Kwaliteitsplan

2022

HET LAAR; EEN NADERE KENNISMAKING
Voor wie zijn we 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 op locatie Generaal Winkelmanstraat 175 te Tilburg 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 het voort kunnen
zetten van de eigen vertrouwde woon- en leefstijl.

Zorgdiensten (inclusief financieringsbron)

Woon- en verhuurdiensten (private financiering)

1

Thuiszorg/Wijkverpleging (Zvw)

1

Verhuur appartementen

2

Eerstelijnsverblijf (Zvw)

2

Verhuur hotelkamer/logeerappartement

3

Casemanagement dementie (Zvw)

3	Verhuur ruimten aan externe dienstverleners (winkel,

4

Begeleiding inclusief vervoer (Wmo)

5	Begeleiding individueel en in groepsverband inclusief vervoer (Wlz)
6

kapsalon, fysiotherapie, leslokalen)
4

Diensten Restaurant Chapeau!/grand café

5	Diensten op het gebied van sociaal-culturele activiteiten

Modulair pakket thuis (Wlz)

7	Volledig pakket thuis in een huurappartement van Het Laar (Wlz)
8

Verzorgingshuiszorg (Wlz)

9

Intensieve zorg/Verpleeghuiszorg (Wlz)
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Missie
Bewoners van Het Laar 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.
De missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ is in 2021 aangevuld met ‘Aangenaam werken bij Het Laar’.
Onze collega’s en vrijwilligers vormen immers de allerbelangrijkste schakels in het bieden van een aangename
dag voor onze (wijk)bewoners. Hierdoor is voor 2022 gekozen om 80% van onze middelen (tijd, geld en
aandacht) in te zetten voor de ondersteuning van het 'Aangenaam werken bij Het Laar'. We willen dat onze
collega´s en vrijwilligers zich gezien en gehoord voelen en worden ondersteund in hun dagelijkse werk.
Hier investeren we in.
Kernwaarden
Onze collega’s en vrijwilligers, maar ook onze samenwerkingspartners, laten zich in hun dagelijkse contacten met
onze (wijk)bewoners 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.
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WERKEN MET HET KWALITEITSKADER HET LAAR
In 2021 is organisatiebreed geconstateerd dat de teams in Het Laar behoefte hebben aan meer rust en ruimte
om zich te kunnen focussen op de kwaliteit van het dagelijkse werk. Hiertoe is in het tweede tertiaal van 2021
het kwaliteitskader geïntroduceerd. Dit kader ondersteunt teams in het aanbrengen van deze focus.

KLIK OP HET THEMA
OM DIRECT DOOR
TE GAAN NAAR
DE BETREFFENDE
PAGINA.
OM DIRECT NAAR HET
TOTAALOVERZICHT
VAN JAARDOELEN EN
SUCCESFACTOREN TE
GAAN KLIK HIER

Het werken met het kwaliteitskader kent drie vaste onderdelen, te weten:
1. De statusbepaling van de acht thema’s van het kwaliteitskader:
Rood = thema is een (ernstig) issue
Oranje = thema is een aandachtspunt
Groen = thema is op orde
2.	De bepaling van de drie belangrijkste successen van het team (waarop is het team trots? van welke successen
kunnen andere teams mogelijk leren?)
3.	De bepaling van de drie belangrijkste verbeteracties van het team. Deze worden bepaald aan de hand van de
vraag: waar hebben we de basis nog niet of onvoldoende op orde?
Bij het inventariseren van verbeteracties in het tertiaalgesprek van elk team wordt in 2022 extra aandacht
gevraagd voor zes succesfactoren (SF’s)1, te weten:
SF: In dialoog/verbinding met elkaar en anderen
SF: Methodisch werken conform de afspraken
SF: Familieparticipatie & Inzet vrijwilligers
SF: Gezond rooster
SF: Inzet van technologische en sociale innovaties in de zorg- en dienstverlening
SF: Samenstelling bewonersgroep ter bevordering van ‘Aangenaam leven met Het Laar’

1

	Succesfactoren helpen de aandacht te richten op aspecten binnen de bedrijfsvoering van Het Laar die belangrijk zijn en bijdragen
aan het behalen van de gestelde jaardoelen en ondersteunend zijn aan 'Aangenaam werken bij Het Laar' en 'Aangenaam leven
met Het Laar'.
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De eerste vijf succesfactoren zijn belangrijke pijlers onder ‘Aangenaam werken bij Het Laar’. De laatste
succesfactor draagt bij aan een vitaal en bruisend Laar en is een belangrijke pijler onder ‘Aangenaam leven
met Het Laar’.
Het is belangrijk dat de verbeteracties haalbaar zijn en vallen binnen de beïnvloedingsfeer van het team.
Het is de uitdaging er voor te zorgen dat de teams gaan ervaren dat zij, door deze werkwijze te volgen,
het elke dag een beetje beter kunnen doen. Deze werkwijze vraagt vanzelfsprekend nog gewenning en een
goede begeleiding door de leidinggevenden/managers en de kwaliteitsverpleegkundigen.
Bij elk tertiaalgesprek evalueert het team samen met de leidinggevende de verbeteracties uit het verstreken
tertiaal (= tertiaalevaluatie) en komt het tot de statusbepaling van de acht thema’s van het kwaliteitskader,
de bepaling van de drie successen en de bepaling van de drie verbeteracties (= tertiaalplan). Teams kunnen
hierbij gebruik maken van standaard invulformulieren2.
Om voldoende diversiteit in het tertiaalgesprek te organiseren worden stakeholders actief uitgenodigd om
te participeren in het gesprek. Bij zorgteams kan gedacht worden aan bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers,
kwaliteitsverpleegkundigen en paramedici. Maar bijvoorbeeld ook aan collega´s van Er-op-uit!, huisvesting,
beheer & onderhoud, de receptie en de horeca.
Om de Laarteams in bovenstaande werkwijze te ondersteunen organiseert de bestuurder rondom de tertiaal
gesprekken één keer per twee weken op wisselende dagen een inloopmoment. Tijdens dit inloopmoment
kunnen afgevaardigden van de teams hun ervaringen met het werken met het kwaliteitskader delen, praktische
vragen stellen, maar ook leren van goede voorbeelden van andere teams. Deelname aan het inloopmoment is
facultatief.
Elk tertiaal gaan de teams met hun verbeteracties aan de slag door deze op hun verbeterborden te plaatsen.
Aan de hand van de verbeterdialoog (‘het goede gesprek’) komen zij tot het bepalen van de noodzakelijke
(verbeter)acties en voeren deze vervolgens uit.

2 	Er zijn twee invulformulieren beschikbaar waarvan teams gebruik kunnen maken bij het tertiaalgesprek, namelijk het
‘Tertiaalevaluatie-formulier’ en het ‘Tertiaalplan-formulier’.
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In 2022 organiseren we voor onze teams reflectie- en ontwikkeltijd. Tijd voor collega’s om onder andere focus
aan te brengen in het werk, onderling af te stemmen en te kunnen werken aan verbeteracties. Bestuurder
en managers organiseren hiervoor de tijd en ruimte en zorgen voor de terugkoppeling van data naar de
teams zoals de uitkomsten van kwaliteitsmetingen, gegevens rondom bezetting, verzuim, verloop en kosten
versus opbrengsten. Het is de bedoeling dat iedere collega voldoende mogelijkheden heeft om te leren en te
ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing.
Bovenbeschreven werkwijze wordt ondersteund door het kwaliteitsspel ‘Samen leren en ontwikkelen in
Het Laar’. Hierin zijn de stappen ‘plannen’, ‘doen’, ‘checken’ en ‘aanpassen’ van het methodisch werken te
herkennen (afgeleid van de welbekende verbetercirkel).
De tertiaalevaluaties en de tertiaalplannen van de teams worden besproken met de (sector) manager.
De (sector)manager moet immers weten wat er in zijn/haar teams speelt, aan welke verbeteracties wordt
gewerkt en welke voortgang wordt geboekt. Hij/zij bespreekt dit vervolgens met de bestuurder en het
managementteam. Ook worden de tertiaalevaluaties en -plannen gedeeld met de advies- en toezichthoudende
organen en met de leden van het kaderoverleg.
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VERBINDING KWALITEITSKADER MET JAARDOELEN EN SUCCESFACTOREN
Een onderdeel van de nieuwe werkwijze is dat elk team voorafgaand aan een nieuw tertiaal een kleurcodering
geeft aan de acht thema’s van het kwaliteitskader. Dit stelt het management in staat om ‘organisatiebreed’ op
basis van een dashboard de voortgang te monitoren op de kwaliteit van de inhoudelijke en randvoorwaardelijke
thema’s. Thema’s die door meerdere teams en/of voor een langere periode ‘rood’ gescoord worden kunnen
aanleiding geven tot het formuleren of bijstellen van verbeteracties, jaardoelen en/of de succesfactoren.
Hiermee geven we invulling aan een cyclisch proces van voortdurend leren en ontwikkelen.
De voor 2022 gekozen jaardoelen en succesfactoren zijn ondersteunend aan onze strategische keuze om te
investeren in ‘Aangenaam werken bij Het Laar’. Zoals gezegd zetten we 80% van onze middelen (tijd, geld en
aandacht) hiervoor in. Als je kijkt naar de jaardoelen en succesfactoren voor 2022, zie de bijlage, dan bevinden
deze zich vooral in het randvoorwaardelijke deel van het kwaliteitskader. Dit is in lijn met onze
strategische keuze.

THEMA'S

TEAMS SECTOR ZORG

TEAMS SECTOR WONEN

Inhoudelijke thema's

Team A

Team B

Team C

Team D

Team E

Team A

Team B

Team C

Team D

Team E

Team A

Team B

Team C

Team D

Team E

Team A

Team B

Team C

Team D

Team E

Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning
Wonen en welzijn
Kwalitatief veilige zorg
en ondersteuning
Leren en ontwikkelen
Randvoorwaardelijke
thema's
Leiderschap,
Governance en
management
Personeelssamenstelling
Hulpbronnen,
omgeving en context
Gebruik van
informatie

Voorbeeld dashboard3

3	Een dashboard met de statusbepalingen van de acht thema’s van het kwaliteitskader door de teams van Het Laar maakt volgend
jaar onderdeel uit van het kwaliteitsplan.
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HET KWALITEITSPLAN ALS ONDERDEEL VAN DE PLANNING- EN CONTROLCYCLUS
De stappen in de totstandkoming van het kwaliteitsplan en de tertiaalplannen van de teams, zijn opgenomen in
de planning- en controlcyclus van Het Laar. De jaardoelen en projecten in het kwaliteitsplan worden in de laatste
maanden van elk jaar beoordeeld op de financiële consequenties.
Voor 2022 zijn de volgende -uit 2021 doorlopende- algemene jaardoelen/projecten in het kwaliteitsplan
opgenomen:
Jaardoel 1: 	Heldere visie en afspraken over zelforganisatie inclusief doorvertaling naar passende
organisatiestructuur
Jaardoel 2: Bevorderen van vitale en duurzaam inzetbare collega’s
Jaardoel 3: 	Technologische en sociale innovaties om efficiënter en prettiger te werken nu en in de
toekomst en bij te dragen aan een aangename dag voor onze bewoners
Jaardoel 4: Met Laarstede bouwen aan de toekomst
De jaardoelen worden uitgevoerd onder regie en eindverantwoordelijkheid van het managementteam.
Uiteraard geldt dat, waar nodig, gebruik wordt gemaakt van de expertise van onze (zorg)professionals
en vrijwilligers.
Voor de uitvoering van de jaardoelen/projecten in het kwaliteitsplan 2022 wordt geld gereserveerd in de
exploitatie- en investeringsbegroting 2022. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de kosten samenhangend met
de geplande inzet van formatie en het opleiden en (bij)scholen van onze collega’s en vrijwilligers. We spelen
hiermee jaarlijks in op de complexer wordende zorg en creëren hiermee de randvoorwaarden om onze visie
op kwaliteit van zorg en ondersteuning (missie) in de praktijk te realiseren. Via tertiaalevaluaties volgen we
gedurende het jaar de vorderingen in de uitvoering van de kwaliteitsplannen en de stand van zaken in relatie
tot de exploitatie- en investeringsbegroting. In 2022 worden beide rapportages (kwaliteit en begroting) in één
overzicht samengevoegd. Dit helpt ons nog beter te sturen. Vanzelfsprekend betrekken we onze advies- en
toezichthoudende organen bij de voortgang.
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INHOUD-THEMA 1:

PERSOONSGERICHTE
ZORG EN ONDERSTEUNING
Wat wil de bewoner?

Werken volgens het gedachtengoed Positieve Gezondheid
Het bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning staat centraal in Het Laar; zorg die voldoet
aan de kwaliteitskaders. Bij het bieden van deze zorg en ondersteuning werkt Het Laar volgens het
gedachtengoed Positieve Gezondheid. Samen met de (wijk)bewoner staan we stil bij de onderwerpen
kwaliteit van leven, meedoen, mentaal welbevinden, zingeving, lichaamsfuncties en het dagelijks
functioneren. Gesprekken over deze onderwerpen maken duidelijk wat de (wijk)bewoner echt
belangrijk vindt in het leven en waarvan hij/zij gelukkig wordt. Er is aandacht voor het unieke van de
(wijk)bewoner, zijn achtergrond en levensverhaal. We werken methodisch aan het realiseren van de
zorgdoelen. Dit doen we met behulp van het zorg- en leefplan. Via het familieportaal informeren en
betrekken we naasten bij de zorg en ondersteuning aan onze bewoners.
Eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid
We zetten maximaal in op het behoud van eigen regie en zelfredzaamheid en op ondersteuning van
de (wijk)bewoner vanuit het sociale netwerk. We nemen geen zaken over die onze (wijk)bewoners,
eventueel met hulp van familie, vrienden of vrijwilligers, nog zelf kunnen. Dit brengt immers -op den
duur- afhankelijkheid met zich mee.
Dreamteam
Om het samenspel tussen (wijk)bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en collega´s te vergroten,
werkt Het Laar met “dreamteams”. Een dreamteam bestaat uit de (wijk)bewoner, het sociale
netwerk rondom de (wijk)bewoner, vrijwilliger(s) en (zorg)professionals. Afhankelijk van de
gewenste ondersteuning ondernemen leden van het dreamteam actie. Hierbij wordt aangesloten
op achtergronden, interesses en competenties en wordt gekeken naar kwaliteit, veiligheid
en doelmatigheid. De zorg geleverd door de (zorg)professional is altijd in aanvulling op de
zelfzorgmogelijkheden van de (wijk)bewoner en de diensten geleverd vanuit het sociale netwerk
en de inzet van de beschikbare vrijwilligers.
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Kleinere teams voor meer aandacht
De teams van Laarhoven en Laarakker zijn gesplitst in kleinere teams en de teams van
de thuiszorg en Laarzicht werken in vaste routes om nog beter aan te sluiten op de behoeften
van onze bewoners. Collega’s en vrijwilligers zijn hierdoor voor bewoners nog meer herkenbaar.
Kleinere teams en vaste routes dragen bij aan het leveren van individueel maatwerk en het bieden
van meer persoonlijke aandacht. Dit ondersteunt de persoonlijke benadering die we voorstaan.
Tegelijkertijd biedt de ruimtelijke indeling van onder andere gebouw Laarhoven de mogelijkheid om
op rustiger momenten van de dag teams nauw te laten samenwerken als één team. Kleinere teams
dragen naar verwachting ook bij aan ‘Aangenaam werken bij Het Laar’.
Eigen verantwoordelijkheid
(Wijk)bewoners hebben en houden een eigen verantwoordelijkheid om in te spelen op de gevolgen
van het ouder worden. Denk hierbij aan het hebben van een gezonde levensstijl, het onderhouden
van de sociale netwerken en het vroegtijdig aanpassen van de eigen woning. Collega’s van Het Laar
hebben een rol in het stimuleren van (wijk)bewoners om over het behoud van eigen regie en
zelfredzaamheid na te denken.
Subthema’s uit het kwaliteitskader m.b.t. de basis op orde:
1.1 Compassie (de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip).
1.2 Uniek zijn (de bewoner wordt benaderd als individu, vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit).
1.3 	Autonomie (voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase).
1.4 	Samen beslissen (in overleg met bewoner en diens naasten worden afspraken gemaakt over zorg,
behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan).
Succesfactor:
- Methodisch werken conform de afspraken.
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INHOUD-THEMA 2:

WONEN EN WELZIJN
Een aangenaam leven

Individueel wonen met comfort
In Het Laar gaan we uit van individueel wonen. We ondersteunen onze bewoners bij het voortzetten
van hun vertrouwde woon- en leefstijl onder andere via het bieden van diverse comfortdiensten.
Denk hierbij aan het serveren van smakelijke, gezonde maaltijden, het leveren van huishoudelijke
verzorging en het bieden van ondersteuning bij het veilig en comfortabel wonen. Bewoners kunnen
hun appartement met vertrouwde meubels inrichten, dit draagt bij aan geborgenheid.
We waarborgen een maximale privacy en hebben oog voor een verzorgd uiterlijk van de bewoner.
Betrokkenheid familie en vrienden
Betrokkenheid van familie en vrienden bij de bewoner is cruciaal. We stimuleren het in stand houden
van deze waardevolle contacten en doen een actief beroep op hen. Ook het voort kunnen zetten van
de vertrouwde, alledaagse activiteiten (gewoontes) is van groot belang voor het ervaren van een
aangename/zinvolle dag. Waar mogelijk stimuleren we dit.
Ontmoeten, beleven en bewegen
Daarnaast investeren we in ontmoeten en beleven in Het Laar. Het kunst- en cultuurprogramma
van Het Laar inspireert en verbindt bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s. Het Laar zorgt
voor activiteiten die ‘reuring’ geven. Daarnaast zijn er de vele clubs en beweegactiviteiten waarbij
bewoners zich al naar gelang persoonlijke voorkeuren kunnen aansluiten. Bewoners die een duwtje in
de rug nodig hebben om te ontmoeten, te beleven en/of te bewegen ondersteunen we. We hebben
oog voor hen. De intensieve zorgafdelingen kennen een meer specifiek op de doelgroep aangepast
aanbod. ‘Er-op-uit!’ zet actief in op het -in samenspraak met de (wijk) bewoner- ontwikkelen van
activiteiten die aansluiten op veranderende behoeften en voorkeuren.
Inzet van vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers in het servicegerichte concept van Het Laar is onmisbaar. Zij dragen in
belangrijke mate bij aan 'Aangenaam leven met Het Laar'. Onder andere door ondersteuning te
bieden in het restaurant, clubs te begeleiden, het vervoer van bewoners te verzorgen en bewoners te
begeleiden bij de deelname aan activiteiten. Hiermee ontlasten zij ook het werk van collega´s.
Zie ook thema 1 voor de rol van de vrijwilliger in het dreamteam.
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Subthema’s uit het kwaliteitskader m.b.t. de basis op orde:
2.1	Zingeving.
2.2	Zinvolle tijdsbesteding.
2.3	Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding.
2.4	Familieparticipatie en inzet vrijwilligers.
2.5	Wooncomfort (gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting).
Succesfactoren:
- Familieparticipatie & Inzet vrijwilligers.
- Samenstelling bewonersgroep ter bevordering van ‘Aangenaam leven met Het Laar’.
Succesfactoren opgevoerd bij het zorgkantoor i.h.k.v. goed werkgeverschap:
- Effectieve inzet van vrijwilligers:
De inzet van vrijwilligers in de teams ter ondersteuning van bewoners (en medewerkers) wordt bij
elke tertiaalbespreking van het kwaliteitskader getoetst op de toepassing van de uitgangspunten
van het vrijwilligersbeleid van Het Laar. In het v_ rijwilligersbeleid zijn onder andere de rollen van de
vrijwilligerscoördinator, de teams, de contactpersoon vrijwilligers, het vrijwilligersplatform en de
vrijwilliger zelf belegd. Onder andere zijn er afspraken opgenomen over de begeleiding, instructie
en aansturing van de vrijwilliger. Deze a_ fspraken dragen bij aan een effectieve en efficiënte inzet van
de vrijwilliger. Tevens ondersteunt dit het ‘Aangenaam werken bij Het Laar’ voor de vrijwilliger.
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INHOUD-THEMA 3:

KWALITATIEF VEILIGE
ZORG EN ONDERSTEUNING
Leren door professionals in teams

Commissies, werkgroepen en aandachtsvelders
Het Laar werkt met diverse commissies die de randvoorwaarden creëren voor het leveren van
kwalitatief veilige zorg en ondersteuning. Zorg en ondersteuning die voldoet aan wet- en regelgeving
in de sector. De commissies richten zich onder andere op de kwaliteit en veiligheid van de zorg,
het werk, de gebouwen en de bedrijfsvoering. De commissies, en de hieraan gelieerde werkgroepen
en aandachtsvelders, werken methodisch aan het voortdurend ontwikkelen van de kwaliteit en het
behalen van de voor 2022 geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen.
Samenwerking tussen teams en (para)medici
In Het Laar werken zorgprofessionals in de teams samen met de specialisten op het gebied van
medische en paramedische behandeling. In goede onderlinge samenwerking wordt werk gemaakt
van het bieden van verantwoorde zorg en ondersteuning. De (praktijk)verpleegkundigen van
Het Laar zetten in op het verstevigen van de brug tussen onze teams en de behandelaren. Daarnaast
zijn in 2021 kwaliteitsverpleegkundigen geïntroduceerd. Zij zijn verbonden aan de woonzorglocaties
van Het Laar en ondersteunen de teams bij het werken conform de afspraken, procedures en
protocollen. Daarnaast ondersteunen zij de teams bij het continu leren en ontwikkelen en het gericht
werken aan verbetering aan de hand van de kwaliteitskaders.
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Subthema’s uit het kwaliteitskader m.b.t. de basis op orde:
3.1 	Decubitus(preventie).
3.2 	Advance Care Planning.
3.3 	Medicatieveiligheid.
3.4 	Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen.
3.5 	Continentie.
3.6 	Aandacht voor eten en drinken.
De landelijke stuurgroep verpleeghuiszorg bepaalt jaarlijks wat de verplichte indicatoren zijn en
wat keuze-indicatoren zijn waaruit kan worden gekozen. Deze keuze wordt in samenspraak met
de bewonersraad gemaakt. De metingen worden op bewonerniveau uitgevoerd, op teamniveau
gemonitord en op organisatieniveau verantwoord.
Kwaliteitsdoelstellingen voortvloeiend uit reguliere bedrijfsvoering op het gebied van:
- Decubitus(preventie).
- Advance care planning.
- Medicatieveiligheid.
- Omgaan met vrijheidsbeperking.
- Continentie.
- Aandacht voor eten en drinken.

KWALITEITSPLAN 2022

14

INHOUD-THEMA 4:

LEREN EN ONTWIKKELEN
Lerende organisaties

Werken met het Kwaliteitskader Het Laar
In de inleiding van dit kwaliteitsplan staat de werkwijze aan de hand van het kwaliteitskader op
hoofdlijnen toegelicht. Het ontwikkelde kwaliteitsspel ondersteunt hierbij. Deze nieuwe werkwijze
wordt in 2022 verder geïmplementeerd in de teams. De eerste ervaringen in het laatste tertiaal van
2021 zijn positief. Teams hebben aan de hand van de inhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s
van het kader ´het goede gesprek’ gevoerd en gerichte verbeteracties geformuleerd. Deze nieuwe
werkwijze moet door de teams nog ‘eigen gemaakt’ worden in 2022. Dit vraagt de nodige begeleiding
door de betrokken (sector)managers en kwaliteitsverpleegkundigen. De werkwijze is ondersteunend
aan het werken met zelforganiserende teams. Teams en teamleden kunnen op basis van hun
vakmanschap en hun beoordeling van de dagelijkse kwaliteit van zorg en ondersteuning gericht sturen
op verbeteringen. Hiermee dragen zij bij aan ‘de basis op orde’.
Continu leren en ontwikkelen van kwaliteit
Het Laar werkt op diverse manieren aan het continu leren en ontwikkelen van de kwaliteit van zorg
en ondersteuning. Dit maakt onderdeel uit van onze visie. Leren en ontwikkelen zit in onze manier
van werken met verbeterborden, dag- en weekstarts en verbeterdialogen. Teams in de sectoren
worden hierbij ondersteund door de kwaliteitsverpleegkundigen en de in Het Laar aanwezige Lean
specialisten.
Kwaliteitsverbeterregister
Resultaten voortvloeiend uit in- en externe metingen, waarderingsonderzoeken en bijvoorbeeld
inspecties en audits grijpen we aan om continu te ontwikkelen. Deze resultaten worden verwerkt
in rapportages en besproken in het managementteam en in de teams van de sectoren en de
ondersteunende diensten. Nagegaan wordt of de resultaten aanleiding geven tot verbeteracties.
In 2020 is het kwaliteitsverbeterregister ontwikkeld. Dit register maakt de verbeteropgaven
organisatiebreed zichtbaar en bevordert het uitzetten, monitoren en evalueren van verbeteracties
door teams. In 2022 wordt onderzocht op welke wijze het kwaliteitsmanagementsysteem van Het Laar
de teams hierbij kan ondersteunen.
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Samenwerkingen en deelname aan lerend netwerk
Het Laar werkt al vele jaren samen met diverse andere woon- en zorgaanbieders onder andere
binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Tussen deze organisaties wordt op velerlei wijzen kennis
uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Dit gebeurt niet
alleen op de domeinen wonen, zorg en hotelmatige dienstverlening, maar ook op het gebied van
ondersteunende diensten (ICT, Mens & Ontwikkeling en bijvoorbeeld Inkoop). Daarnaast vindt er
ook op bestuurlijk niveau met regelmaat intervisie plaats. Met de komst van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg is ook het werken in een lerend netwerk geformaliseerd. Het Laar werkt hierin
samen met Sint Franciscus, Maria-Oord, ’t Heem, De Leyhoeve en Amaliazorg. Tijdens symposia,
onderlinge uitwisselingen en werkbezoeken wordt met bewoners, collega’s, vrijwilligers en
vertegenwoordigers van advies- en toezichthoudende organen gesproken over actuele thema’s
in de sector. Op deze wijze werken we met elkaar aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg en
ondersteuning, maar ook aan goed werkgeverschap. Voorafgaand aan de vaststelling van voorliggend
kwaliteitsplan is dit plan besproken met leden in dit lerend netwerk. Hun feedback is in dit plan
verwerkt. Deze werkwijze volgen we ook bij het op- en vaststellen van het kwaliteitsverslag over 2021.
Bespreken kwaliteitsplan met adviesorganen, toezichthouder en zorgkantoor
De inhoud van het kwaliteitsplan wordt besproken met de bewoners- en ondernemingsraad van
Het Laar. Zij hebben instemmingsrecht. Na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht
wordt het kwaliteitsplan door de bestuurder vastgesteld en besproken met het Zorgkantoor. Aan deze
bespreking kunnen delegaties van de bewonersraad en de ondernemingsraad deelnemen.
Zie voor de oprichting van de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) thema 5:
Leiderschap, Governance en management.
Subthema’s uit het kwaliteitskader m.b.t. de basis op orde:
4.1 	Leren van en in de praktijk.
4.2 	Leren van elkaar.
4.3 	Plannen maken.
4.4 	Evalueren en ontwikkelen.
4.5 	Inzicht en bijsturen.
Algemeen jaardoel:
- Jaardoel 3.A⁴: Technologische en sociale innovaties om efficiënter en prettiger te werken nu en in
de toekomst en bij te dragen aan een aangename dag voor onze (wijk)bewoners (trekker: manager
mens & ontwikkeling).
Succesfactor:
- Methodisch werken conform de afspraken.
- Inzet van sociale innovaties in de zorg- en dienstverlening.
Succesfactor opgevoerd bij het zorgkantoor i.h.k.v. methodisch werken conform de kwaliteitskaders:
- Per tertiaal gaan de teams in dialoog op basis van het kwaliteitsspel. Vanaf het derde tertiaal van
2021 werkt elk team in Het Laar aan de geïnventariseerde verbeteracties. Dit doen zij ook voor elk
daaropvolgende tertiaal (zie uitgebreide toelichting op de werkwijze in de inleiding).

4	Jaardoel 3 is opgesplitst in 3.A (focus op sociale innovaties) en 3.B (focus op technologische innovaties).
Jaardoel 3.B is geplaatst onder thema 7: Hulpbronnen, omgeving en context.
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 5:

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE
EN MANAGEMENT
Transparantie en verantwoording

Meerjarenambitie
In 2021 is besloten om de meerjarenambitie van Het Laar (inclusief missie en kernwaarden)
als kapstok te laten bestaan, maar het aangrijpingspunt te verschuiven van alleen gericht op
'Aangenaam leven met Het Laar' voor bewoners, naar 'Aangenaam werken bij Het Laar' voor collega´s
en vrijwilligers. Vanwege de steeds veranderende zorg- en ondersteuningsvraag en de krapte
op de arbeidsmarkt is een volledig uitgewerkte meerjarenambitie waarin vijf jaar vooruit wordt
gekeken niet het best passende instrument voor de ontwikkeling van Het Laar. Meer aansluitend
bij de werkelijkheid is in overleg met adviesorganen en toezichthouders besloten tot een werkwijze
gebaseerd op een dynamisch proces van schetsen, uitwerken, bijschaven en weer uitwerken.
De doorkijk tijdens dit proces beslaat telkens een periode van vijf jaar vooruit. We doen dit door elk
jaar met enkele stakeholders de aandacht en verdieping te zoeken.
Rol en positie interne organen en toezichthouders
Het Laar is een waarde gedreven organisatie. (Wijk)bewoners, collega’s en vrijwilligers worden
actief betrokken bij de ontwikkeling van Het Laar als woonzorgaanbieder, werkgever en
vrijwilligerswerkorganisatie. De bewonersraad, de ondernemingsraad en het vrijwilligersplatform
dragen hierin in belangrijke mate bij. De bestuurder maar ook de toezichthouders hebben regelmatig
overleg met deze organen. Door het goed organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak
verhogen we de kwaliteit en acceptatie van besluiten. De implementatie en blijvende toepassing van
de kwaliteitskaders maken onderdeel uit van de toezichtagenda en de werkzaamheden van de raad
van toezicht. De bestuurder en de raad van toezicht conformeren zich aan de Governancecode
Zorg 2022. Zo is een toezichtvisie opgesteld en zijn statuten, reglementen en bijbehorende bijlagen
van de raad van bestuur en de raad van toezicht op de code afgestemd.
Periodiek worden de advies- en toezichthoudende organen van Het Laar geïnformeerd over
de voortgang van de uitvoering van het kwaliteitsplan en de uitkomsten van diverse in- en
externe waarderingsonderzoeken, inspecties en audits. Tevens hebben de bewonersraad en de
ondernemingsraad instemmingsrecht kijkend naar het kwaliteitsplan en wordt dit plan door de
bestuurder vastgesteld na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.
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Medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Via werkvloeren, husseldagen, Laardebatten en kwaliteitsreviews houden bestuurder en
toezichthouders voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg en ondersteuning. De raad van bestuur
van Het Laar heeft als achtergrond onder andere gezondheidswetenschappen. De professionele
inbreng van verzorgenden en verpleegkundigen in de aansturing en het beleid van Het Laar is tot op
heden belegd bij de commissie werkprocessen zorg. In 2022 wordt gewerkt aan de omzetting hiervan
naar een adviesraad. De afvaardiging Kwaliteit &Veiligheid van de raad van toezicht overlegt periodiek
met de kwaliteitsverantwoordelijken van Het Laar en monitort op deze wijze de kwaliteitsontwikkeling.
Zelforganisatie en verbindend leiderschap
In maart 2014 is het veranderprogramma Leuker Werken afgesloten. Het Laar heeft toen gekozen
voor decentraal management waarna verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan de teams.
De organisatiestructuur is hier in 2015 op aangepast. In de praktijk is het voorbereiden en invoeren
van veranderingen over de muren van de teams en diensten heen lastig gebleken. De toenemende
complexiteit van zorg en de personeelskrapte stellen hoge eisen aan leiderschap, deskundigheid en de
ondersteuning van de teams. In 2021 is door managementteam en kaderleden hard gewerkt aan een
gedragen, gezamenlijke visie op zelforganisatie en bijbehorend -verbindend- leiderschap.
Dit heeft bijgedragen aan focus en helderheid in de richting van Het Laar in 2022 en verder. Daarnaast
is een methodiek geïntroduceerd die focus en rust geeft in de werkwijze van de teams. Aan de hand
van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen teams methodisch werken aan voortdurend leren en
ontwikkelen en het voortzetten van successen. In 2022 is het zaak om deze werkwijze vast te houden
en breed in Het Laar door te voeren.
Teams, collega’s en vrijwilligers hebben de ruimte om het wonen, de dienstverlening en de zorg in
directe samenspraak met de (wijk)bewoner en hun naasten te organiseren. Managers focussen zich
op het coachen en faciliteren van de teams. Met dit model sluiten we meer en beter aan op het
vakmanschap van onze collega’s en vrijwilligers.
Subthema’s uit het kwaliteitskader behorend bij dit thema:
5.1 Gezamenlijke visie op kwaliteit.
5.2 Samen met professionals en (wijk)bewoners.
5.3 Rol Raad van Bestuur.
Algemeen jaardoel:
- Jaardoel 1: Heldere visie en afspraken over zelforganisatie inclusief doorvertaling naar passende
organisatiestructuur (trekker: voltallig managementteam).
Succesfactor:
- In dialoog/verbinding met elkaar en anderen.
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 6:

PERSONEELSSAMENSTELLING
Kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen
bewoner en professional

Woon- en zorgformatie afgestemd op de zorg en ondersteuningsvragen
Om verantwoorde en persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden zetten we in op
het hebben en houden van voldoende deskundige collega´s en vrijwilligers. Gezien de 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. We ondersteunen collega’s in het omgaan met de
complexer wordende zorgvragen door te investeren in coaching, opleiding en (bij)scholing. Collega’s
hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun vakbekwaamheid op orde te houden. We zorgen
voor een optimale facilitaire ondersteuning van professionals in de woon- en zorgteams en voor het
weghalen van taken die door de ondersteunende diensten kunnen worden uitgevoerd. Het Laar zet
in hoge mate in op het opleiden van leerlingen en weet daarmee -vooralsnog- het natuurlijk verloop
op te vangen. We houden onze voordeur voor nieuwe collega’s geopend en onze achterdeur zoveel
als mogelijk gesloten (voorkomen van verloop). Dit vraagt veel van ons vermogen om als werkgever
collega´s te vinden, boeien en binden. Via de inzet van de adviseurs Mens & Ontwikkeling werven
we nieuwe collega´s. Naast werving wordt vooral ook ingezet op het behouden van onze schaarse
collega`s.
Bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Naar het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid gaat veel van onze aandacht uit.
Het duurzaam inzetbaar houden van gekwalificeerde collega’s vormt een belangrijke succesfactor
binnen de bedrijfsvoering van Het Laar. We willen dat collega’s met plezier in Het Laar werken, fit
en veerkrachtig zijn en voldoening en energie halen uit het werk. Een voorwaarde hiervoor is een
gezonde werk-privé balans. Dit vraagt om meer flexibiliteit en mogelijkheden om werk en privé
op elkaar af te stemmen. Om collega’s vitaal te houden hebben we oog voor de gezondheid van de
collega en het team en door collega’s opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden zetten
we in op een duurzame inzetbaarheid. We bevorderen de interne en externe mobiliteit van collega’s
mede bezien in het licht van het vergrijzende personeelsbestand.
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Productieafspraken Wlz, Zvw en Wmo 2022 en begrote formatie 2022
De formatie is afgestemd op de levering van Wlz-zorg aan 105 verpleeghuisbewoners, 110 verzorgings
huisbewoners, 13 (wijk)bewoners met een VPT en de levering van MPT aan (wijk)bewoners in het
kader van overbruggingszorg. Daarnaast is de formatie afgestemd op de levering van Zvw-zorg
(wijkverpleging en eerstelijnsverblijf), de levering van Wmo-begeleiding en de verhuur van
appartementen. Mochten er gedurende het jaar fluctuaties in de productie plaatsvinden dan wordt
de formatie hierop aangepast.

Overzicht totale formatie
Sector Zorg

Begroting 2022 (Fte)

Verslagjaar 2020 (Fte)

176,39

171,30

Management
Beleidsmedewerker zorg / praktijkopleider /
administratief medewerker zorg
Coach

4,67

3,00

1,12

2,00

0,00

0,58

(Para)medische diensten

5,11

4,27

Uitvoerende functies

5

Sector Wonen
36,72

31,58

Management

Uitvoerende functies

2,89

2,89

Secretaresse beleid en management

0,44

0,40

Coördinator VVV

0,72

0,67

Sector Bedrijfsvoering & Financiën
Uitvoerende functies

10,44

8,33

1,00

1,00

Uitvoerende functies

8,29

7,02

Management

2,89

1,00

Beleidsmedewerker zorg / praktijkopleider6

1,67

Management
Centraal Bureau

Totaal
Vrijwilligers

252,35

234,04

180

180

Overzicht kwalificatieniveaus zorgverleners Wlz
Kwalificatieniveau

Begroting 2022 (Fte)

Verslagjaar 2020 (Fte)

Niveau 1 Zorg en welzijn

16,76

20,39

Niveau 2 Zorg en welzijn

30,05

26,94

Niveau 3 Zorg en welzijn

66,41

66,04

Niveau 4 Zorg en welzijn

15,55

18,76

Niveau 5 Zorg en welzijn

4,15

2,99

Niveau 6 Zorg en welzijn

0,00

0,00

Behandelaren / (para)medici

1,11

0,45

Overig zorgpersoneel

3,79

1,05

7

Leerlingen

36,19

11,54

Eindtotaal

174,02

148,16

Stagiaires
Vrijwilligers

5
6
7

58

35

180

180

De formatie (para)medische diensten is inclusief behandelaren niet in loondienst.
In het formatieplan 2022 zijn de beleidsmedewerker zorg en de praktijkopleider onder het Centraal Bureau gebracht.
De formatie behandelaren/(para)medici is exclusief behandelaren niet in loondienst.
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Focus op aangenaam leven en aangenaam werken
Bij de samenstelling van het formatieplan hebben we rekening gehouden met de benodigde
kwaliteiten om invulling te kunnen geven aan onze missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’.
Daarnaast is, ter ondersteuning van ‘Aangenaam werken bij Het Laar’, in de roosters tijd gereserveerd
voor reflectie, het continu leren en ontwikkelen aan de hand van het kwaliteitskader en aandacht
voor elkaar in de teams. Hiermee willen we bijdragen aan meer rust en focus in de teams. We hechten
waarde aan het zoveel mogelijk werken met vertrouwde gezichten. Vandaar dat we in 2022 onder
andere gaan werken met een vaste Flexpool. Door het vergroten van onze flexcapaciteit verwachten
we bij te dragen aan het eerder rondkrijgen van onze roosters. Dit verstrekt vroegtijdig helderheid
voor onze collega’s, samen staan we sterk!
Inzet nieuw arbeidspotentieel
Het Laar zet ook in op het aanboren van nieuw arbeidspotentieel. Zo bieden we zij-instromers en
herintreders kansen en ontwikkelen we -in samenwerking met derden- vernieuwende trajecten voor
bijvoorbeeld jongeren met leerbeperkingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zo onderhouden we een intensieve samenwerkingsrelatie met PrinsHeerlijk.
Subthema’s uit het kwaliteitskader behorend bij dit thema:
6.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht.
6.2 Specifieke kennis en vaardigheden.
6.3 Reflectie, leren en ontwikkelen.
Algemeen jaardoel:
- Jaardoel 2: Bevorderen van vitale en duurzaam inzetbare collega’s (trekker: manager mens &
ontwikkeling).
Succesfactor:
- Gezond rooster.
Succesfactoren opgevoerd bij het zorgkantoor i.h.k.v. goed werkgeverschap:
- Gezonde roosters: De opgestelde roosters per team in de sectoren wonen en zorg worden
maandelijks getoetst op de toepassing van de uitgangspunten van het roosterbeleid van Het Laar.
Deze uitgangspunten zijn gericht op het zowel kwantitatief als kwalitatief bieden van verantwoorde
zorg en ondersteuning, maar ook op:
- _Het voor (zorg)medewerkers mogelijk maken van een goede afstemming tussen werk en privé;
- Het zo lang mogelijk fit en gezond blijven van (zorg)medewerkers (voorkomen van _overbelasting);
- Het zorgen dat (zorg)medewerkers hun werk met plezier kunnen blijven doen.
- Inzet flexpool: In 2022 werkt Het Laar met een Flexpool waarbij Het Laar stuurt op een pool die
zoveel mogelijk bestaat uit vaste collega´s, ook als dit ZZP’ers betreft. Dit om zoveel als mogelijk te
zorgen voor vertrouwde gezichten voor onze bewoners en medewerkers. Indien er bij teams in de
sectoren zorg en wonen nog diensten in het rooster ‘open staan’ worden deze ‘opgevuld’ vanuit de
aanwezige Flexpool. In de Flexpool kunnen ook medewerkers van Het Laar participeren met een
vast dienstverband.
- Verlaging ziekteverzuim: Het werken met ‘gezonde roosters’ draagt in 2022 bij aan het verlagen van
het ziekteverzuim naar 6%.
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 7:

HULPBRONNEN, OMGEVING
EN CONTEXT

Samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen
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, ondersteuning
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. Samen met Sint Franciscus,
Maria-Oord, ’t Heem, De Leyhoeve en Amaliazorg vormt Het Laar een lerend netwerk. In dit netwerk
wordt op allerlei manieren kennis uitgewisseld en gewerkt aan benchmarking en intervisie.
Transitietafel
Via deelname aan de Transitietafel levert Het Laar een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de
ouderenzorg in Midden-Brabant. Het werk van de transitietafel heeft onder andere de notitie
‘Samen richting geven aan ouderenzorg in Midden-Brabant’ opgeleverd. Deze notitie geeft belangrijke
handvatten hoe bij te dragen aan voldoende beschikbare en betaalbare zorg nu en in de toekomst.
In de notitie worden vijf actielijnen 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.
Bestudering van voorlichtend kwaliteitsplan leert dat deze actielijnen in het beleid en de plannen van
Het Laar terugkeren. Daarnaast worden good practices (bewezen initiatieven die bijdragen aan zinnige
zorg en innovatie) gedeeld. Het Laar brengt actief good practices in. Daarnaast worden aantrekkelijke
good practices in de regio, wanneer deze passend zijn, door Het Laar toegepast.
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Nieuwe technologieën en digitalisering
Inzet en ondersteuning van technologie kan leiden tot meer eigen regie, hogere kwaliteit van leven,
doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners en het betaalbaar en beschikbaar/toegankelijk houden
van de zorg. Belangrijk is dat de digitale vaardigheden en mogelijkheden van ouderen en (zorg)
collega’s (mee)groeien. Dit vergroot de kansen om succesvol gebruik te maken van innovaties.
Via diverse applicaties (cliëntdossier, familieportaal) en innovaties (domotica, tovertafel, fietslabyrint,
slim incontinentiemateriaal) geven we uitwerking aan het ondersteunen van het ‘Aangenaam leven’
van onze bewoners. We zetten daarbij steeds meer in op persoonsgerichte zorg op basis van data.
Applicaties en innovaties zetten we ook in ter ondersteuning van de eigen regie van collega’s en het
‘Aangenaam werken bij Het Laar’ (roosterpakket, HR-portaal, leermanagementsysteem).
Gebouwde omgeving, materialen en hulpmiddelen
Door het team huisvesting, beheer en onderhoud wordt toegezien op de uitvoering van het duurzame
meerjaren onderhoudsplan. Hiermee dragen we bij aan het duurzaam geschikt houden van het
vastgoed en de inventaris voor onze bewoners en collega´s. Ook het periodiek controleren van de
veiligheid en werking van onze hulpmiddelen hoort hierbij (denk aan: tilliften, liften, brandblussers,
stoelcarriers, medicijnkoelkasten, en dergelijke).
Nieuwbouw Laarstede
In Tilburg is er een groot tekort aan geschikte huisvesting voor ouderen die beschut en beschermd
willen wonen. Er is grote vraag naar passende woonvormen tussen zelfstandig wonen in de
wijk en verblijf in een zorginstelling. Door meer variatie in het woningaanbod aan te brengen,
verhuizen ouderen niet als vanzelfsprekend naar een verpleeghuis. Het Laar speelt hierop in via het
nieuwbouwproject Laarstede. Het nieuwbouwproject van Het Laar is er op gericht om de 68 Wlzappartementen in Laarzicht, die minder geschikt zijn voor het verlenen van intensievere zorg, hiernaar
toe te verplaatsen. Gelijktijdig worden de vrijkomende appartementen in Laarzicht herbestemd als
huurappartementen in de midden huur voor Tilburgse senioren (75+).
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Subthema’s uit het kwaliteitskader behorend bij dit thema:
7.1 Gebouwde omgeving.
7.2 Materialen en hulpmiddelen.
7.3 Facilitaire zaken.
7.4 Financiën en administratieve organisatie.
7.5 Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorg- en
welzijnsinstellingen.
7.6 Verbindingen met andere maatschappelijke organisaties.
7.7 Nieuwe technologieën en digitalisering (E-health).
Algemene jaardoelen:
- Jaardoel 3.B: Technologische en sociale innovaties om efficiënter en prettiger te werken nu
en in de toekomst en bij te dragen aan een aangename dag voor onze (wijk)bewoners
(trekker: sectormanager bedrijfsvoering & financiën en sectormanager zorg).
- Invoering nieuw domotica-/verpleegoproepsysteem.
- Invoering van de moderne werkplek.
- Invoering van een nieuw leermanagementsysteem (LMS).
- Voortzetting project digitaal vaardige collega’s.
- Optimalisatie van AFAS (ondersteuning teams en collega`s).
- Jaardoel 4: Met Laarstede bouwen aan de toekomst (trekker: sectormanager wonen).
Projecten opgevoerd bij zorgkantoor i.h.k.v. zinnige zorg & innovatie:
- Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg in dienst van het woonzorgcentrum
(trekker: sectormanager zorg).
- Hulpkrachten in de ouderenzorg (trekker: sectormanager zorg).
- Introductie van de arrangeur (trekker: sectormanager bedrijfsvoering & financiën).
Succesfactor
- Inzet van technologische innovaties in de zorg- en dienstverlening.
Succesfactoren opgevoerd bij het zorgkantoor i.h.k.v. zinnige zorg & innovatie:
- Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg in dienst van het woonzorgcentrum.
- Hulpkrachten in de ouderenzorg.
- Introductie van de arrangeur: De arrangeur benadert in 2022 vier mensen met een Zvw- of Wlzindicatie op de wachtlijst voor een huurappartement van Het Laar. In goede dialoog met deze vier
mensen wordt geïnventariseerd met welke ondersteuning vanuit Het Laar een vraag naar langdurige
intensieve zorg (Wlz-zorg) of wijkverpleging (Zvw-zorg) kan worden uitgesteld of voorkomen.
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De volgende aspecten worden besproken/onderzocht:
- Wat kan de oudere doen om zich voor te bereiden op situaties die horen bij het ouder worden
(woningaanpassing, langer gezond blijven, mobiel blijven, onderhouden -sociaal- netwerk,
et cetera);
- Wijzen op mogelijkheden tot ondersteuning via mantelzorgers/vrijwilligers (informele zorg)
(faciliteren langer zelfstandig blijven en eigen regie behouden);
- Inventariseren hoe we zorgvragen vóór kunnen zijn/blijven door tijdig welzijns- en/
of gezondheidsproblemen te signaleren (wijzen op/bemiddelen naar het welzijns- en
ondersteuningsaanbod van Het Laar of het aanbod van collega ketenpartners);
- Kijkend naar de opgehaalde signalen verwijzen naar het juiste loket (denk onder andere aan de
Wmo/T-helpt) (de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment).
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 8:

GEBRUIK VAN INFORMATIE

In- en externe kwaliteitsmetingen, waarderingsonderzoeken, audits en inspecties
Via het uitzetten van enquêtes onder nieuwe (wijk)bewoners, nabestaanden van bewoners, nieuwe
medewerkers en vrijwilligers volgen we de waardering voor Het Laar als woonzorgaanbieder,
als werkgever en als vrijwilligersorganisatie. Waarderingen worden ook door onafhankelijke
onderzoeksbureaus in kaart gebracht. Zo vindt periodiek een onderzoek onder (wijk)bewoners en
contactpersonen plaats. De keuze uit de instrumenten voor het meten van bewonerservaringen vindt
plaats in overleg met de bewonersraad. Zij hebben op dit onderdeel instemmingsrecht. Daarnaast
ontvangt Het Laar via ZorgkaartNederland waarderingen over het nakomen van afspraken, de
verpleging, de omgang met collega’s, de kwaliteit van leven, het luisteren en de accommodatie.
(Wijk)bewoners kunnen op laagdrempelige wijze terecht bij de klachtenfunctionaris voor de
opvang, bemiddeling en afhandeling van ongenoegens en klachten. Naast ongenoegens en klachten
ontvangt en registreert de klachtenfunctionaris ook complimenten over de kwaliteit van de zorg
en ondersteuning geleverd door Het Laar. Ook kan er sprake zijn van door de Inspectie uitgevoerde
inspectiebezoeken. Daarnaast registreren collega’s incidenten die plaatsvinden bij bewoners en
collega’s (MIC- en MIM-meldingen). Ook onder collega’s en vrijwilligers vinden onafhankelijke
waarderingsonderzoeken plaats. De resultaten van deze onderzoeken geven inzicht in de meest
aantrekkelijke kanten van het werken in Het Laar én de belangrijkste verbeterpunten. De resultaten
van al deze in- en externe metingen leveren input voor gerichte verbeteracties. Verbeterpunten
worden geregistreerd in het kwaliteitsverbeterregister (zie thema 4 'Leren en ontwikkelen').
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Waarderingen op ZorgkaartNederland
Het Laar stimuleert spontane waarderingen van (wijk)bewoners en/of hun familieleden/vrienden
op ZorgkaartNederland. Waarderingen zijn mogelijk voor de verzorgings- en verpleeghuiszorg én
de wijkverpleging van Het Laar. We stimuleren deze waarderingen onder andere via oproepen in
huisorgaan De Babbelaar, via de inzet van visitekaartjes, via widgets op onze website en via de digitale
informatieborden bij de liftblokken. Collega’s vragen we in 2022 waarderingen op ZorgkaartNederland
te promoten tijdens de inhuizing van nieuwe bewoners en de periodieke zorgleefplanbesprekingen.
De waarderingen (aanbevelingsvraag of netpromotorscore) kunnen een rol spelen bij de
zorgcontractering door zorgkantoor en zorgverzekeraars.
Ondersteunen potentiele bewoners bij het maken van een keuze uit zorgaanbieders
De website van Het Laar welke is afgestemd op gebruikers met functiebeperkingen is erop gericht
potentiele bewoners achtergrondinformatie te geven over Het Laar. Op de site treffen zij de missie
en kernwaarden aan, het dienstenaanbod en diverse documentatie. Tevens zijn de waarderingen van
Het Laar op ZorgkaartNederland via de site te raadplegen. De woon- en zorgbemiddelaars van het
servicebureau zorgen voor de onboarding. Zij vervullen een cruciale rol in het vormen van de eerste
indruk bij de potentiele bewoner over de kwaliteit en servicegerichtheid van Het Laar.
Jaarlijkse verantwoording
Vanzelfsprekend voldoet Het Laar jaarlijks aan haar verslagleggingsverplichtingen. De jaarrekening,
de controleverklaring en digiMV zijn te raadplegen via www.jaarverantwoordingzorg.nl. Deze
verantwoording vindt eveneens via de eigen website plaats. Daarnaast zorgt Het Laar conform de
geldende kwaliteitskaders voor het plaatsen van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsjaarverslag
op de website en het doorleveren van indicatoren basisveiligheid en de kernfactoren
personeelssamenstelling naar het Zorginstituut Nederland.
Subthema’s uit het kwaliteitskader behorend bij dit thema:
8.1 Bewonerservaringen en medewerkerservaringen.
8.2 Bewonerskeuze-informatie.
8.3 Zorginkoop.
8.4 Verantwoording en toezicht.
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SUCCESFACTOREN
- Familieparticipatie & Inzet vrijwilligers.
- Samenstelling bewonersgroep
ter bevordering van ‘Aangenaam
SUCCESFACTOREN

leven met Het Laar’.

- Methodisch werken conform
de afspraken.
JAARDOEL
- Technologische en sociale

- Inzet van sociale innovaties in
de zorg- en dienstverlening.

innovaties om efficiënter en

SUCCESFACTOR

prettiger te werken nu en in

- Methodisch

de toekomst en bij te dragen

werken conform de

aan een aangename dag voor

afspraken.

onze (wijk)bewoners.

JAARDOEL
- Heldere visie en afspraken
over zelforganisatie inclusief
doorvertaling naar passende
organisatiestructuur.

JAARDOEL
- Technologische en sociale innovaties om efficiënter en
prettiger te werken nu en in de toekomst en bij te dragen aan

SUCCESFACTOR
JAARDOEL
- Bevorderen van vitale en
duurzaam inzetbare collega’s.

- In dialoog/verbinding
met elkaar en anderen.

een aangename dag voor onze (wijk)bewoners.
- Met Laarstede bouwen aan de toekomst.

SUCCESFACTOR
- Gezond rooster.

SUCCESFACTOR
- Inzet van technologische innovaties in de
zorg- en dienstverlening.
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