 zijn er
7 complimenten ontvangen.
27

30
25

18

20

0

2018
7

10
5

2019

13

15

0

0

Formele klachten

Ongenoegens

Complimenten

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.
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Meldingen Incidenten Cliënten
Er is een verbetering doorgevoerd in de kwartaalanalyse van de meldingen incidenten
cliënten. Bij het analyseren van de meldingen stelt de kwaliteitsfunctionaris een overzicht
op met de meest opvallende zaken. De meldingen worden afgezet tegen de geldende
prestatie-indicatoren en/of kwaliteitsdoelstellingen. Daarna wordt de analyse aangevuld
met de bevindingen van de aandachtsvelders en de 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 op de analyses te doen. Bij de eerstvolgende kwartaalanalyse worden de
verbeteracties voortvloeiend uit het voorgaande kwartaal 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 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 constateerden, in navolging van de PREZOauditoren, dat wat mooi uitgewerkt staat op papier, ook in de praktijk wordt aangetroffen.
Medewerkers werken met hart en ziel en 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’!
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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 en het vastleggen van afwegingen en besprekingen van alternatieven
bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Kwaliteitsdoelstellingen
Verschillende commissies en werkgroepen hebben gewerkt aan het behalen van de
doelstellingen op het gebied van valpreventie, medicatieveiligheid, wondzorg, vrijheidsbeperkende maatregelen en het verminderen van de registratielast.
Valpreventie
Aandachtsvelders valpreventie zijn in 2019 voor hun eigen teams incidentenmeldingen
gaan analyseren. Zij hebben hierdoor meer inzicht ontwikkeld in specifieke oorzaken
van valincidenten in hun teams. Dit heeft geleid tot 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. In 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 medicatie-toedieningsproces die voor
verbeteringen vatbaar zijn. Indien een face-to-face contact kort na de incidentenmelding
niet mogelijk is, wordt digitaal contact via het elektronisch cliëntendossier gestimuleerd. 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%.
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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 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%.
In het verslagjaar 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. De Bopz-arts is aangesteld als Wzdfunctionaris.
Verminderde registratielast
We streven naar het verminderen van de administratieve verplichtingen voor onze zorgmedewerkers. In 2019 is onderzoek verricht naar de registraties die worden bijgehouden
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. Tevens worden voorstellen gedaan voor efficiëntere
registraties. Hiermee zetten we maximaal in op het ontzorgen van onze zorgmedewerkers.
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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. De respons
op de raadpleging bedroeg 60,2%. In onderstaande grafiek worden de resultaten met
betrekking tot twee belangrijke vragen gepresenteerd. Dit is slechts een extract van een
veel grotere vragenlijst.
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Grafiek: Medewerkersraadpleging
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.
Introductie nieuwe medewerkers

Rapportcijfers nieuwe medewerkers
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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

Gezondheid (arbeidsongeschiktheid WAO)

3

Elders leuker werk gevonden

3

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

Verdere verdieping/ontwikkeling/opleiding

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 sterke toename van het aantal incidentenmeldingen met betrekking tot ongewenste
intimiteiten c.q. agressiviteit hangt samen met de toename van het aantal bewoners met
psychogeriatrische en psychiatrische problematieken in 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 het
vrijwilligerswerk verder te versterken op basis van onderlinge vergelijkingen met 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.
Vertrouwenspersoon voor medewerkers
Geen van de medewerkers van Het Laar heeft in 2019 gebruik gemaakt van de diensten
van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon wordt
ingevuld door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie.
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BESTUUR,
MEDEZEGGENSCHAP
EN TOEZICHT
De bestuurder en de Raad van Toezicht onderschrijven de Governancecode Zorg 2017 en
passen de in de code opgenomen principes en bepalingen toe.
Een goede samenwerking tussen het bestuur, bewoners en medewerkers
De bestuurder heeft regelmatig overleg met de Bewonersraad, de Ondernemingsraad
en het Vrijwilligersplatform. Via onder andere kwaliteitsreviews, werkbezoeken en
Laardebatten houdt de bestuurder voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg- en
dienstverlening.
Toezicht op goede zorg
De Raad van Toezicht en de bestuurder van Het Laar hebben oog voor de maatschappelijke
bijdrage die Het Laar levert aan de zorg voor en huisvesting van Tilburgse ouderen. Vanuit
de missie en kernwaarden vindt toezicht plaats op visie, strategie, cultuur, gedrag en
bedrijfsvoering. Het blijven leveren van kwalitatief goede, persoonsgerichte zorg staat in
het toezicht voorop. De Raad legt actief haar oor te luister bij belanghebbenden. Dit doet zij
onder andere door jaarlijks in gesprek te gaan met de adviesorganen en deel te nemen aan
interne husseldagen, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten en aan andere meer thematische
personeelsbijeenkomsten. Zo verneemt de Raad wat er leeft onder belanghebbenden.
Ontwikkelingen in de ouderenzorg en -huisvesting
De toenemende vergrijzing in Nederland zorgt voor een groeiende vraag naar intensieve
zorg. De krapte op de arbeidsmarkt stelt ons 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 zorginstelling zo lang mogelijk uit
te stellen. Soms kan dat via –technische- aanpassingen in de thuissituatie en extra
ondersteuning van de oudere via wijkverpleging. We zien echter een groeiende behoefte
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.

24

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2019

Door de toenemende ondersteuningsvraag en de druk op verblijfsvoorzieningen zet Het
Laar 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). Daarnaast is
Het Laar met de gemeente in gesprek over de uitbreiding van Het Laar met een nieuw
woonzorggebouw.
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 aanbod regelmatig te heroverwegen. In
2017 zijn, samen met in- en externe belanghebbenden, de meerjarenambities van Het Laar
vastgelegd. Dit hebben we gedaan voor de periode 2018 tot en met 2020. De 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.
Laardebatten
Met enige regelmaat organiseren we Laardebatten voor medewerkers en vrijwilligers. Soms
sluiten daar ook vertegenwoordigers van adviesorganen van Het Laar bij aan. 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 andere 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.
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Modernisering medezeggenschap (wijk)bewoners
Op 22 januari 2019 is de nieuwe bewonersraad geïnstalleerd. Deze raad vervangt de
cliëntenraad en het bestuur van de huurdersvereniging. De Bewonersraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van Wlz- en Zvw-bewoners en 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. De raad
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 geraadpleegd bij vraagstukken
of adviesaanvragen 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 en draagt bij aan de professionalisering van de raad.
Positief resultaat
De exploitatie van zorg-, woon- en verhuurdiensten van Het Laar heeft over 2019 een
positief jaarresultaat opgeleverd ter hoogte van € 84.665,-. Dit is hoger dan begroot.
Gezien de kracht van de organisatie, de cultuur en de - meerjaren- plannen heeft Het
Laar alles in huis om waarde te blijven toevoegen aan het leven van onze (wijk)bewoners.
De financieel gezonde positie maakt het mogelijk om Het Laar vanuit haar missie en
kernwaarden verder te versterken.
Ruimte voor investeringen
Het Laar is financieel gezond en financieel weerbaar. Hierdoor is er voldoende ruimte om
extra te investeren. Deze investeringen richten zich op (sociale) innovatie, de kwaliteit van
zorg en het verduurzamen van het vastgoed.
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BEWANDEL DE WEG NAAR
EEN AANGENAAM LEVEN
Meer weten over ons meerjarenbeleid 2018-2020?
Kijk op www.hetlaar.nl.
Meer weten over het bestuursverslag en de jaarrekening over 2019?
Kijk op www.jaarverantwoordingzorg.nl en www.hetlaar.nl.
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