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Voorwoord 

Voor u ligt de jaarverantwoording van Het Laar over 2020. Begin 2020 vierde Het Laar haar 45-jarige 
jubileum. Samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers werd hieraan op grootse wijze aan-
dacht besteed. Wat we toen nog niet wisten was dat dit uitbundige feest de laatste grote activiteit in 
2020 zou zijn. Het jaar werd immers verder gedomineerd door de coronapandemie. Familieleden en 
vrienden van bewoners, vrijwilligers en collega’s hebben zich het afgelopen jaar maximaal ingezet 
om deze verdrietige en onzekere tijd samen met de bewoner zo goed en zo gezond mogelijk door te 
komen.  
 
Daar waar we normaal gesproken in Het Laar vooral werken vanuit het hart, moesten we steeds 
vaker het verstand laten prevaleren. We zijn genoodzaakt geweest om maatregelen te treffen met 
grote impact op het welzijn van onze bewoners en familieleden en op het werk van onze collega´s. 
Hierbij hebben we voortdurend de steun ondervonden van onze zeer betrokken Bewoners- en 
Ondernemingsraad, Vrijwilligersplatform en Raad van Toezicht. Daarnaast hebben de zorgaanbieders 
in Brabant zich verenigd en ondersteunen we elkaar nog steeds in deze onzekere tijd.  
 
Ondanks de enorme impact van de coronapandemie zijn de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 
van Het Laar in 2020 goed. Het meest trots zijn we echter op onze collega’s en vrijwilligers die in deze 
roerige, emotionele tijden enorme veerkracht hebben getoond. Het is bewonderenswaardig te zien 
hoe zij in hun werk omgaan met alle onzekerheden rondom het virus. Vanuit een groot gevoel van 
saamhorigheid en loyaliteit naar Het Laar, met oog voor de soms lastige balans tussen welzijn en 
veiligheid, is dagelijks met veel passie gewerkt aan het ondersteunen van onze -kwetsbare- 
(wijk)bewoners.   
 
2020 gaat ook de boeken in als het jaar waarin Het Laar drie bestuurders kende. Ingrid van Huijkelom 
- van Iersel nam na ruim negen jaar afscheid als bestuurder. Zij is met ingang van 12 juni 2020 
opgevolgd door ad-interim bestuurder, Nelleke Vogel. Op 1 december heb ik het bestuurderschap op 
mijn beurt van haar mogen overnemen. In december heeft Het Laar zich in alle hevigheid 
geconfronteerd gezien met de tweede coronagolf. 
 
Hoewel de coronapandemie ook in 2021 nog heel veel invloed zal hebben op onze woonzorg-
organisatie en het dagelijkse leven van onze (wijk)bewoners, collega’s en vrijwilligers, zijn we er trots 
op te kunnen melden dat in het eerste tertiaal van 2021 vrijwel alle bewoners van Het Laar 
gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor veel van onze collega´s. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, 
hoe groter het beschermende effect en hoe meer er weer mogelijk wordt! We kijken er allemaal 
reikhalzend naar uit om Het Laar weer in alle glorie als bruisend woonzorgcentrum te kunnen 
terugzien.  
 
 
Drs. Lonneke de Haan 
Bestuurder 
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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 collega’s 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 collega’s 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. Mensen 
die hun hele leven 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. We zijn er voor wijk-
bewoners en bewoners van onze huur- en zorgappartementen. Alle vormen van zorg zijn beschik-
baar; 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 eigen vertrouwde woon- en leefstijl. Het aanbod van Het Laar is 
als volgt opgebouwd: 
 

Zorgdiensten (inclusief financieringsbron) Woon- en verhuurdiensten (private financiering) 

1 Thuiszorg/Wijkverpleging (Zvw) 1 Verhuur appartementen 

2 Eerstelijnsverblijf (Zvw) 2 Verhuur hotelkamer/logeerappartement 

3 Begeleiding inclusief vervoer (Wmo) 3 Verhuur ruimten aan externe dienstverleners 
(winkel, kapsalon, fysiotherapie, leslokalen) 

4 Begeleiding individueel en in groeps-
verband inclusief vervoer (Wlz) 

4 Diensten Restaurant Chapeau!/grand café 

5 Modulair pakket thuis (Wlz) 5 Diensten op het gebied van sociaal-culturele 
activiteiten 

6 Volledig pakket thuis in een huur-
appartement van Het Laar (Wlz) 

7 Verzorgingshuiszorg (Wlz) 

8 Intensieve zorg/Verpleeghuiszorg (Wlz) 

 

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.  
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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 we samenwerken 
met andere zorgaanbieders, maar ook met partijen die actief zijn op het gebied van wonen, dienst-
verlening en welzijn. Het Laar participeert onder andere in de toegangsteams van Tilburg, het Zorg-
netwerk 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. Met de organisaties Vughterstede en ’t Heem wordt dit 
specifiek verkend. Samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, ’t Heem en Amalia-zorg vormt Het Laar 
een lerend netwerk. In dit netwerk wordt op allerlei manieren kennis uitgewisseld en gewerkt aan 
benchmarking en intervisie. 
 
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. Het Laar kent twee wettelijke medezeggenschaps-
organen, namelijk de Bewonersraad (behartiger van de belangen van Wlz- en Zvw-cliënten én 
huurders) en de Ondernemingsraad (behartiger van de belangen van collega’s). Daarnaast kent Het 
Laar een Vrijwilligersplatform. Dit platform is actief bij de organisatie betrokken. 
 
1.6  Besturingsmodel en organisatiestructuur 
Het Laar werkt in de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën met zelforganiserende 
teams. In deze teams is een hoofdrol weggelegd voor het vakmanschap van collega’s. Zij worden 
hierbij ondersteund door onze vrijwilligers. De teams in de sectoren weten welke behoeften er leven 
onder (wijk)bewoners en hoe daarop in te spelen. Dit ondersteunt de persoonlijke benadering die we 
voorstaan. Bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd en daarmee vergroten we de 
ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. Vraagstukken in de dagelijkse zorg- en dienst-
verlening worden in de teams opgelost. Dit werkt kwaliteitverhogend en maakt het werk aan-
trekkelijker 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. 
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2. Kernprestaties 

 
2.1 Kerngegevens  
Grafiek: Aantal (wijk)bewoners per doelgroep op 31 december 

 

 
 
2.2   Ontwikkelingen in de financiële positie 
 
2.3   Ontwikkelingen in de personeelssamenstelling 
De formatie is in 2020 in absolute aantallen redelijk gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Ook de 
functiemix is in de sector zorg niet wezenlijk gewijzigd. De uitbreiding van de zorgformatie met huis-
kamermedewerkers, teamassistenten en verpleegkundigen, zoals onder andere gerealiseerd met 
behulp van de kwaliteitsmiddelen in 2019, is in 2020 gecontinueerd. Er zijn voldoende medewerkers 
in dienst om de gevraagde zorg kwantitatief en kwalitatief te leveren. Het Laar zet in hoge mate in op 
het opleiden van mensen in de zorgsector en weet daarmee het natuurlijk verloop vooralsnog op te 
vangen. In 2020 is echter ook sprake geweest van een relatief hoge inzet van uitzendkrachten 
vanwege een hoog verzuim onder andere als gevolg van de coronapandemie.  

           

 
 
 

Overzicht personeelsamenstelling per 31 december 2020

Sector Zorg Aantal FTE

Uitvoerende functies 268 171,3

Management 3 3

Beleidsmedewerker zorg, praktijkopleider, administratief mdw. zorg 3 2

Coach 1 0,58

(Para)medische diensten 12 4,27

Sector Wonen

Uitvoerende functies 65 31,58

Management 3 2,89

Secretaresse beleid en management 1 0,44

Coördinator er-op-uit 1 0,67

Sector Bedrijfsvoering & Financiën

Uitvoerende functies 10 8,33

Management 1 1

Centraal Bureau

Uitvoerende functies 11 7,02

Management 1 1

Totaal 380 234,08

Vrijwilligers 170
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Kwalificatieniveaus zorgverleners per 31 december 2020

Functieniveau Zorgfuncties Aantal FTE

Niveau 1 •  Teamassistent 38 15,33

Niveau 2 •  Helpende Zorg & Welzijn 56 31,48

•  Leerling Helpende Zorg & Welzijn 4 2,75

Niveau 3 •  Verzorgende 3-IG/MZ 104 70,36

•  Leerling verzorgende 3-IG/MZ 28 20,53

Niveau 4 •  Verpleegkundige 4 in opleiding 8 6,77

•  Senior verpleegkundige 18 14,64

•  Activiteitenbegeleider 3 2,11

Niveau 5 •  Wijkverpleegkundige 3 2,33

•  Wondverpleegkundige 1 1

•  Praktijkverpleegkundige 2 1,56

•  LL verpleegkundige 5 3 2,44

(Para)medische diensten •  Arts (PNIL) 2 0,67

•  Verpleegkundig specialist (PNIL) 1 0,33

•  Psycholoog (PNIL) 1 0,67-0,78

•  Ergotherapeut (PNIL) 1 0,33-0,39

•  Fysiotherapeut (PNIL) 1 0,39-0,50

•  Psychomotorisch therapeut (in loondienst) 1 0,44

•  GZ-psycholoog (in loondienst) 1 0,44

•  Geestelijk verzorger (in loondienst) 1 0,56

•  Muziektherapeut (in loondienst) 1 0,44

•  Logopedist (PNIL) 1 consultbasis

•  Diëtiste (PNIL) 1 consultbasis

Totaal 280 175,57
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3.     Interne & externe ontwikkelingen 

3.1  Interne ontwikkelingen: uitvoering jaarplan  
De interne ontwikkelingen presenteren we met trots aan de hand van de projecten zoals opgenomen 
in het jaarplan 2020 ‘Samen zorgen, samen bouwen; het jaar van de samenwerkers!’. Dit jaarplan 
fungeert eveneens als kwaliteitsplan.  
 
Project 1: Route 2025 
Richtinggevende meerjarenambities 
Gezien de actualiteit van de meerjarenambities van Het Laar is in overleg met de advies- en toezicht-
houdende organen besloten om deze in 2020 nog niet aan te passen. De meerjarenambities voor de 
periode tot en met 2025 worden in 2021 opnieuw getoetst op actualiteit.   
 
Project 2: Complexiteit & Vakmanschap  
Deskundigheidsbevordering en professionalisering opleidingsorganisatie 
De toenemende zorgcomplexiteit in Het Laar vraagt om vakmanschap. In het project is ingezet op 
blijvende deskundigheidsbevordering van medewerkers (GVP, GVS en doorgroei naar een hoger 
deskundigheidsniveau). Zoals eerder gemeld heeft de coronapandemie invloed gehad op de reguliere 
scholingen en opleidingen in 2020. Desondanks is getracht deze zoveel mogelijk doorgang te laten 
krijgen. Bijzondere ontwikkelingen worden hieronder genoemd. 
Twee medewerkers zijn geslaagd voor de opleiding casemanager respectievelijk aandachtsvelder 
dementie. Zij werken voortvarend aan hun positionering in de wijk. Dit geldt ook richting huisartsen 
op het gebied van casemanagement dementie als onderdeel van het regionaal netwerk. Voor wat 
betreft het professionaliseren van de opleidingsorganisatie hebben de proces werkbegeleiders in 
ieder team hun coördinerende rol richting werkbegeleiders en leerlingen goed opgepakt. De scholing 
contactverzorgenden heeft vanwege de coronapandemie geen doorgang gevonden. De kennis-
carrousel is om deze reden twee keer in plaats van de geplande vier keer georganiseerd. 
 
Praktijkondersteuner Huisarts 
Eén van de twee praktijkverpleegkundigen is in 2020 gediplomeerd. De andere verpleegkundige  
volgt in 2021. Samen zijn zij een spreekuur gestart voor bewoners in Het Laar met een chronisch 
ziektebeeld die vallen onder twee Tilburgse huisartsengroepen. Deze dienstverlening is door 
betreffende Laarbewoners positief ontvangen. Ook de huisartsen ervaren de meerwaarde van de 
inzet van de praktijkverpleegkundigen; zij zijn goed bekend met kwetsbare ouderen en daardoor in 
staat om te kunnen signaleren en anticiperen op wat nodig is. In 2021 ontwikkelen we hierin verder 
in samenspraak met de huisartsen. 
 
Ondersteuning teambuilding en zelforganisatie 
De drie managers in de sector zorg en de teamcoach hebben de scholing deep democracy gevolgd. Zij 
gebruiken de opgedane inzichten om de zorgteams te ondersteunen richting teambuilding en 
zelforganisatie. Eén van de twee teamcoaches heeft Het Laar in 2020 helaas verlaten. 
 
Project 3: ICT werkt 
Geavanceerd wifi-netwerk & domotica 
In 2019 hebben we ons ICT-landschap beoordeeld en geconstateerd dat de infrastructuur en hard-
ware verouderd waren en het applicatielandschap versnipperd. Nu er in toenemende mate digitaal 
wordt gewerkt en collega´s in de dagelijkse zorg- en dienstverlening steeds meer gebruik maken van 
verschillende programma´s, neemt het belang van ‘toegankelijke, gebruiksvriendelijke en betrouw-
bare ICT-middelen’ toe.  In 2020 is een geavanceerd wifi netwerk aangelegd. Hiermee is Het Laar 
voorbereid op de toekomst. Het netwerk maakt onder andere de realisatie van een belangrijk 
domotica-project aangaande een nieuw verpleegoproepsysteem in 2021 mogelijk.  
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Eind 2020 heeft hiervoor een Proof of Concept plaatsgevonden met twee leveranciers en begin 2021 
vindt de besluitvorming met betrekking tot de leverancierskeuze plaats.  
 
Nieuwe applicaties voor roosteren, salaris- en financiële administratie 
ONS rooster is Laarbreed uitgerold en met ingang van 1 januari 2021 werken alle sectoren in Het Laar 
met dit rooster. De methodiek van zelfroosteren in de teams van de sector zorg is daarbij 
gecontinueerd. Gekozen is om twee bekwame roosteraars de team overstijgende roostervraag-
stukken te laten oppakken. Deze werkwijze verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn eind 2020 
twee applicaties op het gebied van personeels-/salarisadministratie en financiële administratie 
vervangen door AFAS. In 2021 wordt hieraan vervolg gegeven door in een fase 2 de onderdelen 
verzuim en opleidingsportaal de huidige pakketten te laten vervangen. Het project ‘Digitale 
vaardigheden medewerkers’ is niet gestart doordat de tijd en benodigde aandacht hiervoor, mede 
als gevolg van corona, ontbrak. Dit project is doorgeschoven naar 2021. 
 
Zorgdomein 
De praktijkverpleegkundigen hebben Zorgdomein in gebruik genomen ter ondersteuning van de 
communicatie en informatiedeling met de huisartsen. In 2021 wordt Zorgdomein verder uitgerold 
naar het servicebureau, de thuiszorg en de artsen. 
 
Nieuwe website 
De nieuwe website van Het Laar is gelanceerd en bovendien geschikt voor mensen met een 
beperking. Hiermee voldoet de site aan de wettelijke toegankelijkheidsvereisten. Bij het bepalen van 
de vormgeving en de functionaliteiten van de nieuwe site is een afvaardiging van de adviesorganen 
betrokken.  Afstemming met het servicebureau heeft plaatsgevonden om de site te laten voorzien in 
de belangrijkste informatiebehoeften van potentiële bewoners. De informatievoorziening naar 
belanghebbenden is hiermee verder gedigitaliseerd. Daarnaast is gezorgd voor een koppeling met de 
site ‘de mogelijk makers‘. Deze site zetten we in voor de werving van nieuwe collega’s.  
 
Project 4: Sterk werk 
Kwaliteitsverbeterregister 
De aandachtspunten voortvloeiend uit diverse in- en externe kwaliteitsmetingen, waarderings-
onderzoeken en audits zijn gebundeld in het kwaliteitsverbeterregister. Dit register maakt de 
verbeteropgaven organisatie breed zichtbaar en bevordert het uitzetten, monitoren en evalueren 
van verbeteracties. De MIM-meldingen zijn gedigitaliseerd volgens dezelfde systematiek als de MIC-
meldingen. Dit is plezierig en werkt efficiënt en overzichtelijk.  
 
Dementia care mapping 
Dementia care mapping heeft verschillende keren plaatsgevonden en heeft geleid tot goede 
handvatten om het welbevinden van bewoners met dementie te kunnen verbeteren. 
 
Samenwerking met deskundige infectiepreventie 
In 2020 is op initiatief van de VGWM-commissie een overeenkomst gesloten met het ETZ-ziekenhuis 
inzake de ondersteuning van Het Laar op het gebied van infectiepreventie, voedselveiligheid en 
hygiënische schoonmaak. Deskundigen infectiepreventie van het ziekenhuis hebben vanaf de start 
van de coronapandemie deelgenomen aan de periodieke bijeenkomsten van het outbreak-
managementteam en hebben geadviseerd over de te treffen maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus. Hiermee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het relatief snel terugdringen 
van coronabesmettingen in Het Laar. 
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Project 5: Bewust uitgeven 
Onderzoek naar samenwerking tussen ’t Heem, Vughterstede & Het Laar 
Samen met ‘t Heem en Vughterstede, twee in omvang vergelijkbare VVT-organisaties in de regio, 
worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht met behoud van identiteit en zelfstandig-
heid. In 2020 is hiertoe door de bestuurders een intentieverklaring ondertekend en hebben kennis-
makingsgesprekken plaatsgevonden tussen afvaardigingen van de raden van toezicht. De samen-
werkingsmogelijkheden worden door partijen onderzocht waarbij onder andere aandacht uitgaat 
naar kennisdeling en kennisontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, human resource 
management en innovaties. De adviesorganen zijn over de intentieverklaring geïnformeerd en een 
nadere onderlinge kennismaking tussen medewerkers van de drie organisaties staat gepland begin 
2021. 
 
Verantwoorde en doelmatige formatie-inzet 
De formaties in de zorgteams zijn afgestemd op de uitgangspunten van het beleid “Zeggenschap 
werktijden”. Wijzigingen in de zorgzwaartemix op een afdeling noodzaakt tot wijzigingen in het 
basisdienstenpatroon. De praktijk wijst uit dat het een hele uitdaging is om als team vanuit de 
ondersteuningsvraag van de bewoner te komen tot besluitvorming over de formatie-inzet.  
 
Project 6: Inspiratie & innovatie 
Daglicht en biodynamische verlichting 
Het project daglicht en biodynamische verlichting is afgerond. Op Laarhoven genieten bewoners en 
medewerkers van de positieve effecten van de nieuwe verlichting. Bewoners zijn gedurende de dag  
actiever waardoor ze ’s nachts beter slapen. Daarnaast draagt de verlichting bij aan het zelfstandiger 
bewegen van bewoners doordat ze hun omgeving beter kunnen waarnemen. Medewerkers geven 
aan minder vermoeid te zijn nadat ze gewerkt hebben.  
 
Slimme inco 
Het slimme inco project is uitgerold van Laarhoven 1 naar heel Laarhoven. De inzet van de slimme 
inco leidt tot een efficiënter gebruik van incontinentiemateriaal. Het geeft beter zicht op de inname 
van eten en drinken door bewoners en het draagt bij aan een meer zelfstandige toiletgang. Immers 
zijn de eet- en drinkpatronen van bewoners beter bekend en kunnen medewerkers daardoor 
bewoners op het juiste moment naar de toilet begeleiden.  
 
Muziekstoel, robotdieren, SARA, heupairbag 
Voor zowel Laarhoven Begane Grond als Laarhoven 2 is een muziekstoel aangeschaft. Bewoners die 
in de huiskamers van deze muziekstoel gebruik maken genieten hier bijzonder van. Ook zijn er extra 
robotdieren gekocht voor Laarhoven Begane Grond. De inzet en doorontwikkeling van robot SARA is 
als gevolg van de coronapandemie sterk vertraagd. Tevens is er geëxperimenteerd met de inzet van 
‘de wolk’ (een heupairbag). Gezien de relatief hoge aanschafkosten en de ervaring dat de airbag vaak 
verwisseld moet worden omdat deze -te- snel reageert op stoten of glijden, is besloten om hiermee 
niet verder te gaan.  
 
Medido 
Medido is een slimme medicijndispenser waardoor ouderen beter op tijd hun medicijnen innemen. 
De inzet van Medido in het verzorgingshuis is niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2021. De 
inzet is onderdeel van een regionaal project dat als gevolg van de coronapandemie sterk is vertraagd.  
 
Samenwerking receptie en Er-op-uit!  
Een werkgroep heeft zich gebogen over de ontwikkeling van een nieuw concept voor de receptie. Dit 
concept moet bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen de receptie en Er-Op-Uit!. Een 
interieurontwerper biedt de werkgroep ondersteuning bij de gewenste vormgeving en uitstraling van 
de receptie.  
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Vooruitlopend op de aanpassingen is in de centrale ontvangsthal als proef een welkomstbalie 
geplaatst. Vrijwilligers die fungeren als gastheer of gastvrouw verwelkomen bezoekers, 
pakketbezorgers en leveranciers en beantwoorden vragen en/of wijzen de weg. Tevens nodigen zij 
bewoners en mantelzorgers uit om in gesprek te gaan over de in Het Laar georganiseerde 
activiteiten. De welkomstbalie zorgt voor een ontlasting van de receptie waardoor receptionisten 
vragen aan de receptiebalie beter en sneller kunnen afhandelen. In 2021 wordt dit concept verder 
uitgewerkt en ingevoerd.    
 
Project 7: Wij gaan scheiden 
Zilveren keurmerk Milieuthermometer Zorg 
Om het zilveren keurmerk te kunnen behalen zijn in 2020 verschillende acties uitgevoerd. Onder 
andere zijn de taken van de milieucoördinator toegevoegd aan de functiebeschrijving van de 
coördinator huisvesting, beheer en onderhoud. Daarnaast zijn aan het inkoopbeleid de criteria 
toegevoegd met betrekking tot maatschappelijk verantwoord en dus duurzaam inkopen. De uit-
gangspunten ter bevordering van een duurzaam vastgoed(beleid) zijn verwerkt in het duurzaam 
meerjaren onderhoud- en huisvestingsplan. Deze aanpassingen hebben plaatsgevonden in overleg 
met de Bewoners- en Ondernemingsraad. De audit voor het zilveren keurmerk heeft in december 
2020, met een positieve uitkomst, plaatsgevonden. Het Laar is voorgedragen voor het behalen van 
het Zilveren keurmerk Milieuthermometer Zorg  en heeft dit keurmerk in januari 2021 ook 
ontvangen. In het kader van het bevorderen van de duurzaamheid zijn in 2020 onder andere 
zonnepanelen geplaatst op het dak van Laarhoven, lichtarmaturen vervangen door energiezuinige 
LED-verlichting, laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s en is de overstap gemaakt naar een 
nieuwe leverancier voor afvalverwerking.  
 
Project 8: Jij maakt het mogelijk! 
Ondersteuning medewerkers in coronatijd 
2020 is voor veel collega´s een zeer moeilijk jaar geweest. De onzekerheid en angst samenhangend 
met de pandemie, de hoge werkdruk, de verstoorde werk-privébalans, de strenge landelijke 
maatregelen voor bewoners; het heeft veel kruim gekost. We hebben gezien dat collega’s er in de 
teams voor elkaar waren. Ook was de teamcoach beschikbaar om leidinggevenden te ondersteunen 
in de zorg voor de medewerkers. De coach heeft meegedaan aan een regionaal project waarin een 
door defensie ontwikkelde aanpak wordt gebruikt om medewerkers te begeleiden in de omgang met 
de corona-pandemie. Bovendien is er een hulplijn en stilteruimte geïntroduceerd voor medewerkers. 
Collega’s die hun ervaringen en emoties rondom corona wilden delen, konden terecht bij de 
geestelijk verzorger, één van de psychologen of een leidinggevende. Hiervan is beperkt gebruik 
gemaakt.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is een belangrijk topic in Het Laar. Leiding-
gevenden hebben in dit verband gesprekken gevoerd met collega´s van 60 jaar en ouder. Hierbij is 
gesproken over hoe zij het werk ervaren en hoe zij de toekomst zien. Onderzocht is op welke wijze 
Het Laar hen kan ondersteunen en hiermee kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid. Dank-
baar is gebruik gemaakt van de inzet van een onafhankelijke, externe coach die medewerkers 
ondersteunt bij het vergroten van hun weerbaarheid. De inzet van deze coach heeft de daarvoor 
beschikbare subsidie ruimschoots overschreden. De resultaten op de inzetbaarheid van de 
individuele medewerkers zijn echter zo positief dat het coachingsaanbod naar 2021 wordt doorgezet. 
 
Van ergo coaches naar vitaliteitscoaches 
In het streven naar het bevorderen van duurzaam inzetbare medewerkers heeft Het Laar gekozen 
voor een verbreding van de aandacht voor de medewerker. Waar deze aandacht voorheen voor-
namelijk gericht was op de fysieke gezondheid, waarvoor we ergo coaches hadden, is deze nu 
verruimd naar aandacht voor vitaliteit en sociaal en mentaal welbevinden.  
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Hiervoor zetten we vitaliteitscoaches in. Door de coronapandemie zijn de bijeenkomsten van de 
werkgroep vitaliteitscoaches in 2020 komen te vervallen.   
 
Vinden, binden en boeien 
Het proces van vinden, binden en boeien van medewerkers en vrijwilligers heeft alle aandacht in Het 
Laar. Er is in 2020 een nieuwe manager mens & ontwikkeling geworven om dit proces verder vorm 
en inhoud te geven. De opzet en ontwikkeling van het team mens & ontwikkeling zorgt vanaf 2021 
voor een integrale aanpak van het medewerkersbeleid.  
 
Nieuwe arbodienst 
In samenspraak met de Ondernemingsraad is in 2020 een nieuwe Arbo-dienstverlener geselecteerd 
die met ingang van 1 januari 2021 wordt ingezet. Het Laar werkt vanuit de visie ‘oplossingsgericht 
verzuimmanagement’ en de gekozen partij Perspectief sluit hier vrijwel naadloos op aan. Samen met 
hen werken we aan het terugdringen van verzuim en denken we na over preventie in de toekomst. 
Een verzuimcoach, bedrijfsarts en andere specialisten van Perspectief zijn beschikbaar voor de 
ondersteuning van zieke medewerkers en het geven van inhoudelijke adviezen aan managers met 
betrekking tot verzuimbegeleiding.  
 
Hulpkracht in de zorg en dienstverlening 
Het project ‘Hulpkracht in de zorg en dienstverlening’ verloopt voorspoedig. Het betreft hier een 
ontwikkelprogramma voor jongeren die in de ouderenzorg willen werken maar voor wie een baan of 
een opleiding (nog) niet haalbaar is. De eerste 10 leerlingen zijn in januari 2021 gestart. In 2020 is 
gewerkt aan de methodiekontwikkeling, de werving van leerlingen en werkbegeleiders, de pr & 
communicatie naar scholen toe en de samenstelling van het basistakenpakket dat leerlingen in Het 
Laar gaan uitvoeren.  
 
Project 9: Het Laar borrelt 
Ontbijtbuffet 
Bewoners van Laarakker en Laarzicht die dat nodig hebben kunnen elke ochtend van de week 
gebruik maken van het ontbijtbuffet in Restaurant Chapeau!. Het ontbijten in Chapeau! bevordert de 
onderlinge contacten tussen bewoners en draagt bij aan beter en gezonder eten en drinken. Dit 
project, dat veel waardering krijgt van bewoners, is voortgekomen uit een mooie samenwerking 
tussen verschillende disciplines. Zowel het horecateam, het team vrijwilligers als de (zorg) 
medewerkers van Laarakker participeerden in dit project. 
 
Herinrichting Laarzaal 
Een werkgroep is in 2020 gestart met het maken van plannen voor het gebruik en de inrichting van 
de Laarzaal. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat de bijeenkomsten van deze werkgroep zijn 
opgeschort naar 2021. De ideeën voor de inzet van de Laarzaal, en de gevolgen daarvan voor de 
inrichting en benodigde faciliteiten, worden in het nieuwe jaar overlegd met de Bewonersraad.  
 
Faciliteiten en evenementen 
De Commissie Faciliteiten en Evenementen, een adviescommissie van de Bewonersraad, is in 2020 
direct betrokken geweest bij het bepalen en vormgeven van activiteiten gedurende het coronajaar. 
Rekening houdend met de -landelijke en regionale- coronamaatregelen is gekeken welke sociaal-
culturele activiteiten en clubs nog wel doorgang konden vinden en in welke vorm. Hierbij is voort-
durend oog geweest voor zowel de veiligheid als het welbevinden van de bewoners. Voor bewoners 
die tijdens de lock down dreigden te vereenzamen is een sociaal team opgericht die deze bewoners 
extra individuele aandacht hebben gegeven.  
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Tijdens de tijdelijke sluiting van Het Laar, waarbij bewoners geen bezoek konden ontvangen, zijn op 
een veilige manier Meet & Greets en activiteiten op de gangen of in de tuin georganiseerd. Ook heeft 
de adviescommissie meegedacht over het continueren van de kerkdiensten in Het Laar.  
 
Nieuwe leverancier van eten en drinken 
Een breed samengestelde projectgroep met vertegenwoordigers uit diverse disciplines heeft zich in 
2020 gebogen over de leverancierskeuze met betrekking tot het eten en drinken. In samenwerking 
met onze inkoopondersteuner zijn leveranciers in kaart gebracht die qua aanbod bij de behoeften en 
wensen van Het Laar passen. Hieruit zijn uiteindelijk twee leveranciers geselecteerd die een proeverij 
voor onze bewoners hebben georganiseerd. Bewoners die veelvuldig eten in Restaurant Chapeau! 
hebben tijdens de proeverij een oordeel kunnen geven over de smaak en de presentatie van de 
geboden producten. Tevens is er een diner geserveerd waarbij de meest kritische bewoners zijn 
uitgenodigd om hun bevindingen te delen. Gelijktijdig is ook de kwaliteit en effectiviteit van de 
bestel- en leveringsprocedure getoetst. Op basis van deze beoordelingen is uiteindelijk gekozen voor 
de leverancier met de beste prijs-/kwaliteitsverhouding.  
 
Project 10: Vrijwillig geregeld 
NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ 
Door een student is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de begeleiding van vrijwilligers 
in de teams van Het Laar is georganiseerd. Bij dit onderzoek zijn zowel vrijwilligers, medewerkers als 
het Vrijwilligersplatform betrokken. De aanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek zijn met de 
coördinator vrijwilligers besproken en worden meegenomen bij de herijking van het vrijwilligers-
beleid in 2021. Als gevolg van de coronapandemie zijn de acties gericht op het behalen van het NOV-
keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ tijdelijk stopgezet. De aanvraag van het keurmerk vindt in 
2021 plaats.  
  
Project 11: Uniformering werkwijze 
Individueel wonen 
Het project Individueel wonen in Laarzicht is vertraagd. De inrichting en ingebruikname van het 
rooster en de cliëntplanning zijn randvoorwaarden om de thuiszorgcliënten in Laarzicht over te 
kunnen nemen door het zorgteam van Laarzicht. De implementatie van ONS rooster is pas op 1 
januari 2021 gerealiseerd. Als gevolg van de coronapandemie bleek er nauwelijks vraag naar 
wijkverpleging. Daardoor konden slechts zeer beperkt nieuwe cliënten in zorg worden genomen door 
het thuiszorgteam en leek overheveling van bewoners van Laarzicht dus onnodig en vanwege corona 
zelfs onwenselijk. De ziekenhuizen kenden voornamelijk coronapatiënten en de kwetsbare ouderen 
bleven weg bij de huisarts. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 wordt dit project weer opgepakt. Met 
het project individueel wonen dragen we bij aan de zelfstandigheid en de eigen regie van bewoners 
en voorkomen we vroegtijdige afhankelijkheid van zorg (hospitalisering). 
 
Project 12: Bouwen aan de toekomst 
Nieuwbouwproject Laarstede 
De voorbereidingen op de voorgenomen nieuwbouw zijn in volle gang. De opgestelde business case 
heeft een positieve uitkomst. Hiermee is de eerste fase van het bouwproject, namelijk de initiatief-
fase, afgerond. De overeenkomst met de Gemeente Tilburg met betrekking tot de aankoop van de 
grond voor de nieuwbouw is ondertekend.  
Aan de hand van drie inspirerende werkbezoeken bij woonzorgconcepten in het land is door een 
breed samengestelde groep belanghebbenden gekeken naar de plannen van Het Laar. De uitkomsten 
van deze werkbezoeken en de hieruit getrokken lessen zijn doorgezet naar de architect ten behoeve 
van de tweede fase van het bouwproject, namelijk de fase van het voorlopig ontwerp.  
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De advies- en toezichthoudende organen van Het Laar zijn tussentijds betrokken bij de voortgang. 
Een omgevingsdialoog is eind december 2020 opgestart als onderdeel van de noodzakelijke 
bestemmingsplanwijziging. Deze wijziging is een noodzakelijke randvoorwaarde om daadwerkelijk 
een bouwvergunning te kunnen krijgen en het nieuwbouwproject te kunnen realiseren. 
 
Onderzoek realisatie ontmoetingsplek  
Er is geen ontmoetingsplek in Tilburg gerealiseerd waar invulling kan worden gegeven aan de dag-
besteding in het kader van de Wmo. Door de coronapandemie zijn er nauwelijks nieuwe Wmo-
cliënten verwelkomd. Onze aandacht is primair uitgegaan naar een efficiënt gebruik van de 
beschikbare dagbestedingsruimtes in Het Laar en het opzetten van een aantrekkelijk en passend 
programma voor bezoekers. De uitvoering samen met Prins Heerlijk van het project ‘hulpkracht in de 
zorg en dienstverlening’ biedt kansen om hier in 2021 opnieuw naar te kijken. 
 
3.2 Externe ontwikkelingen  
De vraag die Nederland steeds meer bezighoudt is: hoe houden we de zorg beschikbaar voor de 
meest kwetsbaren in onze samenleving? Vergaande maatregelen zijn nodig zijn om de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg te kunnen waarborgen. Diverse partijen 
maken zich zorgen en zien knelpunten waaronder de oplopende wachtlijsten, het tekort aan 
gekwalificeerd personeel, de complexiteit in het zorgstelsel en het toenemende tekort aan geschikte 
ouderenwoningen. Bij het zoeken naar oplossingen moet er oog zijn voor kwaliteit van leven, 
preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. Een samen-
hangende aanpak en samenwerking vanuit de verschillende stelsels/domeinen is hiervoor van 
belang.  
In februari 2020 is de regionale visie ‘Samen richting geven aan ouderenzorg in Midden-Brabant’ 
verschenen. In deze visie wordt ingespeeld op bovengenoemde landelijke ontwikkelingen. Vijf 
actielijnen zijn door de deelnemende zorgorganisaties, waaronder Het Laar, uitgezet, te weten:  
- Actieve voorbereiding op het ouder worden (preventie en verwachtingenmanagement). 
- Samenwerken met de cliënt en diens netwerk. 
- De juiste zorg op de juiste plek (regionale afstemming). 
- Investeren in zorgprofessionals en duurzame inzetbaarheid.   
- En een brede inzet van zorgtechnologie.  
Het Laar heeft in het jaarplan voor 2021 op deze actielijnen ingespeeld. 
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4. Kwaliteit  
 
4.1 Inleiding  
In dit bestuursverslag, dat tevens fungeert als kwaliteitsjaarverslag, treft u in hoofdstuk 3 de verant-
woording aan over de uitvoering van de projecten zoals opgenomen in het jaarplan 2020. In voor-
liggend hoofdstuk zoomen we in op de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van werken en reflecteren we 
op het behalen van de gestelde kwaliteitsdoelstellingen. In verband met de coronapandemie zijn de 
kwaliteitsonderzoeken en verbeteracties later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Deze hebben 
wel nog in het kalenderjaar 2020 plaatsgevonden. 
   
Continu verbeteren 
Medewerkers van Het Laar gebruiken diverse technieken om continu te verbeteren. Zo wordt de ver-
beterdialoog gevoerd met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op teamniveau verder te 
professionaliseren. Als gevolg van de coronapandemie en het hoge verzuim in 2020 is er op team-
niveau minder aandacht geweest voor deze dialoog. Alle aandacht was nodig voor de strijd tegen het 
virus. In de tussentijd is nagedacht over versterking van het methodisch werken. In 2021 krijgen de 
eerste ideeën uit 2020 een concreter vervolg en zullen ze worden doorgevoerd. 
 
Resultaten voortvloeiend uit in- en externe metingen grijpen we aan om continu te verbeteren. Deze 
worden verwerkt in rapportages en besproken in het managementteam en in de teams van de 
sectoren. Nagegaan wordt of de resultaten aanleiding geven tot verbeteracties. De rapportages zijn 
voor alle medewerkers in te zien in Het Laar Portaal. In 2019 is een onderzoek gestart naar hoe we de 
uitkomsten van de diverse kwaliteitsmetingen kunnen samenvatten in één rapportage. Op basis 
hiervan is in 2020 het kwaliteitsverbeterregister ontwikkeld. In dit register staan de verbeteracties op 
organisatieniveau vermeld. 
 
In 2020 zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem van Het 
Laar: Het Laar Portaal. De melding en de verbetercyclus rondom een Melding Incidenten Mede-
werkers is in Het Laar Portaal ingebed. Daarnaast is de procedure rondom de Meldingen Incidenten 
Cliënten verbeterd. Ook is er een start gemaakt met het gebruik van interactieve documenten in Het 
Laar Portaal waardoor informatie door medewerkers sneller te vinden is.  
 
Inbedding kwaliteitsstructuur  
De eisen uit de kwaliteitskaders in de VVT-sector zijn ingebed in de planning & control cyclus van Het 
Laar. Het Laar werkt met de commissies Kwaliteitskader VVT, Werkprocessen Zorg,  Wet zorg en 
dwang (Wzd), Welzijn, ICT en Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Deze commissies, 
en de hieraan gelieerde werkgroepen en aandachtsvelders per team, werken cyclisch aan voort-
durend verbeteren en het behalen van de voor 2020 opgestelde kwaliteitsdoelstellingen. Aan het 
eind van elk tertiaal wordt geëvalueerd of Het Laar nog op koers ligt om de doelstellingen aan het 
einde van het jaar te kunnen behalen. Waar nodig wordt uiteraard bijgestuurd. In 2020 is getoetst op 
het kwaliteitskader wijkverpleging en het toetsingskader ‘Infectiepreventie in Regionale 
Zorgnetwerken Antibioticaresistentie’. De op basis hiervan opgestelde verbeteracties zijn, op een 
enkele actie na, uitgevoerd. 
 
Ontwikkelingen in Het Laar op het vlak van werken en leren 
Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen dat zorg nodig heeft snel en de complexiteit van zorg 
neemt toe. Het Laar zet daarom met het oog op de kwaliteit nadrukkelijk in op het opleiden en 
begeleiden van (nieuwe) medewerkers. Daarnaast hebben we oog voor de toepassing van slimme 
technologieën die bewoners en medewerkers ondersteunen.  
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In de zorg voor het vinden, binden en boeien van schaarse medewerkers ontwikkelt de afdeling 
personeel en organisatie zich de komende jaren naar een team mens & ontwikkeling. Het team 
fungeert als spil in het verandertraject naar een organisatie waarin sprake is van een sterke 
verbinding tussen duurzaam inzetbare, vakbekwame medewerkers, teams, managers en HRM-
professionals.  
 
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.  
 
Het verzuim in Het Laar is, mede ingegeven door uitval als gevolg van corona, toegenomen van 6,53% 
in 2019 naar 10,31% in 2020 (exclusief zwangerschap). Het Laar kent vooral veel langdurig verzuim.  
De meldingsfrequentie is < 1.  
 
Interne audits 
In 2020 zijn twee interne audits uitgevoerd in verschillende teams van Het Laar. Eén audit was 
gericht op het methodisch werken met het zorg- en leefplan en op hygiëne. De andere audit was 
gericht op medicatieveiligheid. Het auditteam van Het Laar maakt hierbij gebruik van de systematiek 
van het resultaatgericht auditen. Het auditteam is continue bezig om haar werkwijze te professio-
naliseren. Er is onder andere gewerkt aan het bevorderen van een uniforme werkwijze bij het uit-
voeren van de audits en het borgen en checken van verbeteracties naar aanleiding van de interne 
audits. Het laatste genoemde punt blijft een onderwerp van aandacht in 2021. Verpleegkundigen en 
aandachtsvelders krijgen hierin een rol. 
 
4.2 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg   
PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg) 
Het Laar maakt gebruik van het PREZO kwaliteitssysteem. Dit systeem kijkt naar de daadwerkelijke 
bijdrage van onze zorg- en dienstverlening aan het welbevinden van onze (wijk)bewoners. Daarnaast 
toetst het systeem of de randvoorwaarden in de organisatie op orde zijn om goede zorg te kunnen 
verlenen. In juni 2019 vond de initiële PREZO audit plaats op basis van het kwaliteitssysteem PREZO 
VV&T 2017. Het kwaliteitssysteem en het auditprogramma zijn afgestemd op het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 2017. De initiële audit leverde Het Laar het gouden PREZO keurmerk in de zorg op 
voor Verzorging, Verpleging en Zorg thuis. In oktober 2020 vond de eerste tussentijdse PREZO audit 
plaats met het zelfde resultaat als de initiële audit. De gouden keurmerken werden wederom 
behaald. We zijn er trots op dat we ondanks de coronapandemie met elkaar in staat zijn geweest om 
kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te blijven leveren aan onze (wijk)bewoners. Een 
verbeterpunt voortvloeiend uit de tussentijdse audit is het verder verbeteren van het methodisch 
werken met behulp van het zorg- en leefplan. Eind 2021 vindt de eindaudit plaats. 
 
Interne kwaliteitsmetingen (wijk)bewoners 
In Het Laar zijn in 2020 diverse interne kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Er zijn enquêtes uitgezet 
onder nieuwe (wijk)bewoners en/of hun eerste contactpersonen en naar nabestaanden van over-
leden bewoners. Bijzonderheden uit deze enquêtes zijn gedeeld met de desbetreffende teams en 
managers. Op basis hiervan zijn diverse verbetermaatregelen getroffen. Zo is bijvoorbeeld contact 
opgenomen met nieuwe bewoners en/of hun contactpersonen die aangaven niet goed geïnformeerd 
te zijn over bepaalde onderwerpen. 
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Grafiek: Enquête nieuwe bewoners of hun contactpersonen (de scores betreffen rapportcijfers).  

 
We zijn erg blij met de scores die nieuwe bewoners of hun contactpersonen geven aan de intro-
ductie, de deskundigheid en de totale zorg- en dienstverlening. Ten opzichte van 2019 zijn de 
rapportcijfers op alle drie de onderwerpen gestegen. 
 
 
Grafiek: Enquête nabestaanden overleden bewoners (de scores betreffen rapportcijfers).  

 
De in de grafiek gepresenteerde rapportcijfers van nabestaanden van overleden bewoners zijn 
herkenbaar en het beeld redelijk constant in vergelijking met 2019. Een opvallende stijging is de 
waardering voor de huishoudelijke dienst. Het rapportcijfer is gestegen van een 6,9 naar een 8.3.  
 
Externe waarderingsonderzoeken 
In de maanden oktober tot en met december 2020 heeft Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau, 
verschillende waarderingsonderzoeken uitgevoerd onder (wijk)bewoners of hun contactpersonen. 
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 
op basis van deze vragenlijst bevraagd. Daarnaast is voor het eerst de vragenlijst van Zorgkaart-
Nederland voorgelegd. De resultaten hiervan zijn met goedkeuring van de desbetreffende respon-
denten geplaatst op ZorgkaartNederland. 
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Grafiek: Waardering bewoners Laarakker en Laarzicht (de scores betreffen rapportcijfers).

 
Uit de scores blijkt dat bewoners van Laarzicht en Laarakker de thema’s positief waarderen. De 
kwaliteit van medewerkers krijgt het hoogste rapportcijfer in 2020 en laat ook nog een kleine 
verbetering zien ten opzichte van 2019. Kijkend naar de andere thema’s is er sprake van een daling.  
Deze daling heeft vermoedelijk te maken met de beperkende maatregelen die zijn getroffen in de 
strijd tegen het coronavirus. Denk hierbij aan de bezoekersregelingen, het sluiten van Restaurant 
Chapeau! en het stopzetten of afschalen van clubs en sociaal-culturele activiteiten. Er was weinig 
ruimte voor eigen regie en inspraak. 
 
Grafiek: Waardering Contactpersonen Laarakker en Laarzicht (de scores betreffen rapportcijfers). 
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Grafiek: Waardering Contactpersonen Laarhoven (de scores betreffen rapportcijfers). 

 
Dat contactpersonen van bewoners vanuit een ander perspectief waarderen is zichtbaar in de 
resultaten. De waarderingen van de contactpersonen zijn namelijk in 2020 omhoog gegaan ten 
opzichte van 2019. Dit geldt zowel voor de contactpersonen van Laarzicht en Laarakker als van 
Laarhoven.  
 
Grafiek: Waarderingen Wijkverpleging op ZorgkaartNederland (de scores betreffen rapportcijfers). 

 
 
Bij bewoners met wijkverpleging is schriftelijk of per email de PREM wijkverpleging uitgevraagd. In 
zijn totaliteit worden de vragen in 2020 positiever beoordeeld dan in 2019. Het gemiddelde is 
gestegen van een 8,2 naar een 8,4. De hoogste stijging is te zien bij de vraag of de zorg past bij de 
manier waarop de (wijk)bewoner wil leven. Een kleine daling is te zien bij de vraag of de (wijk) 
bewoner zich op zijn of haar gemak voelt bij de zorgverleners en bij de vraag of de zorgverleners op 
de afgesproken tijd komen. Laatstgenoemde vraag is de laagst scorende vraag samen met de vraag 
of de (wijk)bewoner zorg ontvangt van vaste zorgverleners. 
 
Voorjaar 2021 worden de resultaten van de verschillende externe waarderingsonderzoeken 
besproken met de managers en de teams. Op basis van deze besprekingen worden eventuele 
verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd. Verbeteracties krijgen een plek in het kwaliteits-
verbeterregister. 
 
Waarderingen ZorgkaartNederland 
In de laatste vier jaar zijn 126 waarderingen over Het Laar geplaatst op ZorgkaartNederland. De  
gemiddelde waardering is een 8,0. 98% van de respondenten beveelt Het Laar als woonzorg-
aanbieder 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 2020 2019 

Aantal waarderingen 62 6 

Gemiddelde waardering 7,8 9,0 

Aanbevelingspercentage
1
 98% 97% 

 
Het aantal waarderingen in 2020 op ZorgkaartNederland is ten opzichte van 2019 fors toegenomen. 
We willen het aantal waarderingen verder vergroten om zo een goed beeld te krijgen van de onder-
delen waarop we onze zorg- en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Hiertoe is een plan van 
aanpak opgesteld en in uitvoering. De daling van de gemiddelde waarderingen heeft vermoedelijk te 
maken met de eerder genoemde beperkende maatregelen die zijn getroffen in de strijd tegen het 
coronavirus.  
 
Klantloyaliteit (Net Promotor Score  & Promotor Score) 
 
Promotor Score PS-score 2020 PS-score 2019  

Bewoners Laarakker & Laarzicht 69% 90%  
Vertegenwoordigers bewoners Laarakker & 
Laarzicht 

70% 76%  

Vertegenwoordigers bewoners Laarhoven 74% 70%  

 
In bovenstaande tabel treft u de Promotor Score (PS) aan. Deze score vloeit voort uit de 
onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit onder bewoners en hun 
vertegenwoordigers. De PS-score is het percentage respondenten dat een 8, 9 of 10 (op een schaal 
van 0 tot en met 10) heeft gegeven op de vraag: ‘Zou u Het Laar bij vrienden en familie aanbevelen?’.  
 
Net Promotor Score NPS-score 2020 NPS-score 2019 

Nieuwe bewoners 70% 63% 
Vertegenwoordigers overleden bewoners 49% 61% 

 
 
 

                                                           
1
 Aanbevelingsvraag: het percentage wordt berekend over de afgelopen 5 jaar. 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
7,8 7,8 8,0 7,6 7,8 7,7 7,8 

8,5 
9,2 9,2 9,2 8,8 

9,3 9,0 

2020 (62 waarderingen)

2019 (6 waarderingen)



 

 

21 

 
In bovenstaande tabel treft u de Net Promotor Score (NPS) aan. Deze score vloeit voort uit de interne 
(kwaliteits)enquêtes van Het Laar. Deze enquêtes worden jaarlijks geanalyseerd door de kwaliteits-
functionaris. De NPS-score wordt berekend aan de hand van de vraag: ‘Hoe groot is de kans op een 
schaal van 0 tot en met 10 dat u Het Laar zou aanbevelen bij anderen?’. Hierbij wordt het percentage 
scores berekend van drie verschillende groepen: bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent 
een ‘criticaster’, bij een 7 of 8 een ‘passief tevreden respondent’ en bij een 9 of 10 een ‘promotor’. 
Tot slot wordt het percentage ‘criticasters’ van de het percentage ‘promotors’ afgetrokken. Het 
percentage dat resteert is de NPS-score. Onder nieuwe bewoners zien we een stijging t.o.v. 2019. 
Onder vertegenwoordigers van overleden bewoners zien we echter een aanzienlijke daling. Deze 
heeft de uitdrukkelijke aandacht. 
 
Klachten, ongenoegens & complimenten 
De regeling met betrekking tot klachten, ongenoegens en complimenten van Het Laar voldoet aan de 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. In het verslagjaar 2020 zijn er geen formele klachten inge-
diend bij de Raad van Bestuur, de Inspectie en/of de externe klachten- en geschillencommissies. Er 
zijn in het verslagjaar 18 klachten/ongenoegens geregistreerd (ten opzichte van 27 in 2019). Alle 
klachten/ongenoegens in 2020 zijn naar tevredenheid van de betrokken bewoners afgehandeld. In 
2020 zijn er 7 complimenten ontvangen (dit aantal is gelijk aan het aantal complimenten in 2019).    
 
 
Grafiek: Klachten, ongenoegens en complimenten 

 
We zien ongenoegens als gratis adviezen waarmee we de zorg- en dienstverlening verder kunnen 
verbeteren. De ongenoegens in 2020 zijn divers qua inhoud. Hieruit 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 analyse van de Meldingen Incidenten Cliënten. In 
goede samenwerking tussen managers, verpleegkundigen, aandachtsvelders en de kwaliteits-
functionaris worden incidentenmeldingen geanalyseerd en verbeteracties geformuleerd. Dit gebeurt 
mede op basis van de vooraf geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen. Bij elke nieuwe analyse worden 
de vorige analyse en de geformuleerde verbeteracties geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In 2020 
is deze werkwijze verder aangescherpt. Daarnaast zijn er nieuwe functionaliteiten aan Het Laar 
Portaal toegevoegd. Dit heeft de afwerking van de incidentenmeldingen en het uitzetten van 
verbeteracties door de aandachtsvelders bevorderd. 
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Grafiek: Meldingen Incidenten Cliënten 

 
Valincidenten: 
Het aantal valincidenten in 2020 is ten opzichte van 2019 met 103 meldingen gedaald van 573 naar 
470 meldingen. Deze daling heeft wellicht te maken met het meer inzetten op een geaccepteerd val-
risico. Hiervan is sprake wanneer een bewoner veel valt, er alles aan is gedaan om dit voorkomen en 
verdere interventies leiden tot een aantasting van de kwaliteit van leven. Wanneer hiervan sprake is 
wordt dit besproken met de bewoner/contactpersoon en de arts. Indien besloten wordt tot een 
geaccepteerd valrisico dan wordt dit vastgelegd in het zorg- en leefplan. Vanaf dat moment is een 
melding van een valincident bij deze bewoner in Het Laar Portaal niet meer nodig. Dit omdat er geen 
uitzicht is op kwaliteitsverbetering. Een tweede reden die mogelijk heeft bijgedragen aan een ver-
laging van het aantal valincidenten is dat aandachtsvelders meer inzicht hebben gekregen in 
bijzonderheden in hun teams op het gebied van valincidenten. Door elk kwartaal actief aan de slag te 
gaan met afdelingsanalyses zijn bijzonderheden in de teams sneller ontdekt. Dit heeft naar 
verwachting bijgedragen aan de valpreventie.  
 
Medicatie-incidenten: 
Het aantal medicatie-incidenten in 2020 is ten opzichte van 2019 met 65 meldingen gestegen van 
274 naar 339 meldingen. Deze stijging heeft vermoedelijk te maken met de grotere meldings-
bereidheid in Het Laar op het gebied van medicatie-incidenten. In de werkgroepen is veelvuldig 
aandacht gevraagd voor het melden van incidenten. We kunnen hiervan leren en het draagt bij aan 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De aandachtsvelders hebben het belang van melden  
vervolgens actief in hun teams uitgedragen. 
 
Andere incidenten: 
Het aantal andere incidenten in 2020 is ten opzichte van 2019 met 37 meldingen gestegen van 40 
naar 77 meldingen. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename van het aantal agressie-
meldingen (van 26 meldingen in 2019 naar 48 meldingen in 2020). In Laarhoven BG is veel agressie 
geweest bij casuïstieken die al de bijzondere aandacht hadden van het multidisciplinaire -behandel- 
team. Input vanuit de incidentenmeldingen grijpen we aan om onbegrepen gedrag zo veel mogelijk 
te voorkomen.   
 
4.3 Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van werk  
Raadpleging medewerkers 
Eind 2020 heeft Het Laar meegedaan aan de landelijke medewerkersraadpleging van Actiz. Hieraan is 
voor het laatst deelgenomen in 2018. In deze raadpleging is ingegaan op thema’s die als belangrijk en 
actueel worden beschouwd in het dagelijkse werk van onze collega’s. De respons op de raadpleging 
bedroeg 67%. De resultaten worden in de loop van 2021 in de teams besproken in aanwezigheid van 
de betrokken manager en de kwaliteitsfunctionaris. Waar van toepassing worden er verbeteracties 
opgesteld. Uiteraard wordt later gecheckt of dat deze verbeteracties zijn uitgevoerd.  
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* Deze thema's bestaan in de originele vragenlijst uit meerdere stellingen. Deze stellingen mogen bij elkaar worden genomen in de 

uitwerking tot één gemiddelde. 

De scores van de medewerkersraadpleging 2020 zijn in vergelijking met de resultaten van andere 
zorgorganisaties (benchmark 2020) en de resultaten van 2018 prima. Zeker wanneer hierbij rekening 
wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden waarin gewerkt moest worden in dit corona-
jaar. Zowel de thema’s bevlogenheid als werkbeleving scoren hoger dan in 2018 en zijn gelijk of 
hoger dan de benchmark 2020. De mogelijkheid tot verandering scoort ook beter in 2020 dan ten 
opzichte van 2018 en de benchmark. Deze score is wel aanzienlijk lager dan de scores voor de andere 
twee thema’s.  
 

 
 
De stellingen onder het thema ‘medewerkers’ scoren in 2020 lager in vergelijking met de resultaten 
van andere zorgorganisaties (benchmark 2020) en de resultaten van 2018. De stellingen over het 
werken in een zelforganiserend team en het op prijs stellen van eigen initiatief scoren ten opzichte 
van 2018 het laagst. In de teams worden deze stellingen verder verkend om meer zicht te krijgen op 
de reden van deze lagere scores. Mede op basis hiervan wordt gewerkt aan verbeteracties.  
 
Interne kwaliteitsmetingen medewerkers 
Het Laar voert jaarlijks op eigen initiatief diverse interne kwaliteitsmetingen uit onder nieuwe mede-
werkers. Aan de hand hiervan zijn sommige collega’s persoonlijk benaderd. De uitstekende cijfers 
voor de sollicitatieprocedure en de introductie in 2020 zijn nagenoeg gelijk aan de scores van 2019. 
Het aantal geretourneerde enquêtes in 2020 ligt in absolute zin wel beduidend lager dan in 2019. Dit 
komt voornamelijk doordat er in 2019 veel meer nieuwe medewerkers zijn aangenomen dan in 2020. 
 

Rapportcijfers nieuwe medewerkers 2020 2019 

Sollicitatieprocedure 8,2 8,1 

Gehele introductie 8,1 8,0 

Aantal geretourneerde enquêtes 21 67 

 
Meldingen Incidenten Medewerkers 
Er is sprake van een sterke afname van het aantal Meldingen Incidenten Medewerkers van 72 
meldingen in 2019 naar 38 meldingen in 2020. Het grootste aandeel hiervan zijn meldingen als 
gevolg van agressie/ongewenste intimiteiten. Dit waren er 61 in 2019 (90%) en 33 in 2020 (87%). 
Voor deze daling is geen specifieke verklaring te geven. Wel kan het zijn dat de corona-uitbraak in 
Het Laar tijdelijk heeft geresulteerd in een minder grote meldingsbereidheid onder medewerkers. In 
het laatste kwartaal van 2020, de periode waarin de corona-uitbraak plaatsvond, zijn nauwelijks 
meldingen gedaan.  
Er zijn in 2020 twee trainingen gegeven over werken met mensen met dementie. Medewerkers die 
met agressie of ongewenste intimiteiten worden geconfronteerd hebben een terugvalmogelijkheid 
op de GZ-psycholoog van Het Laar. 3 van de 38 meldingen hebben geresulteerd in verzuim van de 
betrokken medewerker. 

Thema's: bevlogenheid, werkbeleving en mogelijkheid tot verandering
2020 2018

Bevlogenheid* 8,2 8,1

Werkbeleving* 7,5 7,4

Mogelijkheid tot verandering* 6.2 6,0

8,2

7,3

5,8

Benchmark 2020

Thema: medewerkers
Stelling 2020 2018

Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. 7,5 8,0

Benchmark 2020

7,6
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Waarderingsonderzoek vrijwilligers 
In 2020 heeft Het Laar deelgenomen aan het landelijke waarderingsonderzoek onder vrijwilligers van 
Facit. Het gemiddelde rapportcijfer voor de totale werksituatie voor vrijwilligers in Het Laar in 2020 is 
een 8,2 (in het waarderingsonderzoek van 2018 was dit een 8,1). 81% van de deelnemende 
vrijwilligers is heel trots op Het Laar (dit was 76% in 2018). In vergelijking met vergelijkbare andere 
organisaties scoort Het Laar hoog (zie tabel). 98% van de vrijwilligers die deelnamen aan het 
onderzoek heeft plezier in het vrijwilligerswerk en 90% voelt zich gewaardeerd door management en 
medewerkers. In 2020 was de respons van de vrijwilligers van Het Laar 54,1% ten opzichte van 61,3% 
in 2018. Hieraan heeft corona in negatieve zin bijgedragen. De uitkomsten van het 
waarderingsonderzoek worden nog nader geanalyseerd. Op basis hiervan worden in 2021 
actiepunten opgesteld om de kwaliteit van Het Laar als vrijwilligerswerkorganisatie verder te 
professionaliseren. In ieder geval komt er aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers in het 
omgaan met dementie en rouwverwerking. Hiervoor worden trainingen georganiseerd.  
 

Waarderingsonderzoek vrijwilligers 

 2020 2018 

 Het Laar Vergelijkbare 
zorgorganisaties 

Het Laar Vergelijkbare 
zorgorganisaties 

Gemiddeld rapportcijfer 
werksituatie vrijwilligers 

8,2 7,6 8,1 7,6 

Trots op de organisatie 81% 59% 76% 59% 

 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers 
In 2020 zijn er geen medewerkers van Het Laar geweest die gebruik hebben gemaakt van de diensten 
van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon is tot en met 31 
december 2020 ingevuld door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbo Unie. Vanaf 1 januari is 
deze functie belegd bij de nieuwe Arbo-dienstverlener Perspectief.  

  

4.4 Kwaliteitsdoelstellingen 
In 2020 hebben verschillende commissies en werkgroepen zich ingezet voor het behalen van de 
doelstellingen op het gebied van valpreventie, medicatieveiligheid en de onderdelen wondzorg, 
mondzorg en hygiëne.   
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Valpreventie 
De aandachtsvelders valpreventie hebben in 2020 meerdere doelstellingen nagestreefd. Eén van de 
doelstellingen was om nog nadrukkelijker aan de slag te gaan met het maken van afdelingsanalyses 
van valincidenten. Door een enigszins vertraagde opstart is de doelstelling net niet gehaald. De 
sterke stijging van het aantal afdelingsanalyses is echter bemoedigend. Een tweede doelstelling 
betrof het nagaan of dat de verbeteracties die zijn voorgesteld en uitgevoerd gekoppeld zijn aan de 
directe oorzaak van het incident. Dit vanuit de gedachte dat wanneer de oorzaak van een incident 
juist is ingeschat je gerichter doeltreffende verbeteracties kan inzetten. Het aantal meldingen waarbij 
dit het geval is, is in 2020 gestegen van 52% naar 60% maar hiermee is de doelstelling van 70% helaas 
niet gehaald.  
 
Medicatieveiligheid 
De doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid zijn in 2020 gemeten en met de aandachts-
velders besproken in de werkgroepbijeenkomsten. Eén van de belangrijkste doelstellingen betrof het 
verder verhogen van het bespreken van medicatie-incidenten met de veroorzaker. Dit vergroot 
immers het leervermogen van collega's. In 2018 lag dit percentage nog op 66%, terwijl in het laatste 
kwartaal van 2020 dit is gestegen naar 86%. Het komende jaar zal deze doelstelling wederom worden 
gemeten. Daarnaast was een doelstelling om het aantal toedienfouten gemaakt door medewerkers 
terug te dringen. Deze doelstelling is helaas niet gehaald. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 
hogere meldingsbereidheid en het streven van medewerkers om van toedienfouten te leren. 
Aandachtsvelders geven aan dat de meldcultuur opener is geworden.  
 
Hygiëne, mondzorg en wondzorg 
De hygiënefunctionarissen hebben in 2020 meerdere keren de handhygiëne steekproefsgewijs 
gecheckt bij collega’s en hen tips gegeven ter verbetering. Daarnaast is er veel aandacht geweest 
voor het verbeteren van het hygiënisch werken in de teams in het bijzonder door de corona-uitbraak. 
Om het hygiënisch werken te bevorderen is nauw samengewerkt met de deskundige infectie-
preventie van het ziekenhuis. Deze functionaris heeft meerdere malen, in aanwezigheid van de 
managers, de teams bezocht. Medewerkers konden vragen stellen en de deskundige infectie-
preventie heeft tips gegeven om het hygiënisch werken verder te verbeteren. Uit een enquête 
gehouden onder medewerkers van Het Laar, waarin de tweede corona-uitbraak is geëvalueerd, blijkt 
dat de betrokkenheid van deze functionaris volgens veel collega´s heeft bijgedragen aan beter 
hygiënisch werken.  
 
In 2020 is de aandacht uitgegaan naar het verbeteren van het zorg- en leefplan met betrekking tot 
het aspect mondzorg. In samenwerking met de contactverzorgenden hebben de aandachtsvelders 
mondzorg hieraan in de teams hard gewerkt. Voor wat betreft het aspect wondzorg is het gelukt om 
te meten hoe vaak decubitus voorkomt in Het Laar. Het doel was om op de peildatum niet meer dan 
zeven gevallen van decubitus graad 2 of hoger te registreren. Uit de inventarisatie zijn drie gevallen 
naar voren gekomen. Hiermee is de doelstelling gehaald. Door de aandachtsvelders en de wond-
verpleegkundige is in de teams het gebruik van het TIME-model gestimuleerd om te komen tot een 
objectievere wond(zorg)rapportage.  
 
De doelstellingen op het gebied van hygiëne, mondzorg en wondzorg zijn in 2020 helaas niet 
gemeten. In de periode waarin de meting gepland stond was er in Het Laar sprake van een grote  
corona-uitbraak. Uiteraard is door de aandachtsvelders gedurende het jaar wel gewerkt aan de acties 
om de doelstellingen te behalen.   
 
Wet zorg & dwang (Wzd) 
Vanaf 1 januari 2020 is de Wzd van toepassing in Het Laar. Vanuit de commissie Wzd zijn aandachts-
velders geschoold om in de teams de implementatie van de Wzd vorm te geven.  
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Maatregelen in de zorgplannen zijn omgezet naar stappenplannen Wzd. Daarnaast zijn alle collega’s 
in de zorgteams en de medische vakgroep gedurende het jaar geschoold op het gebied van de Wet 
zorg en dwang. Aan de inrichting van de Wzd-accommodatie (Laarhoven) hoefde niets veranderd te 
worden omdat Het Laar met het dwaaldetectiesysteem al jaren werkt vanuit de Wzd-gedachte ‘nee 
tenzij’. De afdelingen zijn open tenzij iemand dwaaldetectie draagt. Tot slot werkt Het Laar vanaf de 
inwerkingtreding van de Wzd samen met een Wzd-functionaris. Deze functionaris kijkt onafhankelijk 
en kritisch mee naar de toepassing van de wet. Begin 2021 heeft er een uitgebreide analyse 
plaatsgevonden van de stappenplannen Wzd van het laatste halfjaar van 2020. Het rapport van deze 
analyse is ingediend bij de Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd. Deze analyse wijst uit dat er in het 
tweede halfjaar van 2020 bij 35 ‘unieke’ bewoners 46 stappenplannen Wzd van toepassing waren. In 
slechts twee gevallen was er sprake van verzet en dus van onvrijwillige zorg. In alle andere gevallen is 
er sprake van wilsonbekwame bewoners waarbij er sprake is van één van de drie zware vormen van 
zorg zonder verzet: het toedienen van gedrag beïnvloedende medicatie buiten de richtlijnen (psycho-
farmaca), beperking van bewegingsvrijheid of insluiting. In Het Laar maken we overigens geen 
gebruik van insluiting. In 2020 heeft de specialist ouderengeneeskunde samen met de collega’s in de 
zorgteams kritisch gekeken naar de inzet van psychofarmaca bij bewoners op de intensieve zorg-
afdelingen (Laarhoven en Laarakker A). Uiteindelijk heeft dit bijgedragen aan de daling van het 
percentage psychofarmaca op de intensieve zorgafdelingen van 72,6% naar 44,3%. 
 
Speciaal voor bewoners en hun contactpersonen die vragen hebben over de inzet van onvrijwillige 
zorg overeenkomstig de Wet zorg en dwang is een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon 
beschikbaar. Deze persoon luistert, helpt bij het verhelderen van vragen en kan participeren in 
gesprekken die gaan over de inzet van onvrijwillige zorg.  
 
Advanced Care Planning                                                                                                                                       
Op het gebied van Advanced Care Planning heeft Het Laar in 2020 het Zorgpad Stervensfase geïmple-
menteerd voor bewoners die in de palliatief-terminale fase komen. Het Zorgpad Stervensfase zorgt 
er onder andere voor dat collega’s continu de bewoner monitoren op symptomen die met de 
stervensfase te maken hebben. Zodoende kan daar vroegtijdig op worden ingespeeld. Aandachts-
velders palliatieve zorg bevorderen de implementatie van het Zorgpad in de teams. Daarnaast is in de 
lijst positieve gezondheid (anamneseformulier) de palliatief-terminale fase benoemd zodat specifieke 
wensen rondom het afscheid en de stervenfase vanaf het begin meegenomen wordt in het gesprek 
met de bewoner. 
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5. Het Laar en haar maatschappelijke context  
 
5.1 Dialoog met belanghebbenden 
Informatieavonden voor bewoners en hun naasten 
Op 14 en 21 september 2020 vonden in Het Laar op initiatief van de bestuurder en de Bewonersraad  
informatieavonden plaats. Hiervoor zijn alle bewoners en hun contactpersonen uitgenodigd. Deze 
avonden zijn druk bezocht. Gesproken is over de ervaringen van bewoners en hun familieleden met 
corona en de aanpak van dit virus door Het Laar. Ook is gesproken over de voorgenomen nieuwbouw 
en het functioneren van de Bewonersraad en de acties die in voorbereiding zijn om dit functioneren 
verder te professionaliseren. Van de informatieavonden is een samenvatting gemaakt met de belang-
rijkste bespreekpunten, vragen en antwoorden. Deze samenvatting is gedeeld met alle bewoners. 
 
Familieavonden, vergeet me niet-avonden, rondleidingen, opendagen en beurzen 
De coronapandemie heeft in 2020 het merendeel van de bijeenkomsten onmogelijk gemaakt. 
Jaarlijks organiseert Het Laar overlegmomenten met bewoners en hun familieleden, worden er 
avonden gepland om te praten over dementie, worden rondleidingen gegeven aan nieuwe bewoners 
en organiseert Het Laar open dagen en neemt het actief deel aan beurzen. Deze zijn in 2020 niet 
doorgegaan. Waar mogelijk zijn contacten voortgezet via digitale bijeenkomsten. 
 
Husseldagen en Laardebatten 
Het Laar maakt het mogelijk voor medewerkers en vrijwilligers om kennis te maken met het veel-
zijdige werk van collega´s in Het Laar. Zo kunnen zij een dagje meelopen met een heel ander team en 
op deze wijze kennis maken met de inhoud van het werk. Dit wordt bijzonder gewaardeerd. Zo ook 
de jaarlijkse Laardebatten. In een open dialoog tussen collega´s en leden van het managementteam 
worden actuele thema´s in Het Laar of in de ouderenzorg besproken en vanuit meerdere invals-
hoeken belicht. Het met elkaar voeren van het ‘open gesprek’ draagt bij aan het beter functioneren 
van Het Laar en verhoogt de tevredenheid. Daarnaast sluiten we hiermee aan op de in Het Laar 
aanwezige kennis. Deze bijeenkomsten zijn in 2020 helaas niet doorgegaan.    
Om verbeterpunten met elkaar te kunnen vaststellen heeft er begin 2021 wel een onderzoek 
plaatsgevonden onder medewerkers naar de wijze waarop Het Laar de tweede coronagolf heeft 
aangepakt. De resultaten treft u in onderstaande infographic. 
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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 personeels-
vereniging telt eind 2020 128 leden waarvan 112 medewerkers en 16 vrijwilligers. Helaas zijn de 
activiteiten in 2020 niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. Hierdoor heeft de personeels-
vereniging haar leden gedurende het jaar via leuke presentjes een hart onder de riem gestoken.  
 
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. Het Laar telt op 31 december 2020 170 vrij-
willigers. Zie hoofdstuk 7 voor een toelichting op de werkzaamheden van het Vrijwilligersplatform.  
 
Goede doelen acties 
In 2020 heeft Het Laar van verschillende organisaties ondersteuning ontvangen. Deze ondersteuning 
stond vooral in het teken van het mogelijk maken van afleiding in tijden waarin ontmoetingen voor 
bewoners zeer moeilijk waren. Zo is door de Hall of Fame geluidsapparatuur en een geluidstechnicus 
beschikbaar gesteld waarmee we vele tuinconcerten voor onze bewoners hebben kunnen organi-
seren. Daarnaast heeft Bibliotheek Midden-Brabant via de campagne ‘Nederland Leest’ de leesclub 
van Het Laar ondersteund door extra boeken ter beschikking te stellen. Met Stichting Kostić voor 
Hedendaagse Kunst haalden we een zeer bijzondere dansvoorstelling en filmvertoning naar Het Laar. 
Deze contacten hebben de basis gelegd voor verdere samenwerking in de toekomst. Het Laar leverde 
zelf ook bijdrages aan goede doelen. Zo zijn bijvoorbeeld via ‘Mooi zo Goed zo’ biljarttafels aan 
andere organisaties geschonken. 
 
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’. In 2020 zijn 5 leerlingen volgens dit programma in 
Het Laar opgeleid. Het Laar is er trots op om samen met onder andere Schakelring, de Wever en 
Thebe partner te zijn in dit project. De opleiding wordt samen met het Koning Willem I College 
verzorgd. Daarnaast exploiteert Prins Heerlijk in Het Laar een levensmiddelenwinkel en werken er 
leerlingen van Prins Heerlijk in de keuken, Restaurant Chapeau! en in de zorg. Bij gebleken geschikt-
heid krijgen leerlingen die afstuderen een vast contract aangeboden van Het Laar. Daarnaast is in 
2020 het project Hulpkracht in de zorg en dienstverlening opgestart. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
 
Maatschappelijke stages, snuffelstages en opleidingsorganisatie 
In 2020 waren 75 leerlingen in dienst van Het Laar en zijn 53 stagiaires aan de slag gegaan. 40 
stagiaires zijn BOL-studenten en 13 stagiaires vervulden hun snuffel- en maatschappelijke stage in 
Het Laar. Via een maatschappelijke stage maken stagiaires kennis met verschillende werkgebieden in 
de ouderenzorg. 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 en als leerling in te stromen. In 2020 zijn er vanuit het project 
Welslagen drie kandidaten ingestroomd. Veel aandacht gaat uit naar een zorgvuldige introductie en 
begeleiding van de leerlingen en stagiaires. De praktijkopleider regelt zorgvuldig de plaatsing van de 
leerlingen en stagiaires en de werk(proces)begeleiders verzorgen de begeleiding op de werkvloer. 
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Opleiding Aantal leerlingen in 2020 

BBL Helpende Zorg en Welzijn 5 

BBL Helpende Plus 5 

BBL Verzorgende/Maatschappelijke zorg 40 

BBL Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 12 

BBL Verpleegkundigen 9 

BBL HBO-V niveau 5 4 

Totaal 75 leerlingen 
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6. Risicofactoren, risicobeheer en ontwikkelingen in     
         financiële positie  
 
6.1 Voornaamste risicofactoren en risicobeheer 
Het blijven leveren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening staat in de afweging van de risico-
factoren 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 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 toe-
gevoegde waarde te blijven creëren voor -kwetsbare- ouderen.  
 
In de hiernavolgende tabel is een korte beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico's 
waarmee Het Laar wordt geconfronteerd. De onderscheiden risico’s zijn onderverdeeld in risico-
categorieën. Daarbij wordt per risico aangegeven welke beheersmaatregelen Het Laar heeft 
getroffen en welke trend Het Laar ziet ten opzichte van 2020 in de kans dat het risico zich voordoet.  
 
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 in-
gezet 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. Met behulp van het 
kwaliteitssysteem is er een methode van 
continu verbeteren en leren van fouten. 
Er vinden onafhankelijke, externe audits 
plaats door onder andere inspecties, 
zorgkantoren en certificeringsbureaus. 
Het Laar heeft haar PREZO gouden 
keurmerk voor verzorging, verpleging en 
zorg thuis in 2020 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 huur-
appartementen bevorderen we door 
continu te investeren in woon- en 
leefkwaliteit. Een uitbreidingsinitiatief 
(Laarstede) is ingediend bij de 
Gemeente Tilburg.  

Gelijkblijvend 
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

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

Er wordt continu opgeleid. Via de 
arbeidsmarktcampagne ‘Jij maakt het 
mogelijk!’ (de ‘mogelijk makers’) zijn in 
2020 voldoende gekwalificeerde 
collega´s aangesteld. Daarnaast worden 
in het licht van verantwoorde zorg waar 
nodig meeruren ingezet indien nodig 
aangevuld met zelfstandigen zonder 
personeel en uitzendkrachten. Hoewel 
er landelijk een tekort is aan gekwalifi-
ceerd personeel heeft Het Laar haar 
personeelsformatie op orde.  

Stijgend 

Ziekteverzuim onder 
medewerkers en vergrijzing 
personeelsbestand. 

Er wordt gericht geïnvesteerd in 
preventie (bevorderen vitaliteit/duur-
zame inzetbaarheid) en ziekteverzuim-
begeleiding. Een nieuwe arbo-dienst-
verlener is eind 2020 aangesteld om 
medewerkers, teams en managers te 
ondersteunen bij het verzuim en de 
verzuimbegeleiding. De wereldwijde 
pandemie heeft ook zijn impact op het  
ziekteverzuim in Het Laar. 

Stijgend 

Financieel 
 
 
 

Financiële afspraken over de pro-
ductie worden, ondanks meer-
jarenovereenkomsten 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 direct beschikbare 
liquiditeiten. 

Gelijkblijvend 

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 onder-
schrijding van de met de zorg-
verzekeraars overeengekomen 
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 apparte- 
menten. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de vigerende doelmatig-
heidsopgaven. 
De inzet van de formatie, zowel kwanti-
tatief als kwalitatief, wordt continu af-
gestemd 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 en afhankelijkheid van 
ICT-middelen in de branche 
neemt toe. Dit heeft als risico het 
onvoldoende tijdig meegaan in 
ICT-ontwikkelingen en het onbe-
doeld in de openbaarheid 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 
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Risico- 
categorie 

Risicobeschrijving Risicobeheersing Trend 

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 2021 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 geactuali-
seerd en geprioriteerd en van beheers-
maatregelen voorzien. 

Gelijkblijvend 

Virus De wereldwijde pandemie heeft 
een nadelige invloed op de 
kwaliteit van leven van bewoners, 
de kwaliteit van werken van 
collega´s, de continuïteit van zorg 
en bedrijfsvoering en de 
bedrijfsresultaten.  

Via een evenwichtige samenstelling van 
het outbreakmanagementteam zijn 
afhankelijk van de besmettingsgraad in 
Het Laar preventieve maatregelen 
getroffen in de strijd tegen het virus. 
Hierbij is er zowel oog voor bewoners als 
voor medewerkers geweest. Deze werk-
wijze zetten we in 2021 voort. Het Laar 
maakt gebruik van de beschikbare 
landelijke compensatieregelingen.  

Nieuw 

Vastgoed Zorgcontinuïteit en woongenot is 
afhankelijk van goede 
vastgoedvoorzieningen., 

Het lange termijn huisvestingsplan 
bestrijkt preventief onderhoud en 
periodieke checks om discontinuïteit te 
voorkomen. 

Gelijkblijvend 

 
6.2 Ontwikkelingen in de financiële positie in 2021 
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7.    Inspraak, samenspraak en tegenspraak  

 
7.1   Bewonersraad 
Het jaar 2020 is voor de Bewonersraad een jaar geweest waarin niet alle leden, fysiek of digitaal, bij 
elkaar konden komen. Desalniettemin was de medezeggenschap van de Bewonersraad gezien de 
coronapandemie van groot belang. Een afvaardiging van de Bewonersraad (voorzitter, vicevoorzitter, 
penningmeester en ambtelijk secretaris) heeft met regelmaat overleg gehad met de bestuurder. In 
samenspraak zijn de maatregelen in de strijd tegen corona bepaald en naar bewoners, contact-
personen en overige belanghebbenden gecommuniceerd. Van de zes formele overlegvergaderingen 
(en petit comité) in 2020 met de bestuurder zijn notulen gemaakt.  
 
In het verslagjaar 2020 is aan de Bewonersraad een budget beschikbaar gesteld van € 2.670,-. De 
beschikbare middelen zijn in 2020 door de Bewonersraad onder andere aangewend voor deskundig-
heidsbevordering en externe ondersteuning bij de professionalisering van de raad. Jaarlijks legt de 
Bewonersraad verantwoording af via een financieel jaarverslag.  
 
De Bewonersraad heeft in goede afstemming met de bestuurder en de Raad van Toezicht mevrouw  
Brookman voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Hiermee heeft de Bewonersraad 
gebruik gemaakt van haar recht op het geven van een bindend advies. Tevens heeft de raad positief 
geadviseerd over de benoeming van mevrouw De Jong-Mühren als lid van de Raad van Toezicht. 
Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Bewonersraad en een afvaardiging 
van de Raad van Toezicht. Op 26 januari 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van 
de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en mevrouw Brookman, lid Raad van 
Toezicht. De belangrijkste bespreekpunten waren: de participatie in de selectieprocedure van de 
bestuurder ad interim en de nieuwe bestuurder, de evaluatie van de bestuurder ad interim en de 
eerste ervaringen met de nieuwe bestuurder, de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
(contactmomenten met de Raad van Toezicht werden gemist), het (te) omvangrijke aantal projecten 
in het jaarplan, het gevoerde financiële beleid, het nieuwbouwplan Laarstede en de professionali-
sering van de -werkwijze- van de Bewonersraad. 
 
Door de coronamaatregelen is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet door gegaan. Alle 
bewoners van Het Laar zijn schriftelijk geïnformeerd over de jaarcijfers 2019. Iedereen is in de 
gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Daarnaast hebben de bewoners schriftelijk de 
antwoorden ontvangen op de vooraf ingebrachte vragen. De jaarlijkse vergadering met huurders met 
en zonder woonarrangement heeft plaatsgevonden op 24 september 2020. In twee afzonderlijke 
vergaderingen (één voor huurders met en één voor huurders zonder woonarrangement) is het te 
voeren beleid besproken. Er is een toelichting gegeven op de eindafrekening woonservicekosten, de 
nieuwe huurprijzen, de nieuwe voorschotbedragen en de gerealiseerde en de geplande 
investeringen. 
 
Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 van kracht. 
Deze nieuwe wet heeft ten doel de medezeggenschap verder te versterken en meer inbreng te 
realiseren. Inspraak is nieuw in de wet en de advies- en instemmingsrechten zijn uitgebreid.  
De doelstelling van de Bewonersraad voor 2020 was het professionaliseren van de raad. Onder 
begeleiding van een externe organisatieadviseur hebben de leden van de Bewonersraad via work-
shops in het najaar van 2020 gewerkt aan het versterken van het functioneren. De rechten en 
plichten van de nieuwe wet zijn verduidelijkt, er is gewerkt aan een evenwichtigere kiesgroep- 
vertegenwoordiging in de raad en er is ingezet op verjonging en uitbreiding van de samenstelling van 
de raad. De Bewonersraad heeft een werkplan en een vergaderschema voor 2021 opgesteld. Het 
werkplan stelt de Bewonersraad in staat om op actieve wijze vorm, inhoud en richting te geven aan 
de medezeggenschap.  
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Samenstelling Bewonersraad per 31 december 2020 

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. van Herpt - Dijkman Lid Zorgzaken 
Woon- en Huurzaken 

De heer A. de Jong Lid Activiteiten, faciliteiten en 
evenementen 

Mevrouw A. Linkels - van Oers Lid  

Mevrouw C. van Riel - Mutsaers Lid Aangenaam Leven  
Proeverij 

Mevrouw C. Spaninks - Vermetten Lid Zorgzaken 
Aangenaam Leven 

Mevrouw I. van Broekhoven - Philipsen Ambtelijk secretaris  

 

Onderwerpen en rechten Inhoud 

Coronabeleid 
(instemming) 

De Bewonersraad is het hele jaar actief betrokken geweest bij het 
bepalen van de maatregelen in de strijd tegen corona en de 
informatievoorziening naar bewoners en naasten. Een afvaardiging 
van de raad heeft geparticipeerd in het outbreakmanagementteam.  

Benoeming Raad van 
Bestuur  
(advies) 

De Bewonersraad heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht kijkend 
naar de benoeming van de nieuwe bestuurder van Het Laar per 1 
december 2020. 

Benoeming leden Raad van 
Toezicht 
(advies, recht op bindende 
voordracht) 

De Bewonersraad heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht kijkend 
naar de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
Eén lid is op bindende voordracht van de Bewonersraad benoemd. 

Lidmaatschap Klachten-
commissie 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met het lidmaatschap van de 
Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Breda e.o. en de 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. 

Bewonersraadreglement 
(instemming) 

In verband met de inwerkingtreding per 1 juli 2020 van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is het  
Bewonersraadreglement herzien en afgestemd op de nieuwe rechten. 
De Bewonersraad heeft met dit nieuwe reglement ingestemd. 

Nieuwbouw Laarstede 
(advies) 

Een delegatie van de Bewonersraad is het hele jaar actief betrokken 
geweest bij het nieuwbouwplan Laarstede. 

Wet zorg en dwang 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met het beleidsplan Wet zorg en 
dwang en de benoeming van de Wzd-functionaris/Onafhankelijke 
cliëntvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang. 

Project Hulpkrachten in de 
zorg en dienstverlening 
(advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd inzake het project Hulp-
krachten in de zorg en dienstverlening. In dit project creëren Het Laar 
en Prins Heerlijk kansen voor jongeren met leerproblemen en dragen 
hiermee bij aan een inclusieve samenleving.  

  



 

 

36 

Onderwerpen en rechten Inhoud 

Project Praktijkonder-
steuner huisarts in dienst 
van het verzorgingshuis 
(advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd inzake de inzet van de 
praktijkondersteuner huisarts in dienst van Het Laar. In Het Laar zijn 
twee praktijkondersteuners werkzaam die de serviceverlening van 
twee Tilburgse huisartsenpraktijken naar bewoners van Het Laar 
verbeteren. De praktijkondersteuners houden een periodiek spreek-
uur, voeren periodieke controles uit en bereiden huisartsenconsulten 
voor.  

Project Heroriëntatie 
zorgverlening Laarzicht 
(advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd over de nieuwe opzet 
van zorgverlening in Laarzicht. Het voornemen is om de vertrouwde 
zorg in tijdsblokken aan te bieden. Zodoende weet de bewoner 
binnen welk tijdsbestek een zorgmedewerker zorg komt verlenen. De 
medewerkers van het thuiszorgteam van Het Laar gaan uitsluitend 
zorg verlenen in de wijk en niet meer in Laarzicht. Dit is noodzakelijk 
als gevolg van een toenemende vraag naar ondersteuning in de wijk. 
De zorg geleverd door medewerkers van het thuiszorgteam wordt 
overgenomen door het zorgteam Laarzicht. De hiervoor benodigde 
medewerkers zijn aangetrokken. 

Project Medicijn-
verstrekking Laarzicht 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met het opbergen van de medi-
cijnen in een medicijnbox in het appartement. De medicijnwagens van 
waaruit veel bewoners werden voorzien van medicatie waren aan 
vervanging toe en pasten niet meer bij de woon- en zorgvisie. 

Inzet zorgtechnologie 
(advies) 

Door de inzet van diverse zorgtechnologieën (waaronder domotica) 
maakt Het Laar het leven van bewoners een stuk aangenamer. Eén 
daarvan is de inzet van slim incontinentiemateriaal. De Bewonersraad 
heeft hierover een positief advies uitgebracht. 

Aanbrengen meters 
radiatoren 
(instemming) 

In Het Laar zijn meters geplaatst op de radiatoren om het energie-
verbruik per appartement te berekenen. Begin 2021 zijn ook de 
radiatoren in de gemeenschappelijke ruimten van Het Laar voorzien 
van meters. De Bewonersraad heeft hiermee ingestemd. 

Afrekening woonservice-
kosten 2019 en nieuwe 
huurprijzen 2020 
(advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd over het handhaven op 
het niveau van 2018 van de prijzen voor de woonservicekosten, het 
woonarrangement en de bijdrage Bewonersraad. Als gevolg van de 
eerste lock down en het niet kunnen gebruiken van faciliteiten en 
kunnen deelnemen aan clubs en activiteiten, is er een compensatie 
voor huurders overeengekomen ter hoogte van € 215,-. 

Wlz-aanspraken, aan-
spraken woonarrangement 
en tarieven voor dienst-
verlening en consumpties 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met het overzicht met Wlz-aan-
spraken en de wijze waarop hieraan door Het Laar invulling wordt 
gegeven. Daarnaast is ingestemd met het overzicht met prijzen voor 
aanvullende diensten en de consumptieprijzen in Restaurant 
Chapeau! Daarbij is, voor wat betreft de consumptieprijzen, de 
afspraak gemaakt dat in het vervolg wordt geïndexeerd op het norm-
bedrag en niet wordt geïndexeerd na bovenwaartse afronding van de 
tarieven. Ook is ingestemd met de aanpassing van de tarieven van de 
Laarbus. Het vervoer naar het ziekenhuis is voor bewoners die gebruik 
maken van intensieve zorg gratis. De Bewonersraad heeft ook 
ingestemd met de aanspraken in het woonarrangement 2021. 

Nieuwe vers leverancier 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met de nieuwe vers leverancier. 
Een delegatie vanuit de bewoners en de Bewonersraad heeft deel-
genomen aan diverse proeverijen. Op basis van de bevindingen is een 
leverancierskeuze gemaakt. 
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Inrichting receptie 
(advies) 

Leden van de Bewonersraad hebben zitting in de werkgroep die zich 
bezighoudt met de veranderingen in de functie, de werkwijze en de  
uitstraling van de receptie. Hierbij wordt gewerkt aan een combinatie 
met medewerkers van Er-Op-Uit! en vrijwilligers (gastheren/-dames). 

Stilteruimte 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met de sluiting van de kapel en het 
realiseren van een stilteruimte nabij de Laarzaal. De kapel op de 
eerste etage van Laarzicht wordt kantoorruimte. 

Website Het Laar 
(informatie) 

Een delegatie van de Bewonersraad is betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van de nieuwe website van Het Laar. 

Activiteiten/Clubs 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met de contributies voor de clubs. 

Project domotica 
(instemming) 

De Bewonersraad is positief over de aanschaf en invoering van een 
nieuw domoticasysteem. Dit systeem draagt bij aan een hogere kwali-
teit van leven voor Laarbewoners. Met de inzet van technologie kan 
de eigen regie van de bewoner worden ondersteund. In Laarhoven 
wordt gebruik gemaakt van leefcirkels. Deze cirkels worden met het 
nieuwe domoticasysteem vergroot. Dit zorgt voor meer bewegings-
vrijheid. Definitieve instemming moet nog worden gegeven.  

Zorgcontractering 2021 
(informatie) 

De Bewonersraad is geïnformeerd over de uitkomsten van de zorg-
contractering 2021. Het Laar heeft voor 2021 contracten afgesloten 
voor de levering van langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging (Zvw), 
eerstelijnsverblijf (Zvw) en begeleiding (Wmo). 

Uitvoering Jaarplan 2020 
(informatie) 

De Bewonersraad is elk tertiaal geïnformeerd over de voortgang van 
de uitvoering van projecten zoals opgenomen in het kwaliteits 
(jaar)plan 2020. 

Bestuursverslag 2019 
(Informatie) 

De Bewonersraad is geïnformeerd over het bestuursverslag over 
2019. In hoofdstuk 7 is een verslag over het functioneren van de 
Bewonersraad in 2019 opgenomen. 

Jaarrekening 2019  
(Advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd over de jaarrekening 
2019. Deze jaarrekening is aan een delegatie van de Bewonersraad 
toegelicht tijdens een apart belegde bijeenkomst. 

Jaarplan 2021 
(instemming) 

De Bewonersraad heeft ingestemd met het jaarplan 2021. Het jaar-
plan is aan een delegatie van de Bewonersraad toegelicht tijdens een 
apart belegde bijeenkomst.  

Begroting 2021 
(Advies) 

De Bewonersraad heeft positief geadviseerd over de begroting 2021. 
Deze begroting is aan een delegatie van de Bewonersraad toegelicht 
tijdens een apart belegde bijeenkomst. 

 
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 2020 hebben -deels digitaal- zeven 
reguliere overlegvergaderingen plaatsgevonden. In verband met de coronapandemie zijn de artikel 
24-overleggen met de Raad van Bestuur niet doorgegaan.   
 
In het verslagjaar 2020 is aan de Ondernemingsraad een budget beschikbaar gesteld van € 16.850,-.  
Dit bedrag is door de Ondernemingsraad aangewend voor vakbladen, de OR-attentie voor de dag van 
de jubilarissen, het afscheidscadeau voor de vertrekkende bestuurder en de bestuurder ad interim 
en twee trainingsdagen. Jaarlijks legt de Ondernemingsraad verantwoording af via een financieel 
jaarverslag.  
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Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht. Op 26 januari 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden in 
aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Sennema en mevrouw Brookman, 
lid Raad van Toezicht. Gesproken is over de ontwikkelingen in 2020 en de wijze waarop de Onder-
nemingsraad hierbij betrokken is. 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, participatie in de werving- en selectieprocedure van de interim bestuurder en de 
bestuurder, de ervaringen en ontwikkelingen in de organisatie tijdens de periode van de interim-
bestuurder, de stand van zaken nieuwbouw Laarstede, het jaarplan 2021, de begroting 2021 en de 
vitaliteit van de medewerkers.  
 
Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2020  
Lid  Ondernemingsraad Rol binnen de 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 2020  
(instemming) 
4 februari 2020 

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

Inloggen in ONS  
(instemming) 
11 februari 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd om via een app in te loggen in 
ONS via de privé-smartphone van de medewerker. Op verzoek van de 
Ondernemingsraad is de gedragscode aangepast voor het gebruik van de 
privé-smartphone voor functionele en werkgerelateerde doeleinden. 

HRM-nieuwe stijl 
(advies)  
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft geadviseerd om het ingezette proces van 
vernieuwing HRM Nieuwe Stijl voort te zetten. De Ondernemingsraad 
heeft verzocht om een evaluatie in het laatste kwartaal van 2021.  

Klachtenregeling Het Laar 
(instemming) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het invoeren en aanpassen 
van de Klachtenregeling gezien het feit dat er duidelijk is ingestoken op 
het behouden van de noodzakelijke expertise en rekening is gehouden 
met het kostenaspect.  

Roosteren in ONS 
(instemming) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het invoeren van ONS ter 
vervanging van Inplanning. De Ondernemingsraad vraagt in verband met 
de overstap naar ONS aandacht voor de begeleiding van medewerkers.  

Waarderingsgesprekken 
(instemming) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft niet ingestemd met het invoeren van 
Waarderingsgesprekken ter vervanging van functioneringsgesprekken. De 
resultaten en evaluatie van de pilot op Laarakker worden eerst afgewacht.   

Aanpassen attentieregeling 
(instemming) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging van de attentie-
regeling omdat medewerkers die korter dan twee jaar in dienst zijn 
geweest, ook beloond mogen worden voor hun inzet. De wijziging past 
binnen het beleid van goed werkgeverschap.  

Indirecte uren in basis-
dienstenpatroon 
(Instemming) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het basisdienstenpatroon. 
Aandacht is gevraagd voor de medewerker met opgebouwde min-uren 
door onvoldoende inzet. Dit is in strijd met de toenemende zorgvraag en 
de werkdruk.  
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Maatwerk bij rouwproces of 
langdurige ziekte dierbare 
(initiatief) 
19 maart 2020 

De Ondernemingsraad geeft aan dat ziekteverzuim ten gevolge van een 
ingrijpende familiegebeurtenis steeds vaker voorkomt en niet altijd vol-
staan kan worden met een korte periode van rouwverlof. Goed werk-
geverschap in combinatie met goed werknemerschap maakt dat het 
belangrijk is om wederzijds oog te hebben voor elkaars belangen en 
behoeften.  

Besteden niet-opgehaalde 
VVV-bonnen 
(initiatief) 
19 maart 2020 

In verband met de AVG-regels is het initiatiefvoorstel van de Onder-
nemingsraad niet tot uitvoering gebracht.  

Functiebeschrijvingen sector 
zorg, wonen en staf 
(instemming) 
28 mei 2020  

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functiebeschrijvingen van 
de manager zorgteams, sectormanager zorg, sectormanager wonen, 
secretaresse Raad van Bestuur, managementassistente MT en de 
kwaliteitsfunctionaris.   

Inzet hulpkracht in de zorg en 
dienstverlening van Prins 
Heerlijk  
(instemming) 
28 mei 2020  

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met deelname van Het Laar aan 
het project hulpkracht in de zorg en dienstverlening van Prins Heerlijk. Dit 
project biedt jongeren met leerproblemen kansen op de arbeidsmarkt.  

Jaarverantwoording 2019 
(informatie) 
28 mei 2020 

De Ondernemingsraad heeft positief kennis genomen van het kwaliteits-
jaarverslag/bestuursverslag en de jaarrekening als onderdeel van de jaar-
verantwoording over 2019.  

Aanschaf ERP/ AFAS: 
investering ICT-netwerk 
(advies) 
2 juli 2020  

De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd inzake de aanschaf ERP 
en de investering in het ICT-netwerk met de aantekening niet te zuinig om 
te gaan met de financiële middelen en de investeringen op termijn te 

verhogen naar de landelijke norm van 6%. Investeren in ICT is immers 

investeren in de toekomst.   

Digitaliseren HRM 
(instemming) 
2 juli 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het digitaliseren van HRM-
processen omdat het financieel voordeel oplevert en de arbeids-
intensiviteit afneemt.  

Waarderingsgesprekken 
(instemming) 
2 juli 2020  

De Ondernemingsraad heeft geen instemming gegeven om de functio-
neringsgesprekken te vervangen door waarderingsgesprekken. In 2021 
ontwikkelt team Mens en Ontwikkeling een nieuwe opzet functionerings-

gesprekken inclusief het 360°graden feedback formulier.   

Anterieure 
koopovereenkomst 
nieuwbouw Laarstede 
(advies) 
2 juli 2020 

De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd om de tweede fase (de 
ontwerpfase) van de voorgenomen nieuwbouw in te gaan. Dit positieve 
advies geldt ook voor het ondertekenen van de anterieure koop- en 
realisatieovereenkomst met Gemeente Tilburg (aankoop grond). De even-
tuele financiële risico’s zijn voldoende ingedekt. 

Functiebeschrijving manager 
mens & ontwikkeling 
(instemming) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de functiebeschrijving 
manager mens & ontwikkeling. 

Living Lab 
(instemming) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het project Living Lab in het 
kader van het onderzoek naar social distance en te treffen corona-
maatregelen. De Ondernemingsraad heeft verzocht om een evaluatie in 
het tweede kwartaal van 2021. 

Protocol Corona  
(instemming) 
17 september 2020  

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het coronaprotocol. Dit 
protocol wordt regelmatig bijgesteld op grond van interne en landelijke 
ontwikkelingen.  

Gedragscode omtrent giften 
(instemming) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aanpassing van de 
gedragscode met betrekking tot het onderdeel ‘giften van derden’. Aan 
dit onderdeel is de passage toegevoegd dat in voorkomende gevallen het 
mogelijk is om van deze bepaling in de gedragscode af te wijken in overleg 
met de manager met een maximum van € 50 voor in de teampot.  
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Thuiswerkbeleid 
(Instemming) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het Thuiswerkbeleid. Dit 
beleid komt versneld tot uitvoering door de coronamaatregelen.  

Stoppen met Roken 
(initiatief) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft in het kader van Vitaliteit een plan van 
aanpak Stoppen met roken opgesteld. Het plan is door de Raad van 
Bestuur omarmd.  

Medewerkers Tevredenheid 
Onderzoek 
(instemming) 
17 september 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de opgestelde enquête en 
enkele standaardvragen toegevoegd.  

Reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer 
(initiatief) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft het initiatiefvoorstel gedaan om de reis-
kostenregeling aan te passen aangezien deze belemmerend werkte voor 
startende thuiswonende medewerkers woonachtig in Tilburg of Goirle. De 
Ondernemingsraad heeft ingestemd met de toepassing van de reiskosten-
regeling conform de cao.    

Overstap Arbo-unie naar 
Perspectief 
(instemming) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de overstap van de Arbo-
Unie naar Perspectief per 1 januari 2021. De Ondernemingsraad heeft 
benadrukt dat zij graag wil meedenken en -werken in het kader van een 
duurzame inzet van medewerkers. 

Wijziging werktijden receptie 
in combinatie met Er-Op-Uit 
(instemming) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging van de werk-
tijden en de tijdelijke maatregelen die genomen worden om de minuren 
op een redelijke manier weg te kunnen werken. De Ondernemingsraad 
heeft ingestemd met de gewijzigde manier van werken in samenwerking 
met Er-Op-Uit! 

Wijziging WKR-regeling op 
onderdelen 
(instemming) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging -op diverse 
onderdelen- van de werkkostenregeling en de verruiming van de 
mogelijkheden om er gebruik van te kunnen maken.  

Herziening functie-
beschrijving coördinator 
huisvesting, beheer en 
onderhoud 
(instemming) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aangepaste functie-
beschrijving van coördinator huisvesting, beheer en onderhoud met de 
toevoeging van de Green Deal in het kader van Duurzaamheid.  
 

Herziening 
functiebeschrijving 
praktijkopleider  
(instemming) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aangepaste  functie-
beschrijving van praktijkopleider. Er zijn werkzaamheden toegevoegd 
gericht op de arbeids- en opleidingsmarkt. 

Jaarplan en begroting 2021 
(informatie) 
17 december 2020 

De Ondernemingsraad heeft positief kennisgenomen van het jaarplan en 
de begroting voor 2021 en tevens een compliment gegeven over de 
vroegtijdige betrokkenheid van de Ondernemingsraad bij de totstand-
koming van het jaarplan. 

 
7.3 Vrijwilligersplatform 
Met het Vrijwilligersplatform doet Het Laar recht aan de bijzondere plaats en positie van vrijwilligers 
in het servicegerichte woonzorgconcept van 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.  
 
In 2020 is één keer vergaderd met de Raad van Bestuur en drie keer vond een overleg van het plat-
form zelf plaats. Tenminste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen het Vrijwilligers-
platform en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.  
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Op 26 januari 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad 
van Toezicht, de heer Sennema en mevrouw Brookman, lid Raad van Toezicht. In dit overleg heeft de 
voorzitter zijn grote waardering uitgesproken over wat vrijwilligers in 2020, onder zeer bijzondere 
omstandigheden, voor Het Laar en haar bewoners betekend hebben. Ook is er veel begrip getoond 
voor vrijwilligers die vanwege persoonlijke kwetsbaarheid niet of minder in Het Laar aanwezig 
konden zijn. Daarnaast zijn er complimenten gegeven over het goede verloop en de betrokkenheid 
van de adviesorganen en het Vrijwilligersplatform bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe 
bestuurder. De vertegenwoordigers van het Vrijwilligersplatform hebben aangegeven dat vrijwilligers 
goed over de ontwikkelingen in Het Laar worden geïnformeerd en worden meegenomen in de 
communicatie naar medewerkers.    
 
Om vrijwilligers te ondersteunen in de uitvoering van hun taken worden er normaal gesproken actief 
scholingen aangeboden. Scholing vindt onder andere plaats op het gebied van omgang met 
dementie, slikken en slikproblemen, rolstoel rijden, eerste hulp bij ongevallen, reanimatie en rouw-
verwerking. De scholingen zijn echter als gevolg van de coronapandemie niet doorgegaan.  
 
In 2020 is na de eerste coronagolf en de daaropvolgende sluiting van Het Laar voor bezoek, een  
enquête gestuurd naar vrijwilligers. Met behulp van deze enquête is opgehaald hoe vrijwilligers deze 
periode hebben ervaren. Dit is bijzonder gewaardeerd. Vrijwilligers hebben aangegeven behoefte te 
hebben aan meer persoonlijke aandacht.  
 

Vrijwilligers hebben in 2020 op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de ondersteuning 
van Het Laar en haar bewoners in coronatijd. Zo hebben zij ter voorkoming van vereenzaming             
-telefonische- contacten onderhouden met bewoners, hebben de chauffeurs bewoners tijdens de 
lock down naar medische afspraken gebracht en hen waar gewenst vergezeld naar de behandelaar,  
hebben zij gefungeerd als gastheer of -vrouw bij de ontvangstbalie om bezoekers veilig te ontvangen 
en verwijzen, en bewoners, toen het weer mogelijk was, vergezeld bij het nuttigen van een drankje in 
Chapeau! Daarnaast is door vrijwilligers onder andere ondersteuning aangeboden bij het rond-
brengen van de kerstdiners tijdens de feestdagen. 
 
Samenstelling Vrijwilligersplatform per 31 december 2020 

Lid Vrijwilligersplatform Rol binnen Vrijwilligersplatform 

Mevrouw C.P.H. Laros Voorzitter (coördinator vrijwilligers) 

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 Chapeau!) 

Mevrouw C.H. Oetgens Lid (contactpersoon Laarzicht, Laarakker en de 
Laarsuite) 

 
Onderwerpen Inhoud 

Reglement 
Vrijwilligersplatform 

Het gemoderniseerde reglement Vrijwilligersplatform is in 2020 
vastgesteld en opgenomen in Het Laar Portaal.  

Aandachtsvelders 
vrijwilligers 

In 2020 heeft de werkgroep aandachtsvelders vrijwilligers verder 
gewerkt aan de verbetering van de inzet en begeleiding van vrij-
willigers in de teams en de clubs van Het Laar. Deze aandachts-
velders hebben de taak om het vrijwilligersbeleid concreet vorm en 
inhoud te geven in de diverse teams en clubs.   
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Onderwerpen Inhoud 

Taakbeschrijving 
gastheer/gastvrouw 

Er is een nieuwe taakbeschrijving uitgewerkt voor de functie  
vrijwillige gastheer/gastvrouw. 

Brochure vrijwilligerswerk 
 
 

In 2020 is de brochure ‘Vrijwilligerswerk in Het Laar’ aangepast. 
Aan de brochure is een inlegvel toegevoegd met daarop een ver-
melding van de samenstelling van het Vrijwilligersplatform, de 
foto’s van de leden en de aandachtsgebieden van elk lid binnen het 
platform. 

NOV-keurmerk ‘Goed 
Geregeld’ 

De aanvraag van het NOV-Keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed 
Geregeld’ stond oorspronkelijk gepland in 2020. Als gevolg van de 
coronapandemie is in overleg met de bestuurder besloten om de 
aanvraag te verplaatsen naar 2021. Het keurmerk vormt de 
officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid van Het 
Laar goed is georganiseerd.  

Jubilarissen  
 

Omdat het jaarlijkse vrijwilligersdiner, waarbij we ook de 
jubilarissen huldigen, niet door kon gaan is er voor gekozen om bij 
jubilerende vrijwilligers thuis een ontbijtvoucher en een 
welverdiende bos bloemen af te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

43 

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, 
op 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. Daarnaast houdt de RvT          
-vanuit haar toezichtvisie- toezicht op de besluitvorming en het functioneren van het Bestuur, 
fungeert als sparringpartner, 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 2020 heeft de RvT in totaal zeven keer regulier vergaderd. Het aanwezigheidspercentage van de 
RvT-leden bij de vergaderingen bedroeg 95%. De bestuurder (en/of bestuurder ad interim) was aan-
wezig 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 afvaardig-
ingen 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 frequent informeel contact met de 
organisatie. Door RvT-leden is dit jaar in verband met corona zeer beperkt fysiek deelgenomen aan 
interne bijeenkomsten. In 2020 hebben RvT-leden deelgenomen aan verschillende externe 
opleidingsprogramma’s om hun kennis actueel te houden. In verband met corona zijn de reguliere 
husseldagen niet doorgegaan. RvT-leden hebben hieraan dan ook niet kunnen deelnemen.   
 
In 2020 zijn er in verband met het aflopen van de tweede zittingstermijn twee leden gestopt, de 
heren Eric van den Einden (portefeuille vastgoed/Bewonersraad) en Jos de Groot (portefeuille 
financiën/bedrijfsvoering). In 2020 zijn twee nieuwe leden benoemd en gestart, mevrouw Erleyne 
Brookman (portefeuille bedrijfsvoering/Bewonersraad/financiën) en mevrouw Bianca de Jong – 
Muhren (portefeuille financiën/bedrijfsvoering). Zoals gebruikelijk zijn beide nieuwe leden eerder 
gestart, zodat er een ruime inwerk- en overdrachtsperiode beschikbaar was. De werving en 
uiteindelijke selectie van de twee nieuwe leden van de RvT is in nauwe samenwerking en participatie 
van de adviesgremia tot stand gekomen. Wij zijn de heren Van den Einden en De Groot zeer 
erkentelijk voor hun deskundige en betrokken bijdragen in de afgelopen acht jaar.  
 
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 2020 bestond de raad uit twee mannen en drie 
vrouwen.  De samenstelling van het Bestuur en de RvT in de periode 2020 tot heden is weergeven in 
de volgende tabel. 
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Naam Rol & aandachtsgebied Hoofdfunctie en nevenfuncties 

Ingrid van Huijkelom-van Iersel MBA  
Uit dienst: 01-07-2020 
(op 12 juni 2020 is de integrale 
bestuursverantwoordelijkheid voor 
Stichting Het Laar overgedragen aan 
bestuurder a.i. mevrouw Nelleke 
Vogel) 

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. Nelleke Vogel 
In dienst: 25-05-2020 t/m 17-12-2020 

Raad van Bestuur a.i. Nevenfuncties: 

Lid Raad van Toezicht  Stichting 

Markenheem Utrecht 

Bestuurslid Zorgondersteuningsfonds 
Bestuurslid Stichting Europees 
Verpleegkundig Congres 

Drs. Lonneke de Haan 
In dienst: 01-12-2020 

Raad van Bestuur Geen nevenfuncties 

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 
Nevenfuncties: 
Vz AenO fonds waterschappen 
Lid RvT/auditcommissie CAOP en Sardes 

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

Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht, Bedrijfsvoering, 
Zorg en Ondernemingsraad 

Hoofdfunctie:  
Transitiedirecteur zorg GGZ Oost Brabant 
Geen nevenfuncties 
 

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 
Einde zittingstermijn: 31-12-2020 

Lid Raad van Toezicht, 
Vastgoed, Bedrijfsvoering/ 
financiën 

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 

 

 



 

 

45 

Naam Rol & aandachtsgebied Hoofdfunctie en nevenfuncties 

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

Lid Raad van Toezicht (op 
bindende voordracht 
Bewonersraad), Innovatie, 
digitalisering, informati-
sering, Bewonersraad, 
Ondernemingsraad, 
Bedrijfsvoering/financiën 

Hoofdfunctie: 
Managing Director Business unit 
Samenlevingszaken Pinkroccade Local 
Government 
Geen nevenfuncties.  

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

Lid Raad van Toezicht, 
Bedrijfsvoering/Financiën  

Hoofdfunctie:  
Director Finance/CFO bij Mazars 
Nederland 
Nevenfunctie:  
Voorzitter Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond 

  
In 2020 stonden de volgende thema’s centraal in het toezicht door de RvT: 
 
Corona 
Ook voor Het Laar stond 2020 volledig in het teken van de coronapandemie. Voor medewerkers, 
vrijwilligers, bewoners en familieleden heeft corona een ongekende invloed gehad op het werk, het 
verblijf, de gezondheid en vooral de sociale verbinding met elkaar. De RvT spreekt zijn grote 
waardering uit voor de wijze waarop eenieder binnen Het Laar in 2020 en ook voor de eerste periode 
van 2021 zich ingezet heeft om de kwaliteit van leven van (wijk)bewoners zoveel als mogelijk te 
borgen, waarbij veiligheid en gezondheid voorop stonden. Dat was en is geen makkelijke opgave. Het 
heeft veel energie en creativiteit gekost en nog steeds vraagt het enorm veel inspanning van de 
medewerkers, het management en het bestuur om het wonen en de zorg goed te organiseren.  
De RvT heeft in het afgelopen jaar zeer intensief de gebeurtenissen gevolgd en daarin ook een 
actieve rol genomen. De bestuurder en (voorzitter) RvT hadden frequent contact. Er zijn ook 
periodes geweest waarin wekelijks een (video)vergadering plaatsvond met de gehele RvT en het 
bestuur.  
 
Bestuurswisseling 
In juli 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Mevrouw Ingrid van Huijkelom – van 
Iersel heeft na negen jaar en twee maanden als bestuurder van Het Laar een overstap gemaakt naar 
SDW. De RvT is mevrouw Van Huijkelom zeer erkentelijk voor haar inzet en grote betrokkenheid in 
de afgelopen jaren. Ze heeft in die periode Het Laar duidelijk op de kaart gezet; met als resultaat een 
gezonde en moderne organisatie.  
 
In verband met haar vertrek heeft de RvT in eerste instantie voor een periode van een half jaar een 
interim bestuurder aangesteld, mevrouw Nelleke Vogel. In december 2020 is de nieuwe bestuurder, 
mevrouw Lonneke de Haan, gestart als bestuurder van Het Laar. Beide procedures zijn in nauwe 
samenwerking met en actieve participatie van de adviesgremia doorlopen, waarbij in beide selectie-
procedures de commissies unaniem waren. De RvT is mevrouw Nelleke Vogel erkentelijk voor haar 
rol in de tijdelijke periode, waarbij zij met persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid de 
organisatie door een deel van de coronaperiode heeft begeleid.  
 
Kwaliteit van zorg 
Kwaliteit van zorg staat centraal bij Het Laar. Een afvaardiging van de RvT richt zich op ont-
wikkelingen 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.  
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In deze drie overleggen in 2020 zijn onder andere aan de orde geweest de algemene ontwikkelingen 
rondom de zorg, alsmede het kwaliteitsmanagementsysteem, ervaringen van de praktijkonder-
steuner huisartsen, werkgeluk, positieve gezondheid, personele bezetting/ziekteverzuim zorgmede-
werkers, de uitkomsten van een IGJ-inspectie en de concept reactie van Het Laar daarop, de uit-
komsten 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 de 
Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Met dit plan laat Het Laar zien op welke wijze 
er wordt gewerkt aan de zorginhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van deze kaders. Over-
eenkomstig 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 Vrij-
willigersplatform. Hierover wordt verslag gedaan aan de RvT. Jaarlijks spreekt de voorzitter samen 
met het lid van de RvT die op voordracht van de Bewonersraad is benoemd met deze gremia en hier-
over wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele RvT. In de gesprekken met 
deze gremia is terugblikt op 2020 en vooruitgekeken naar 2021 en gesproken over de samenwerking 
van deze gremia met het bestuur. De bestuurswisseling en de situatie voor bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers in de coronaperiode vormde een belangrijk terugkerend onderwerp.  
 
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 2020 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. In de loop van 2020 is het 
programma van eisen door de interne stakeholders samen met het bestuur en het management nog 
een keer onder de loep genomen en zijn de laatste aanpassingen gemaakt. De voorgenomen 
investering in de nieuwbouw levert een goede bijdrage aan de woon- en zorgopgaven in de stad 
Tilburg en de continuïteit van de zorg- en dienstverlening van Het Laar op de langere termijn.  
 
Samenwerking ’t Heem, Vughterstede en Het Laar 
(Zorg)stichtingen ’t Heem, Vughterstede en Het Laar hebben in 2020 een intentieovereenkomst 
ondertekend om intensiever met elkaar samen te werken. Onder de noemer “samen sta je sterker” 
hebben genoemde partijen vanaf eind 2019 de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. De 
komende periode willen de drie organisaties aan de slag met thema’s op het gebied van kennisdeling 
en kennisontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, human resource management en 
innovatie. Wij zien als RvT veel mogelijkheden en kansen om gezamenlijke posities te versterken met 
behoud van eigen identiteit, zelfstandigheid en signatuur.  
 
Planning & control 
Het Meerjarenbeleid 2018-2020 van Het Laar sluit aan op de missie (‘Aangenaam leven met het 
Laar’) en de kernwaarden (‘stijlvol, bruisend en verzorgd’). Het beleid vormde de basis voor de 
activiteiten in 2020. Gezien de actualiteit van het meerjarenbeleid is besloten om dit beleid ook 
richtinggevend te laten zijn voor de planvorming voor 2021.  
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Periodiek heeft de RvT met de bestuurder gesproken over de voortgang van het jaarplan 2020, 
rekening houdend met de beperkte capaciteit binnen de organisatie in verband met de tijds-
besteding die Covid 19 vroeg van de organisatie. Het beleidskader 2021 ‘Samen werken aan een 
aangenaam leven”, is besproken met de RvT. De RvT heeft het op het meerjarenbeleid aansluitende 
Jaarplan 2021 en de begroting 2021 goedgekeurd.  
 
Het Laar is financieel gezond en financieel weerbaar. Er is ruimte om extra te investeren, ook in deze 
onzekere tijden door Covid-19. De 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 het accountantsverslag werd besproken en in de vergadering waarin de managementletter 
en het auditplan werd besproken. In 2020 heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen het team 
van de accountant. De tekenend accountant zat aan de maximale termijn bij Het Laar en de 
opdrachtmanager heeft de overstap gemaakt naar een ander kantoor. 
 
Tevens heeft de evaluatie van het functioneren van de externe accountant plaatsgevonden en is deze 
herbenoemd voor de jaarrekeningcontrole 2020. Een fraude risicoanalyse is door de accountant 
besproken met de bestuurder en de RvT en teruggekoppeld aan de accountant.  
 
Evaluatie  
De evaluatiebijeenkomst die in maart 2020 gepland stond heeft niet plaatsgevonden. Wel is op basis 
van het evaluatieformulier in het kader van de Governancecode Zorg 2017, die door de voorzitter en 
de bestuurder ad interim is ingevuld, in oktober 2020 geconstateerd dat de RvT op nagenoeg alle 
punten voldoet aan de criteria voor goed bestuur/toezicht.  
 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben het functioneren van de bestuurder samen met haar 
(mevrouw Van Huijkelom -van Iersel) geëvalueerd. De RvT heeft hierbij mede gebruik gemaakt van 
de input van de Bewonersraad, de Ondernemingsraad, het Vrijwilligersplatform en overige RvT-
leden. De Raad heeft in 2020 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 medewerkers, vrijwilligers, bestuurder, 
management, bewoners en andere betrokkenen bij Het Laar, de afgelopen periode 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, aan ouderenzorgverlening in deze 
Covid-19 tijd invulling wordt gegeven. De maatschappelijke impact van het virus, en in het bijzonder 
op de ouderenzorg, is heftig. Het vraagt veel energie en aanpassing van ons allemaal en zal nog een 
lange periode invloed hebben op het werk, het verblijf en het welzijn van ons allen.  
 
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 2020. 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. 
 
De Raad van Toezicht, 
Pieter Sennema, Koen van Haaren, Esther de Vries, Bianca de Jong-Muhren en Erleyne Brookman 
 
Tilburg, juni 2021 


