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VOORWOORD

Voor u ligt het publieksjaarverslag over 2020. Begin 2020 vierde Het Laar haar 45-jarige 
jubileum. Samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers werd hieraan op grootse 
wijze aandacht 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. 

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. 

Hoewel de coronapandemie ook in 2021 nog heel veel invloed zal hebben op onze 
woonzorgorganisatie en het dagelijkse leven van onze 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 zijn gevaccineerd. 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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AANGENAAM LEVEN  
MET HET LAAR

Voor wie zijn wij er?
Het Laar is er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. 
We bieden hen een welverdiende, mooie oude dag, voorzien van alle gemakken en 
comfort. We zijn er voor wijkbewoners en bewoners van onze huur- en zorgappartementen. 

Woonzorglocaties en werkgebied 
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. 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.

Dienstenaanbod 
Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug voor mensen  
die zelfstandig wonen in de wijk tot en met intensieve verpleging en behandeling. 
Diverse comfortdiensten dragen bij aan een aangenaam leven en het voort kunnen  
zetten van de eigen vertrouwde woon- en leefstijl.
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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)

Onze 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’. 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. 

Een evenwichtige personeelsformatie
Om verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden is voldoende en voldoende 
deskundig personeel een voorwaarde. Gezien de toenemende en complexer wordende 
zorgvraag én de krapte op de arbeidsmarkt is dit een grote uitdaging. Via verschillende 
sporen werkt Het Laar aan een woon- en zorgformatie die is afgestemd op de zorg- en 
ondersteuningsvragen van onze (wijk)bewoners. De formatie is in 2020 in absolute 
aantallen redelijk gelijk gebleven aan die van 2019. Dit geldt ook voor de functiemix in de 
sector zorg. 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 -vooralsnog- het natuurlijk verloop 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. 

Samenwerkingsrelaties
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, dienstverlening en welzijn. 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.
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DIT BRACHT 2020

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 voortdurend 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. 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. 

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 door-
ontwikkeling 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. 
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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. Op basis van beoordelingen van de smaak en presentatie van de gerechten 
is uiteindelijk gekozen voor de leverancier met de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. 
Om de onderlinge contacten tussen bewoners te bevorderen en bij te dragen aan beter 
en gezonder eten en drinken is in Restaurant Chapeau! het ontbijtbuffet geïntroduceerd. 
Hiervan kunnen bewoners van Laarakker en Laarzicht elke ochtend van de week gebruik 
maken. Dit aanbod wordt bijzonder gewaardeerd. 

Geavanceerd wifi-netwerk & verpleegoproepsysteem
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 in 2021 mogelijk. Het betreft hier een nieuw verpleegoproepsysteem. Eind 2020 
heeft hiervoor een Proof of Concept plaatsgevonden met twee leveranciers en begin 2021 
vindt de besluitvorming met betrekking tot de leverancierskeuze plaats. 
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Praktijkondersteuner Huisarts
Twee praktijkverpleegkundigen van Het Laar zijn in 2020 een spreekuur gestart voor 
bewoners met een chronisch ziektebeeld die vallen onder twee Tilburgse huisartsen-
groepen. 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. 

Duurzame inzetbaarheid
Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is een belangrijk topic in Het Laar.  
Leidinggevenden hebben in dit verband onder andere gesprekken gevoerd met collega´s  
van 60 jaar en ouder. Tevens is dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van een onaf-
hankelijke, externe coach. Deze coach heeft medewerkers, zeker ook in de verdrietige 
coronatijd, ondersteund bij het vergroten van hun weerbaarheid. De resultaten op de 
inzetbaarheid van de individuele medewerkers zijn zo positief dat het coachingsaanbod 
naar 2021 wordt doorgezet.

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. 

Deskundigheidsbevordering
De toenemende zorgcomplexiteit in Het Laar vraagt om vakmanschap. Daarom zet Het Laar 
in op blijvende deskundigheidsbevordering van medewerkers (GVP, GVS en doorgroei naar 
een hoger deskundigheidsniveau). De coronapandemie heeft invloed gehad op de reguliere 
scholingen en opleidingen in 2020. Desondanks is getracht deze zoveel mogelijk doorgang 
te laten krijgen. 
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Hulpkracht in de zorg en dienstverlening
Het project ‘Hulpkracht in de zorg en dienstverlening’ betreft 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. In het project werkt Het Laar samen met 
PrinsHeerlijk.

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 vrijwilligersbeleid 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.

Samenwerking receptie en Er-op-uit! 
In de centrale ontvangsthal van Het Laar is als proef een welkomstbalie geplaatst. 
Vrijwilligers die fungeren als gastheer of gastvrouw verwelkomen bezoekers, pakket-
bezorgers 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. 

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 gecontinueerd. Gekozen is om twee bekwame roosteraars de team 
overstijgende roostervraagstukken 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. Het project ‘Digitaal 
vaardige medewerkers’ is niet gestart doordat de tijd en benodigde aandacht hiervoor, 
mede als gevolg van corona, ontbrak. Dit project is doorgeschoven naar 2021.
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Nieuwe website
De nieuwe website van Het Laar is gelanceerd en bovendien geschikt gemaakt voor mensen 
met een beperking. Hiermee voldoet de site aan de wettelijke toegankelijkheidsvereisten. 
De site voorziet in de belangrijkste informatiebehoeften van -potentiële- bewoners. 
Daarnaast is gezorgd voor een koppeling met de site ‘de mogelijk makers‘. Deze site zetten 
we in voor de werving van nieuwe collega’s. 

Zilveren keurmerk Milieuthermometer Zorg
Om het zilveren keurmerk te kunnen behalen zijn in 2020 verschillende acties uitgevoerd. 
De audit voor het zilveren keurmerk heeft in december 2020 plaatsgevonden. Het Laar 
heeft het Zilveren keurmerk Milieu-thermometer Zorg in januari 2021 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. 

Nieuwbouwproject Laarstede
De voorbereidingen op de voorgenomen nieuwbouw zijn in volle gang. De eerste fase 
van het bouwproject, namelijk de initiatieffase, is afgerond. De overeenkomst met de 
Gemeente Tilburg met betrekking tot de aankoop van de grond voor de nieuwbouw is  
ondertekend. Een brede groep belanghebbenden, waaronder de advies- en toezicht-
houdende organen van Het Laar, zijn actief betrokken bij de voortgang. Een omgevings-
dialoog is eind december 2020 opgestart als onderdeel van de noodzakelijke bestemmings-
planwijziging. Deze wijziging is noodzakelijk om een bouwvergunning te kunnen krijgen en 
het nieuwbouwproject te kunnen realiseren.
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KWALITEIT IN 2020

Gebruik van kwaliteitsinformatie
Resultaten voortvloeiend uit in- en externe metingen, waarderingsonderzoeken en audits 
grijpen we aan om continu te verbeteren. Deze resultaten 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. In 2020 is het kwaliteitsverbeterregister 
ontwikkeld. Dit register maakt de verbeteropgaven organisatie breed zichtbaar en 
bevordert het uitzetten, monitoren en evalueren van verbeteracties door teams. 

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. 

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, Welzijn, ICT en Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 
(VGWM). Deze commissies, en de hieraan gekoppelde werkgroepen en aandachtsvelders, 
werken cyclisch aan voortdurend verbeteren en het behalen van de voor 2020 opgestelde 
kwaliteitsdoelstellingen en KPI’s. 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. 
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PREZO-audit (PREstaties in de ZOrg)
Onze zorg- en dienstverlening is gericht op het bevorderen van het welbevinden van onze 
(wijk)bewoners en natuurlijk het verlenen van goede zorg. Tijdens de PREZO-audit wordt 
getoetst of de randvoorwaarden in Het Laar hiervoor op orde zijn. De initiële audit in 2019 
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. 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. 
Een verbeterpunt voortvloeiend uit de tussentijdse audit is het verder verbeteren van het 
methodisch werken met behulp van het zorg- en leefplan. 

Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van zorg  
Interne kwaliteitsmetingen (wijk)bewoners
In Het Laar zijn in 2020 diverse interne kwaliteitsmetingen uitgevoerd. 
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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 
introductie, de deskundigheid en de totale zorg- en dienstverlening. Ten opzichte van 2019 
zijn de rapportcijfers op alle drie de onderwerpen gestegen.
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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 is 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. 
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Externe waarderingsonderzoeken
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Grafiek: Waardering bewoners Laarakker en Laarzicht (de scores betreffen rapportcijfers) 
(onderzoek uitgevoerd door Facit).

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.
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Grafiek: Waardering Contactpersonen Laarakker en Laarzicht (de scores betreffen 
rapportcijfers) (onderzoek uitgevoerd door Facit).
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Grafiek: Waardering Contactpersonen Laarhoven (de scores betreffen rapportcijfers) 
(onderzoek uitgevoerd door Facit).

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. 
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Kunt u met behulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte/aandoening?
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Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?
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Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?

Totaal gemiddeld
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Grafiek: Waarderingen Wijkverpleging op ZorgkaartNederland (de scores betreffen 
rapportcijfers) (onderzoek uitgevoerd door Facit).
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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.

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 
woonzorgaanbieder aan bij anderen. Bij de waardering komen zes thema’s aan bod. 

Grafiek: Waarderingen ZorgkaartNederland (de scores betreffen rapportcijfers).

ZorgkaartNederland 2020 2019

Aantal waarderingen 62 6

Gemiddelde waardering 7,8 9,0

Aanbevelingspercentage 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 onderdelen waarop we onze zorg- en dienstverlening verder kunnen 
verbeteren. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering. 
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Klantloyaliteit (Net Promotor Score & Promotor Score)11

Promotor Score PSscore 2020 PSscore 2019

Bewoners Laarakker & Laarzicht 69% 90%

Vertegenwoordigers bewoners Laarakker & Laarzicht 70% 76%

Vertegenwoordigers bewoners Laarhoven 74% 70%

In de tabel treft u de Promotor Score (PS) aan. Deze score vloeit voort uit de onafhankelijke 
onderzoeken uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit onder bewoners en hun vertegen-
woordigers. 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?’.

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 ingediend 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.

Meldingen Incidenten Cliënten
In 2019 is een verbetering doorgevoerd in de analyse van de Meldingen Incidenten 
Cliënten. 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.

1  Aanbevelingsvraag: het percentage wordt berekend over de afgelopen 5 jaar.
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Grafiek: Meldingen incidenten cliënten 

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 valrisico. Door elk kwartaal actief aan de slag te gaan met afdelingsanalyses 
zijn de mogelijke oorzaken van valincidenten sneller ontdekt. Dit heeft naar verwachting 
bijgedragen aan de valpreventie. 

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 meldingsbereidheid in Het Laar op het gebied van medicatie-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 agressiemeldingen (van 26 meldingen in 2019 naar 48 meldingen in 2020). 

Kwaliteitsdoelstellingen
De doelstelling om in 2020 nog nadrukkelijker aan de slag te gaan met het maken van 
afdelingsanalyses van valincidenten is door een vertraagde opstart 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%. Hiermee is de doelstelling van 70% helaas niet gehaald. 

De doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid zijn in 2020 gemeten en met de 
aandachtsvelders besproken. 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%. 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. 

De hygiënefunctionarissen hebben in 2020 meerdere keren de handhygiëne steekproefs-
gewijs 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 deskundigen infectiepreventie van het ziekenhuis. Zij hebben 
meerdere malen, in aanwezigheid van de managers, de teams bezocht. 
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Ook hebben zij vanaf de start van de coronapandemie deelgenomen aan de periodieke 
bijeenkomsten van het outbreakmanagementteam 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. 

In 2020 is ook aandacht uitgegaan naar het verbeteren van het zorg- en leefplan met 
betrekking tot het aspect mondzorg. 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 wondverpleegkundige is in de teams het gebruik van het 
TIME-model gestimuleerd om te komen tot een objectievere wond(zorg)rapportage. 

Wet zorg & dwang (Wzd)
Vanaf 1 januari 2020 is de Wzd van toepassing in Het Laar. 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. Het Laar werkt vanaf de inwerkingtreding 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. 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 zorgafdelingen (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%.

Advanced Care Planning
In 2020 heeft Het Laar het Zorgpad Stervensfase geïmplementeerd 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. Specifieke wensen rondom de stervensfase en het afscheid worden meegenomen 
in de gesprekken met de bewoner. Zodoende kan daar vroegtijdig op worden ingespeeld. 
Aandachtsvelders palliatieve zorg bevorderen de implementatie van het Zorgpad in de 
teams. 

Kwaliteitsonderzoeken in het kader van kwaliteit van werk 
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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Thema’s: bevlogenheid, werkbeleving en mogelijkheid tot verandering

2020 2018 Benchmark 2020

Bevlogenheid* 8,2 8,1 8,2

Werkbeleving* 7,5 7,4 7,3

Mogelijkheid tot verandering* 6.2 6,0 5,8

*  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 coronajaar. 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. 

Thema: medewerkers

Stelling 2020 2018 Benchmark 2020

Eigen initiatief wordt op prijs gesteld. 7,5 8,0 7,6

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. 
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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 in Het Laar 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 terugval mogelijkheid op de GZ-psycholoog van Het Laar. 3 van de 38 meldingen hebben 
geresulteerd in verzuim van de betrokken medewerker.
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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. 
De uitkomsten van het waarderingsonderzoek worden nog nader geanalyseerd. In ieder 
geval komt er aandacht voor de ondersteuning van vrijwilligers in het omgaan met 
dementie en rouwverwerking. 

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.



PUBLIEKSJAARVERSLAG 202023

BESTUUR,  
MEDEZEGGENSCHAP  
EN TOEZICHT

Corona
Ook voor Het Laar stond 2020 volledig in het teken van de coronapandemie. Voor mede-
werkers, 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 bestuurder en toezichthouders van Het Laar hebben grote waardering voor de wijze 
waarop eenieder binnen Het Laar in 2020 en ook de eerste periode van 2021 zich heeft 
ingezet om de kwaliteit van leven van (wijk)bewoners zoveel als mogelijk te borgen. Hierbij 
stonden veiligheid en gezondheid voorop. Dat was en is geen makkelijke opgave. Het heeft 
veel energie en creativiteit gekost en nog steeds vraagt het enorm veel inspanning van 
medewerkers, management en bestuur om het wonen en de zorg goed te organiseren. 

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. 

Onderzoek naar aanpak van coronagolf onder collega’s
De onzekerheid en angst samenhangend met de pandemie, de hoge werkdruk, de 
verstoorde werk-privébalans, de strenge landelijke maatregelen voor bewoners; het heeft 
onze collega’s veel kruim gekost. We zijn blij dat collega’s er voor elkaar waren in de teams. 
Collega’s die hun ervaringen en emoties rondom corona wilden delen, konden terecht 
bij de geestelijk verzorger, één van de psychologen, de leidinggevende en de teamcoach. 
Om verbeterpunten met elkaar te kunnen vaststellen heeft er begin 2021 een onderzoek 
plaatsgevonden onder medewerkers naar de wijze waarop Het Laar de tweede coronagolf 
heeft aangepakt. 
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Samen richting geven aan ouderenzorg in Midden-Brabant
In februari 2020 is de regionale visie ‘Samen richting geven aan ouderenzorg in 
Midden-Brabant’ verschenen. In deze visie wordt ingespeeld op belangrijke ontwikkelingen 
in de vraag naar en het aanbod van zorg. 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.

Bestuurswisseling
In 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 Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht 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 selectieprocedures de commissies unaniem 
waren. De Raad van Toezicht 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. 

Positief resultaat
Het positieve jaarresultaat over 2020 voor de zorg- en verhuuractiviteiten van Het Laar 
bedraagt € 667.000. Het resultaat is daarmee € 637.000 hoger dan begroot. Dit resultaat  
is inclusief de ontvangen vergoedingen van de kosten rondom de coronapandemie.  
Dit positieve resultaat is mede behaald doordat Het Laar medio 2020 helderheid kreeg 
over de vergoeding van de gerealiseerde overproductie in de zorg in 2019 ter hoogte van 
€ 233.000 en € 85.000 voor een deel van de overschrijding van het beschikbaar gestelde 
kwaliteitsbudget. Daarnaast is € 135.000 minder uitgegeven aan opleidingen en cursussen. 
Deze konden als gevolg van de pandemie niet doorgaan. Dit geldt eveneens voor meerdere 
geplande investeringen. Deze zijn uitgesteld. Hierdoor is een bedrag van € 146.000 minder 
aan afschrijvingen ten laste van de exploitatie gebracht. Voor een nadere toelichting op 
de financiële gegevens verwijzen we graag naar de jaarrekening in de jaarverantwoording 
2020. Zie www.hetlaar.nl en www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

Het Laar onderschrijft de Governancecode Zorg 2017. De hierin opgenomen principes, 
bepalingen en gedragsregels worden gevolgd en toegepast.
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