Kwaliteitsverslag

2021

VOORWOORD
In navolging van 2020 was ook 2021 vanwege COVID-19 een ingrijpend jaar voor onze (wijk)bewoners,
hun familieleden en vrienden en onze medewerkers en vrijwilligers. In goed overleg met onze advies- en
toezichthoudende organen hebben we maatregelen getroffen met steeds het welzijn van onze (wijk)bewoners
voor ogen. We zijn in onze dienstverlening in Het Laar, maar ook daarbuiten in de wijk, blijven inzetten op
persoonlijke aandacht en zorg. Zij het soms in afgeslankte vorm.
Medewerkers en vrijwilligers van Het Laar hebben een groot hart getoond voor onze ouderen. Nooit eerder
werd het zo duidelijk: Samen zijn we sterk! Daar ben ik enorm trots op. Ondanks de vele maatregelen die we
moesten treffen zijn we erin geslaagd om voor de meeste bewoners ‘een aangenaam thuis’ te zijn.
Tegelijkertijd liep de reguliere bedrijfsvoering van Het Laar gewoon door en zijn we met elkaar ambitieus
gebleven. We hebben halverwege het jaar het kwaliteitskader aangegrepen om meer rust en focus aan te
brengen in onze teams en samen te blijven leren en ontwikkelen.
2021 heeft ook aangetoond dat Het Laar een hechte gemeenschap kent. Veel bewoners hebben gedeelde
woon- en leefstijlen en kennen elkaar uit vroegere sociale en werkgerelateerde netwerken. Samen met de
bewonersraad willen we meer halen uit de kracht van deze gemeenschap door aan te sluiten op de talenten
van onze bewoners en hun netwerken en in te zetten op onderlinge verbinding.
In voorliggend kwaliteitsverslag, welke nieuw van opzet is, treft u de resultaten aan van de vele inspanningen
die door onze medewerkers en vrijwilligers zijn geleverd. Het verslag is opgebouwd aan de hand van de
inhoudelijke- en randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en vervangt het
gebruikelijke bestuursverslag.
Ik wens u veel leesplezier.
Drs. Lonneke de Haan
Bestuurder
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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
Diverse vormen van wonen en 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 in een zorgappartement van Het Laar.
Comfortdiensten dragen bij aan het voort kunnen zetten van de 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

4

Begeleiding inclusief vervoer (Wmo)

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

(winkel, 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)

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 medewerkers ondersteunen daarbij.
De missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ is in 2021 aangevuld met
‘Aangenaam werken bij Het Laar’. Onze collega’s vormen immers de
belangrijkste schakels in het bieden van een aangename dag voor onze
(wijk)bewoners. We willen dat onze collega´s zich gezien en gehoord
voelen en worden ondersteund in hun dagelijkse werk.
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Kernwaarden
Onze collega’s, 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.

Aanbrengen van focus
Door de verbreding van onze missie met ‘Aangenaam werken bij Het Laar’ is er in 2021 voor gekozen kritisch te
kijken naar de doelen en acties in het jaarplan. Besloten is om een actie niet uit te voeren wanneer deze niet
of onvoldoende bijdraagt aan aangenaam leven en/of aangenaam werken. Zo hebben we samen meer focus
aangebracht in ons werk. Dit heeft geresulteerd in het terugbrengen van de tien jaardoelen van het jaarplan
naar vier prioriteiten, te weten:

1.	Heldere visie en afspraken over zelforganisatie (zie thema 5: Leiderschap, Governance
en management);
2.	Technologische en sociale innovaties om efficiënter en prettiger te werken en bij te dragen
aan een aangename dag voor onze (wijk)bewoners (zie thema 4: Leren en ontwikkelen &
thema 7: Hulpbronnen, omgeving en context);
3. Met Laarstede bouwen aan de toekomst (zie thema 7: Hulpbronnen, omgeving en context);
4. Bevorderen van vitale en duurzaam inzetbare collega’s (zie thema 6: Personeelssamenstelling).

Bovengenoemde vier jaardoelen zijn vooral door projectteams, waarin management en staf samenwerken,
opgepakt. Uiteraard is daarbij waar nodig gebruik gemaakt van de expertise van onze (zorg)professionals en
vrijwilligers. De overige zes doelen uit het oorspronkelijke jaarplan betreffen zaken die het dagelijkse primaire
proces betreffen. Deze komen in de teams ter sprake bij de periodieke bespreking van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader wijkverpleging (thuiszorgteam). Om teams in dit proces te ondersteunen
is dit jaar het kwaliteitsspel ‘Samen leren & ontwikkelen in Het Laar’ geïntroduceerd.
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Opzet kwaliteitsverslag
In voorliggend kwaliteitsverslag verantwoorden we over het jaar 2021 aan de hand van de vier inhoudelijke en
de vier randvoorwaardelijke thema's van het kwaliteitskader. Dit bevordert de herkenbaarheid en sluit aan op de
werkwijze die we organisatiebreed in Het Laar hebben geïntroduceerd.
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INHOUD-THEMA 1:

PERSOONSGERICHTE
ZORG EN ONDERSTEUNING
Wat wil de bewoner?

Het Laar werkt bij het bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning volgens het gedachtegoed 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 (zorg)doelen. Dit doen we met behulp van het zorg- en
leefplan. Via het familieportaal (Caren) informeren en betrekken we naasten bij de zorg en ondersteuning
aan onze bewoners. We zetten maximaal in op het behoud van eigen regie en zelfredzaamheid en op
ondersteuning van de (wijk)bewoner vanuit diens sociale netwerk. Om het samenspel tussen (wijk)bewoners,
mantelzorgers, vrijwilligers en collega´s te vergroten, werkt Het Laar met “dreamteams”. De zorg geleverd
door de (zorg)professional is altijd in aanvulling op de zelfzorgmogelijkheden van de (wijk)bewoner, de
diensten geleverd vanuit het sociale netwerk en de inzet van de beschikbare vrijwilligers.
De teams van Laarakker zijn gesplitst in kleinere teams en de thuiszorgteams werken in vaste routes om nog
beter aan te sluiten op de behoeften van onze (wijk)bewoners. Collega’s en vrijwilligers zijn hierdoor voor
bewoners nog meer herkenbaar. Dit ondersteunt de persoonsgerichte benadering die we voorstaan.
Met elke bewoner hebben we, ondanks de beperkingen die COVID-19 bracht, een zorg- en leefplanbespreking
gehad. Contactverzorgenden zijn geschoold in het ‘methodisch werken met het ECD’. Het doel van deze scholing
is om bewust te maken wat methodisch werken in de rol van contactverzorgende betekent en hoe dit bijdraagt
aan het vergroten van de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg. In de scholing is aandacht uitgegaan naar:
hoe werk je methodisch, hoe vertaal je de indicatie door in het zorg- en leefplan, hoe gebruik je de vragenlijst
positieve gezondheid bij de bepaling van de doelen, hoe rapporteer je en hoe evalueer en borg je.
Methodisch werken vormt de basis voor verantwoorde zorg- en dienstverlening in Het Laar.
De praktijkverpleegkundigen van Het Laar hebben de zorgteams ondersteund bij complexe zorgvraagstukken.
Daarnaast is, in samenwerking met enkele huisartsen, een zelfstandig spreekuur voor bewoners opgezet op het
gebied van COPD, diabetes, CVRM en de module ouderenzorg. Dit heeft bijgedragen aan de doelmatigheid en
kwaliteit van zorg in Het Laar.
De keuze is gemaakt om de functie van coach ten behoeve van de zorgteams in Het Laar te beëindigen.
Deze rol is belegd bij de kwaliteitsverpleegkundigen die aan de woonzorglocaties zijn (en worden) toegevoegd.
Deze kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen de teams onder andere bij het continu leren en ontwikkelen en
het werken volgens de principes van zelforganisatie.
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De introductie van de functie gespecialiseerd verzorgenden/verpleegkundigen psychogeriatrie is voorbereid.
Er waren al diverse medewerkers op dit vlak geschoold. Collega’s die vanaf 2022 worden aangenomen op deze
functie zijn toegerust om in te spelen op en ondersteuning te bieden aan bewoners met onbegrepen gedrag als
gevolg van hun ziektebeeld.
Elk zorgteam heeft een aandachtsvelder palliatieve zorg en de meeste aandachtsvelders hebben dit jaar de
scholing palliatieve zorg met succes afgerond. Deze scholing heeft geresulteerd in een verbeterde afstemming
rondom het bieden van palliatieve zorg tussen bewoner, naasten, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en
zorgmedewerkers. De verbeterde afstemming is ook helpend voor nabestaanden bij het doormaken van het
rouwproces. Daarnaast is door een activiteitenbegeleider de scholing complementaire zorg in de palliatieve fase
gevolgd. Deze activiteitenbegeleider heeft in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en de zorgmedewerkers in de teams met positieve resultaten ingezet op onder andere aromazorg, koele buikwassingen,
voet- en handbaden en massages. De implementatie van het zorgpad ‘stervensfase’ in het zorgdossier heeft
geresulteerd in een eenduidige rapportage in de stervensfase en kijkend naar de bespreking van mogelijke
vraagstukken in de teams rondom de palliatieve fase en het overlijden is een moreel beraad in Het Laar
geïntroduceerd. Hierin participeren onder andere de geestelijk verzorger en de specialist ouderengeneeskunde.
In Het Laar is een geestelijk verzorger werkzaam die bijdraagt aan aangenaam leven en persoonsgerichte
zorg. Bewoners die verdrietig zijn, verlieservaringen hebben en/of behoefte hebben aan een luisterend oor,
kunnen worden bijgestaan door de geestelijk verzorger. In 2021 zijn de diensten van de geestelijk verzorger ook
beschikbaar gesteld voor bewoners van de huurappartementen van Het Laar.
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WAARDERINGSCIJFERS ZORGKAART NEDERLAND
Wijkverpleging
2020

-

2021

8,3 (o.b.v. 28 waarderingen)

Verpleeg- en verzorgingshuiszorg
2020

7,8 (o.b.v. 62 waarderingen)

2021

9,1 (o.b.v. 6 waarderingen)

ZOU U HET LAAR AANBEVELEN
BIJ ANDERE MENSEN MET
DEZELFDE AANDOENING OF
GEZONDHEIDSKLACHTEN?

Bewoners Laarakker en
Laarzicht (Wlz)

Vertegenwoordigers bewoners
Laarzicht, Laarakker en
Laarhoven (Wlz)

21%

11%

79%

89%
Ja

IN WELKE MATE ZOU U HET LAAR AANBEVELEN BIJ
ANDERE MENSEN MET DEZELFDE AANDOENING OF
GEZONDHEIDSKLACHTEN?

60
40
18
Thuiszorg in
Het Laar (Zvw)

Thuiszorg
totaal (Zvw)

De (wijk)bewoners met wijkverpleging scoorden
gemiddeld een 8,3 op de PREM-vragenlijst.

1

INTERNE ENQUETE GEHOUDEN ONDER NIEUWE
BEWONERS/CONTACTPERSONEN
Kwaliteit Introductie

NPS-score1

Thuiszorg wijk
(Zvw)

Nee

2020

8,5

2021

7,8

Deskundigheid
2020

8,5

2021

8,4

Kwaliteit totale zorg- en dienstverlening
2020

8,6

2021

8,5

NPS-score: Deze score betreft de waarschijnlijkheid op een schaal van 0-10 dat men Het Laar aanbeveelt bij familie/vrienden (score 0-6: criticasters; score 7-8:
neutraal tevreden en score 9-10: promotors). De NPS-score komt tot stand door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken.
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INHOUD-THEMA 2:

WONEN EN WELZIJN
Een aangenaam leven

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. We waarborgen een
maximale privacy en hebben oog voor een verzorgd uiterlijk van de bewoner.
Het kunnen blijven uitvoeren van de vertrouwde, alledaagse activiteiten (gewoontes) is van groot belang
voor het ervaren van een aangename/zinvolle dag. Betrokkenheid van familie en vrienden bij de bewoner
is daarbij cruciaal. We stimuleren het in stand houden van deze waardevolle contacten en doen een actief
beroep op hen.
Daarnaast investeren we in ontmoeten en beleven in Het Laar. Het kunst- en cultuurprogramma van
Het Laar inspireert en verbindt bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast zijn er de vele
clubs en beweegactiviteiten waarbij bewoners zich al naar gelang persoonlijke voorkeuren kunnen aansluiten.
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'.
Ondanks de vele beperkingen als gevolg van COVID-19 is maximaal ingestoken op het aanbieden van sociaalculturele activiteiten. De activiteiten brachten onze bewoners de zo gewenste ontmoeting en ontspanning.
Wel waren extra hygiënemaatregelen nodig en was het op veel momenten noodzakelijk om afstand van elkaar
te houden en mondkapjes te dragen.
In samenwerking met Prins Heerlijk geven we uitwerking aan het project ‘hulpkrachten in de ouderenzorg’.
De leerlingen ondersteunen in de maaltijdvoorziening, bij de sociaal-culturele activiteiten en in de logistiek
van het halen en brengen van bewoners. Zij bieden individuele aandacht aan onze bewoners en leveren een
bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Het betreffen eind 2021 17 hulpkrachten. Zij dragen bij aan een
doelmatige organisatie van de zorg.
Naleving van de afspraken in het vrijwilligersbeleid, onder andere over de begeleiding, instructie en aansturing
van de vrijwilliger, krijgt vanaf eind 2021 extra aandacht en moet bijdragen aan een effectieve en efficiënte inzet.
Deze taak is belegd bij de aandachtsvelder vrijwilligers in de teams. Verbeterpunten worden actief ingebracht bij
de bespreking van het kwaliteitskader in de teams. Blij is Het Laar met het behoud van het overgrote deel van
haar vrijwilligers ondanks de grote impact van COVID-19.
Er is een verkenning uitgevoerd naar het gebruik van de Laarzaal voor horecadoeleinden, dit in aanvulling op
de huidige faciliteiten in restaurant Chapeau! Dit is gebeurd door een breed samengestelde werkgroep. In de
plannen komt de Laarzaal tussen 12.00 uur en 13.30 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur beschikbaar voor het
serveren van maaltijden, onder andere aan bewoners met complexere zorgvragen. Tijdens deze tijdstippen is
een zorgmedewerker aanwezig om bewoners, waar nodig, bij de maaltijd te ondersteunen.
KWALITEITSVERSLAG 2021
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Vanaf 18.30 uur krijgt de Laarzaal de functie van grand café. De Laarzaal blijft beschikbaar voor vergaderingen,
filmvertoningen, ruimte voor clubactiviteiten en kerkelijke vieringen. In 2022 wordt dit projectplan verder
uitgewerkt en geïmplementeerd.
In de centrale ontvangsthal van Het Laar is verder geëxperimenteerd met de proef met de welkomstbalie.
Vrijwilligers die fungeren als gastheer of gastvrouw verwelkomen bezoekers, pakketbezorgers en leveranciers
en beantwoorden vragen en/of wijzen de weg. De welkomstbalie zorgt voor een ontlasting van de receptie
waardoor receptionisten vragen aan de receptiebalie beter en sneller kunnen afhandelen. Daarnaast heeft er
een verkenning plaatsgevonden naar de lokalisering van de receptie en Er-op-uit! Plannen krijgen in 2022 een
nadere uitwerking.
In woonzorglocatie Laarzicht heeft in februari een grootschalige stroomstoring plaatsgevonden. Hierdoor waren
alle appartementen en algemene ruimten en voorzieningen tijdelijk afgesloten van elektriciteit. Overgeschakeld
is op noodstroomaggregaten en in goede afstemming met adviesorganen en toezichthouder is gewerkt aan het
definitief verhelpen van de storing.
Op 24 maart is de nieuwe stilteruimte in gebruik genomen. Iedereen is welkom in deze ruimte; of de bewoner
(en/of diens bezoeker) nu gelovig is of gewoon behoefte heeft aan een moment van reflectie of rust. Het is een
sfeervolle, aangename ruimte waar een -elektrisch- kaarsje gebrand kan worden, waar de bewoner kan bidden
of gewoon even stil kan staan bij wat hem/haar bezighoudt in het leven.
In april en oktober hebben in het totaal zes informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor bewoners en hun
contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomsten is met name gesproken over de ervaringen rondom COVID-19
en de stand van zaken met betrekking tot nieuwbouw Laarstede. Tijdens de bijeenkomsten in april zijn polls
gehouden onder de 105 deelnemende bewoners. Zo gaf 99% van de deelnemers aan vertrouwen te hebben in
Het Laar als het gaat om de aanpak van de coronacrisis. Eenzelfde percentage gaf aan dat Het Laar -binnen de
mogelijkheden- voldoende activiteiten heeft aangeboden.
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INHOUD-THEMA 3:

KWALITATIEF VEILIGE
ZORG EN ONDERSTEUNING
Leren door professionals in teams

Het Laar werkt met diverse commissies die de randvoorwaarden creëren voor het leveren van kwalitatief
veilige zorg en ondersteuning. De commissies richten zich onder andere op de kwaliteit en veiligheid van zorg,
het werk, de gebouwen en de bedrijfsvoering. De commissies, en de hieraan verbonden werkgroepen en
aandachtsvelders, werken methodisch aan het voortdurend ontwikkelen van de kwaliteit en het behalen van
de geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen.
In Het Laar werken (zorg)professionals 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 ondersteunen kwaliteitsverpleegkundigen
de teams in onze woonzorglocaties bij het werken conform de afspraken, procedures en protocollen en
begeleiden zij bij het continu leren, ontwikkelen en gericht verbeteren aan de hand van de kwaliteitskaders.
Op 16 september is gestart met de inrichting van het nieuwe verpleegoproepsysteem. Bij deze inrichting is
gebruik gemaakt van de bevindingen die eerder zijn opgedaan tijdens een ‘proof of concept’ in Het Laar.
In december is de eerste afdeling van Laarhoven aangesloten en in de loop van 2022 wordt de organisatiebrede
implementatie afgerond. Het nieuwe systeem biedt leefstijlmonitoring en maakt persoonsgerichte zorg op basis
van data mogelijk. Het systeem draagt bij aan maximale vrijheid en bescherming van onze bewoners in heel
Het Laar.
Een matig of slecht verzorgde mond heeft grote impact op de ontwikkeling van ziektebeelden. Met het ouder
worden neemt de kwetsbaarheid toe en neemt de aandacht voor mondverzorging af. Om bewoners te kunnen
voorzien van kwalitatief hoogwaardige mondzorg zijn in samenspraak met onze collega's van de intensieve
zorgteams voorbereidingen getroffen op de introductie van een nieuwe mondzorgpartij per 1 januari 2022.
Het betreft een ambulante mondzorgorganisatie die op locatie komt bij Het Laar om de bewoners in de
eigen woonomgeving te voorzien van de nodige mondzorg. De behandelaars hebben specifieke ervaring met
-kwetsbare- ouderen. Het behandelplan wordt vastgelegd in het zorg- en leefplan van de bewoner (ECD).
De mondzorg maakt onderdeel uit van de Wlz-aanspraak verblijf met zorg en behandeling.
Medicatieveiligheid:
- In het 3e tertiaal zijn 91% van de medicatie-incidenten besproken met de veroorzaker van het incident.
Dit was in 2018 nog 66%.
- Vrijwel alle aandachtsvelders medicatie hebben driemaal een analyse gemaakt van de medicatie-incidenten
in hun teams. Uit deze tertiaalanalyses zijn trends afgeleid die aangewend zijn om medicatie-incidenten te
verminderen.
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- De apotheker heeft een bijscholing gegeven rondom de werking en bijwerking van de meest voorkomende
medicijnen. Alle collega's, die bevoegd en bekwaam zijn om medicatie te geven, hebben aan deze
bijscholing deelgenomen.
- Het voorraadbeheer van de opiaten in de kluizen van de teams en de werkvoorraad voor de intensieve
zorgteams is gedigitaliseerd. Hierdoor zijn telfouten eerder ontdekt, onderzocht en gecorrigeerd.
Valpreventie:
- Uit een steekproef gehouden in het derde tertiaal is gebleken dat in 82% van de gevallen naar aanleiding van
een valincident de PDCA-cyclus op een juiste wijze is doorlopen.
- Vrijwel alle aandachtsvelders valpreventie en bewegen hebben driemaal een analyse gemaakt van de
valincidenten in hun teams. Uit deze tertiaalanalyses zijn trends afgeleid die aangewend zijn om valincidenten
te verminderen.
- De MIC-melding omtrent vallen is verbeterd met als doel de melder en de aandachtsvelder valpreventie en
bewegen te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om het vallen te verminderen/voorkomen.
MIC-meldingen & MIM-meldingen rondom agressie:
- De meeste andere MIC-meldingen (52%) en MIM-meldingen (84%) betreffen agressief gedrag van de bewoner
naar de medewerker. Deze meldingen komen vooral van de afdelingen met bewoners met dementie.
Onder andere het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is ingezet ter ondersteuning van het team.
- De analyse van de MIM-meldingen is geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn teams en managers beter in staat om
gerichte verbeteracties in te zetten naar aanleiding van MIM-meldingen.
Wondzorg, mondzorg & hygiëne:
- In de dossiers van bewoners met een wond wordt in 56% van de gevallen gerapporteerd via toepassing van
het TIME-model. Dit model helpt bij het bepalen van het wondbeleid en heeft als doel om een gezonde wond
te creëren, waardoor genezing mogelijk is.
- Bij 100% van de bewoners met een wond zit een ingevuld huidletselformulier in het zorg- en leefplan.
- Bij 100% van de bewoners met een wond zit een actuele foto van de wond in het zorg- en leefplan.
- Uit een organisatiebrede steekproef is gebleken dat in 26 van de 35 zorg- en leefplannen de mondzorg aan
bewoners beschreven staat. In de resterende negen dossiers is niets over mondzorg terug te vinden.
De bewoners waarop deze zorg- en leefplannen van toepassing zijn verzorgen nog zelfstandig hun mond/gebit.
- Uit een steekproef onder drie zorgcollega’s van elk zorgteam blijkt dat alle zorgcollega’s de drie kennisvragen
rondom mondzorg correct weten te beantwoorden.
- Uit een steekproef uitgevoerd onder 21 collega’s van verschillende zorgteams is gebleken dat 100% van deze
collega’s de handhygiëne uitvoert volgens het geldende protocol. Dezelfde steekproef wees uit dat 86% van
deze collega’s de vier momenten weet te benoemen wanneer handhygiëne moet worden toegepast.
Wet Zorg & Dwang:
- 2021 startte met drie bewoners die onvrijwillige zorg ontvingen in de WZD-accommodatie Laarhoven. Eén van
deze drie bewoners is overleden en bij een andere bewoner is de onvrijwillige zorg afgebouwd. In de loop van
2021 zijn er twee bewoners met onvrijwillige zorg bijgekomen. De stappenplannen WZD worden standaard,
in samenwerking met een externe deskundige, periodiek geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken of de
onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd. Bovenstaande informatie is afkomstig uit de analyse onvrijwillige
zorg welke is gedeeld met de inspectie.
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Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg:
In alle gevallen zijn in het verslagjaar de ongenoegens van bewoners naar tevredenheid van betrokkenen
afgehandeld. Twee ongenoegens zijn behandeld door de klachtenfunctionaris, de overige 23 door de teams zelf
of de verantwoordelijk leidinggevende/manager. De meldingen zijn verschillend van aard. Er zijn geen officiële
klachten ingediend.

MELDINGEN INCIDENTEN CLIENTEN
Valincidenten
2020

470

2021

445

Medicatie-incidenten
2020

339

2021

338

Andere incidenten
2020

77

2021

99

Totaal aantal incidenten

886

882

2020

2021

KLACHTEN, ONGENOEGENS EN COMPLIMENTEN

25
18

MELDINGEN INCIDENTEN MEDEWERKERS
2020

2021

1

1

33

111

Onveilige apparatuur

1

0

Vallen/struikelen

0

3

Brandwonden

2

0

Snijwonden

0

1

Anders

1

12

38

128

Prikaccident

7
0

0

2020

2021

Formele
klachten

2020

2021

Ongenoegens

2020

8

2021

Complimenten

Ongewenste intimiteiten/agressie

Totaal aantal incidenten
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INHOUD-THEMA 4:

LEREN EN ONTWIKKELEN
Lerende organisaties

In 2021 is een nieuwe werkwijze aan de hand van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geïntroduceerd.
Teams voeren aan de hand van de inhoudelijke en randvoorwaardelijke thema’s van het kader ´het goede
gesprek’ en werken, daar waar de basis niet op orde is, aan gerichte verbeteracties. De nieuwe werkwijze
draagt bij aan continu leren en ontwikkelen van de kwaliteit. Het kwaliteitsverbeterregister vervult hierbij een
belangrijke rol. Dit register maakt de verbeteropgaven organisatiebreed zichtbaar en bevordert het uitzetten,
monitoren en evalueren van verbeteracties door teams.
Het Laar werkt al vele jaren samen met diverse andere woon- en zorgaanbieders onder andere binnen het
Zorgnetwerk Midden-Brabant. 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. Tussen deze organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling
geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie.
Jaardoel: Sociale innovaties om efficiënter en prettiger te werken en bij te dragen aan een aangename dag
voor onze (wijk)bewoners
Op het gebied van sociale innovatie hebben we onze collega's meer weten te betrekken bij veranderingen
in Het Laar. Zo is in het tweede tertiaal het werken met het kwaliteitsspel in de teams geïntroduceerd.
Dit spel, gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, ondersteunt het vakmanschap in de teams en
de mogelijkheid om vanuit de eigen professie invloed te hebben op de kwaliteit van de dagelijkse zorg en
dienstverlening. De ambitie is om elke dag met focus samen te leren en te ontwikkelen. Deze werkwijze is
ook ondersteunend aan het zelforganiserend werken door teams. Ook zijn door het management eind van
het jaar de bouwstenen van de nieuwe leiderschapsstijl geïnventariseerd. Een stijl die ondersteunend is aan
het werken met zelforganiserende teams. Belangrijk is dat teams en medewerkers zich in Het Laar gezien en
gehoord voelen. Deze bouwstenen worden in 2022 met het kader nader verkend en vertaald naar bijbehorend
leiderschapsgedrag.
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 het
kwaliteitsverbeterregister. Dit register wordt geraadpleegd door teams bij de inventarisatie van verbeteracties.
Eind van het jaar is besloten om het werken aan de verbeteracties voortvloeiend uit het kwaliteitsspel te
ondersteunen door in de teams weer actief de verbeterborden op te pakken. Daarnaast is besloten om in 2022
voor teams reflectie- en ontwikkeltijd beschikbaar te stellen. Hiervoor is ruimte in de begroting gereserveerd.
Dit om het methodische werken met elkaar verder vorm te geven en te borgen in onze teams.
De kwaliteitsverpleegkundige en/of de manager is actief betrokken en aanwezig bij het verbeterbord.
Dit draagt bij aan het realiseren van meer nabijheid.
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De senior verpleegkundigen volgen een coaching traject gericht op het nemen van eigenaarschap en persoonlijk
leiderschap in zowel het team van verpleegkundigen als in de zorgteams waarin zij actief zijn. Daarnaast zijn
en worden er kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld die de zorgteams ondersteunen in het zelforganiserend
werken en het samen leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Het scholen van medewerkers heeft helaas op enkele vlakken door COVID-19 vertraging opgelopen.
Medewerkers hebben door de druk op de zorg, maar ook door het feit dat groepsbijeenkomsten niet konden
plaatsvinden, minder opleiding gehad dan in het opleidingsplan oorspronkelijk begroot. In het totaal is in 2021
€ 296.700,- geïnvesteerd in scholing. Dit is € 95.272,- meer dan de CAO voorschrijft.
In de loop van het jaar is een nieuw leermanagementsysteem aangeschaft. Dit systeem wordt in 2022 in
Het Laar uitgerold en biedt een digitale leeromgeving voor medewerkers. Het is in de eerste plaats een platform
om medewerkers te laten leren, te toetsen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierdoor zijn medewerkers
altijd up-to-date in hun vakgebied en duurzaam inzetbaar.
Dit jaar zijn er ± 270 documenten in het kwaliteitsmanagementsysteem van Het Laar geëvalueerd en daar waar
nodig bijgesteld.
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 5:

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE
EN MANAGEMENT
Transparantie en verantwoording

(Wijk)bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers 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 en het voldoen aan wet- en regelgeving
maken onderdeel uit van de (toezicht)agenda en de werkzaamheden van de raad van bestuur en de raad van
toezicht. Via werkvloeren en bijeenkomsten met bewoners, contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers
houden bestuurder en toezichthouders voeling met de dagelijkse kwaliteit van zorg en ondersteuning en
wonen en welzijn. De bestuurder en toezichthouders conformeren zich aan de Governancecode Zorg 2017.
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.
In 2021 is door managementteam en kaderleden hard gewerkt aan een gedragen, gezamenlijke visie op
zelforganisatie en bijbehorend -verbindend- leiderschap. Teams hebben de ruimte om het wonen,
de dienstverlening en de zorg in directe samenspraak met de (wijk)bewoner en hun naasten te organiseren.
Managers en leidinggevenden 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.
Jaardoel: Heldere visie en afspraken over zelforganisatie
De beweging richting ‘verbindend leiderschap’ is opgestart. We willen dat medewerkers en vrijwilligers zich
in Het Laar ‘gezien’ en ‘gehoord’ voelen. Dit draagt bij aan een aangenaam en professioneel werkklimaat.
Consensus is bereikt over de bouwstenen voor de nieuwe leiderschapsstijl. Een stijl die ondersteunend is aan het
werken met zelforganiserende teams, te weten: een gezamenlijke visie, verbinden, vertrouwen, experimenteren
& leren en eigenaarschap. In 2022 worden deze bouwstenen samen met het leidinggevend kader vertaald naar
nieuw leiderschapsgedrag. Tevens wordt bezien in hoeverre de organisatiestructuur nog passend is.
Om verbinding en aansluiting te houden bij de dagelijkse kwaliteit van de verleende zorg- en dienstverlening
heeft de bestuurder meegelopen met collega's in het primaire proces. De bestuurder heeft tijdens ‘dit
werkvloeren’ geconstateerd dat teams behoefte hebben aan het aanbrengen van rust en focus in het werk.
Om teams hierin te ondersteunen is het kwaliteitskader geïntroduceerd. Tevens is besloten om in het kader van
het actieplan ‘Aangenaam werken bij Het Laar’ het leidinggevend kader van de sector zorg uit te breiden met
een interimmanager. Hierdoor kan meer nabijheid en steun worden geboden aan zorgteams in Het Laar in hun
ontwikkeling naar zelforganisatie.
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De bewonersraad werkt met diverse commissies om vinger aan de pols te houden kijkend naar de kwaliteit van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning en wonen en welzijn. Signalen over de kwaliteit van deze aspecten
worden besproken in de commissies en waar nodig aan de orde gesteld in de overlegvergadering van de
bewonersraad.
Afgevaardigden van de ondernemingsraad participeren in diverse overleggen en commissies om zo voeling
te houden met de kwaliteit van Het Laar als werkgever. Signalen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden,
cultuur en leiderschap, die het werk en/of het welzijn van collega’s raken, worden besproken met de bestuurder.
Dit gebeurt in de reguliere overlegvergaderingen en/of de artikel 24-overleggen.
Zowel de bewonersraad als de ondernemingsraad worden financieel en materieel naar tevredenheid onder
steund, ook voor wat betreft deskundigheidsbevordering. Beide raden hebben een eigen verslag over 2021
uitgebracht. Hierin wordt onder andere toegelicht welke ongevraagde en gevraagde adviezen aan de bestuurder
zijn gegevens als ook welke instemmingen.
De voorbereiding van de oprichting van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) is aan het eind
van het jaar opgestart. Een divers samengestelde werkgroep met enthousiaste collega's, waarin eveneens
de Raad van Bestuur participeert, heeft als planning om uiterlijk in het tweede tertiaal van 2022 de VVAR te
hebben geïmplementeerd. Met de oprichting van de VVAR waarborgt Het Laar dat professionals invloed kunnen
hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook betrokken worden bij de
beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’.
Ondanks de beperkingen als gevolg van COVID-19 is het vrijwilligersplatform regelmatig bij elkaar geweest.
Een belangrijk aandachtspunt voor het platform is de communicatie en samenwerking tussen vrijwilligers en
de aandachtsvelders vrijwilligers in de teams. De scholing ‘omgaan met dementie’ en de cursus ‘slikproblemen’
zijn doorgegaan, echter diverse andere scholingen zijn noodgedwongen gecanceld. Actief wordt ingezet op het
werven van vrijwilligers. Hiertoe worden onder andere advertorials geplaatst in diverse wijkbladen en is het
platform voorstander van deelname van Het Laar aan de seniorenbeurs. Op basis van de vrijwilligersraadpleging
in 2020 zijn verbeteracties geformuleerd zoals het voornemen om voor vrijwilligers scholingen te organiseren
op het gebied van rouwverwerking, het omgaan met niet aangeboren hersenletsel en een verdieping op het
gebied van dementie. Mede naar aanleiding van COVID-19 is een aantal vrijwilligers buiten beeld geraakt.
Alle vrijwilligers zijn inmiddels persoonlijk benaderd. In het platformoverleg zijn de resultaten van de gesprekken
geëvalueerd en vervolgstappen uitgezet. De aanvraag van het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, gepland
in 2021, is uitgesteld.
De Raad van Toezicht heeft via de afvaardiging “Zorg en Veiligheid” voeling gehouden met de kwaliteit van zorg
en veiligheid in Het Laar. Er heeft periodiek afstemming plaatsgevonden met onder andere de sectormanager
zorg en de kwaliteitsfunctionaris.
Goedkeuring is aan de Raad van Toezicht gevraagd voor onder andere de jaarrekening en het bestuursverslag
2020, het kwaliteitsplan 2022, de exploitatie- en investeringsbegroting 2022, het treffen van een voorziening
voor uitvoering van het actieplan ‘Aangenaam werken bij Het Laar’ en diverse zaken rondom de voorgenomen
nieuwbouw van Laarstede. Daarnaast is goedkeuring gevraagd voor de benoeming van een nieuwe accountant
vanaf kalenderjaar 2021.
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Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en delegaties van de
bewonersraad, de ondernemingsraad en het vrijwilligersplatform. Over de uitkomsten van deze overleggen
wordt schriftelijk en mondeling verslag uitgebracht aan de gehele Raad van Toezicht. Met behulp van deze
overleggen wordt actief opgehaald wat er speelt in Het Laar en hoe de samenwerking met de bestuurder door
deze organen wordt ervaren.
Het managementteam heeft de frequentie van het periodieke managementteamoverleg verhoogd van
één keer per maand naar twee keer per maand. Daarnaast is de weekstart geïntroduceerd. Deze nieuwe
opzet draagt onder andere bij aan het versterken van de onderlinge verbinding en afstemming tussen
managementteamleden.
Het Laar voldoet aan de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Kijkend naar de vernieuwde
code die vanaf 2022 van toepassing is, zijn eind 2021 de voorbereidingen getroffen op de oprichting van een
Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR). Daarnaast worden de statuten en de reglementen
afgestemd op de nieuwe code en de gewijzigde wetgeving waaronder de Wmcz 2018.
Voldaan is aan de verslagleggingsverplichtingen van Het Laar. De jaarrekening, de controleverklaring en
digiMV zijn te raadplegen via jaarverantwoordingzorg.nl. Daarnaast is tijdig gezorgd voor het plaatsen van het
kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan op de website en het doorleveren van de indicatoren basisveiligheid en de
kernfactoren personeelssamenstelling naar het Zorginstituut Nederland. Met de inspectie zijn de overzichten en
analyses onvrijwillige zorg gedeeld.
Zowel de bewonersraad als de ondernemingsraad hebben actief geparticipeerd in de totstandkoming van het
kwaliteitsplan 2022. Met name het aanbrengen van meer rust en focus in het werk en het terugdringen van het
grote aantal projecten in Het Laar werd als belangrijk gezien door zowel de adviesorganen als de toezichthouder.
De kracht van het kwaliteitsplan zit in de nadruk op het methodisch werken met het kwaliteitskader en de focus
op het continu leren en ontwikkelen. Het Kwaliteitsplan is besproken met de zorginkoper langdurige zorg en de
kwaliteitsexpert van Zorgkantoor VGZ en enkele leden van het lerend netwerk.
In het verslagjaar is een aanpassing doorgevoerd in de opzet van het meerjarenbeleid. We werken aan nieuwe
meerjarenambities voor 2023 – 2027. Ambities met een vergezicht, maar niet in beton gegoten. We stellen ze
tussentijds bij als ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. Vanuit de meerjarenambities brengen we focus aan
in onze jaarlijkse (kwaliteits)plannen en begrotingen.
Het Laar is een financieel gezonde, weerbare organisatie waardoor er veel vertrouwen is dat we Het Laar vanuit
haar missie en kernwaarden verder kunnen blijven ontwikkelen.
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EXPLOITATIE
2020

2021

Bedrijfsopbrengsten
(zorg en verhuur)

€ 22.307.935

€ 23.479.119

Bedrijfslasten
(zorg en verhuur)

€ 21.641.034

€ 22.171.090

Totaal
bedrijfsresultaat
(zorg en verhuur)

€ 666.901

€ 1.308.029

DOELGROEPEN HET LAAR (PER 31 DECEMBER)

OPBRENGSTENVERDELING IN %

Bewoners met ZZP (Wlz)

(Wijk)bewoners met thuiszorg (Zvw)

2020
Wlz

2020

204

2020

75

2021

212

2021

82

(Wijk)bewoners met VPT (Wlz)

82,3%

Huurders (privaat)

2020

9

2020

123

2021

14

2021

124

29

2021

32

84,2%

Zvw

(Wijk)bewoners met MPT (Wlz)
2020

2021

3,2%

4,3%

Overige zorgopbrengsten (PGB en Wmo)

0,1%

0,2%

(OVERLEG)VERGADERINGEN
Raad van toezicht-vergadering

Overlegvergadering ondernemingsraad

7x
7x

2020
2021

2021

Overlegvergadering bewonersraad

6x

2020
2021

7x
7x

2020

Verhuur

7,5%

6,8%

Overlegvergadering vrijwilligersplatform
2020

7x

2021

2x

3x

Overige opbrengsten en subsidies

Managementteam-vergaderingen

6,9%

11x

2020

4,5%

20x

2021

FINANCIELE RATIO'S
Solvabiliteit (criterium: > 25%)
2020
2021

49,2 %
51,7%

Liquiditeit (current-ratio)
2020
2021

4,7
3,5

Weerstandsvermogen (criterium: > 15%)
2020
2021

64,5 %
66,9%

DSCR (criterium: > 1,2)
2020
2021

3,5
4,2
19

RANDVOORWAARDEN-THEMA 6:

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

Om verantwoorde en persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden zetten we in op het hebben
en houden van voldoende deskundige collega´s. We houden onze voordeur voor nieuwe collega’s geopend en
onze achterdeur zoveel als mogelijk gesloten. Dit vraagt veel van ons vermogen om als werkgever collega´s te
vinden, boeien en binden.
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 daarbij 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.
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.
De formatie 2021 is afgestemd op de gecontracteerde Wlz-zorg, de levering van Zvw-zorg, het aanbieden van
Wmo-begeleiding en de verhuur van appartementen.
Het Laar zet 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.
Jaardoel: Bevorderen van vitale en duurzaam inzetbare collega’s
De realisatie van dit jaardoel heeft, als gevolg van de noodzakelijke prioritering in de veelheid van voornemens,
vertraging opgelopen in 2021. Wel is een samenwerking aangegaan met een nieuwe arbodienstverlener, is er
een koppeling aangebracht tussen het verzuimprogramma en AFAS, is voor 11 van de 12 medewerkers waarmee
vitaliteitsgesprekken zijn gevoerd een verandertraject ter bevordering van de vitaliteit opgestart en is een
externe vitaliteitscoach beschikbaar gekomen voor advies. Door COVID-19 hebben de interne vitaliteitscoaches
niet kunnen samenkomen. Tevens is de spiegelanalyse ziekteverzuim en de Risico Inventarisatie en Evaluatie
beschikbaar gekomen. Inzichten zijn aangewend om te komen tot een verzuimaanpak voor 2022. In 2022
wordt verder invulling en uitwerking gegeven aan het vitaliteitsproject. Hierin wordt ook het landelijke thema
‘Stoppen met roken’ betrokken. De Ondernemingsraad steunt de aandacht hiervoor en dit heeft onder andere
geresulteerd in het realiseren van een rookplek in de tuin en het aanbrengen van borden die rookvrije zones
markeren. Dit heeft echter nog niet het gewenste effect waardoor ook in 2022 dit onderwerp aandacht behoeft.
De missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ is dit jaar aangevuld met ‘Aangenaam werken bij Het Laar’.
Onze collega's vormen immers de belangrijkste schakels in het bieden van een aangename dag voor onze
(wijk)bewoners. We willen dat onze collega's zich gezien en gehoord voelen en worden ondersteund in hun
dagelijkse werk. Hier investeren we in.
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In het najaar is hiertoe het actieplan ‘Aangenaam werken bij Het Laar’ opgesteld. Dit plan richt zich onder
andere op de uitbreiding van de zorgcapaciteit, het terugbrengen van het verzuim, het werken met een gezond
rooster, de inzet van vrijwilligers en de ontwikkeling van een leiderschapsstijl en een organisatiestructuur die
ondersteunend zijn aan zelforganisatie.
In het voor- en najaar zijn in het totaal zes bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd (voor vrijwilligers
zijn deze begin 2022 gepland). Tijdens deze bijeenkomsten is stilgestaan bij onderwerpen zoals COVID-19 in
Het Laar, zelforganiserende teams, het arbeidsmarktvraagstuk, de inzet van (zorg)technologie en de nieuwbouw
van Laarstede.
In 2020 is het visiedocument HR-nieuwe stijl opgesteld en in 2021 is dit document vertaald in een nieuwe opzet
en inrichting van het team Mens & Ontwikkeling. De werving van een nieuwe manager Mens & Ontwikkeling is
afgerond en samen met het bestaande team is gewerkt aan de verdere uitwerking van het visiedocument.
Dit document is positief ontvangen door het managementteam en de ondernemingsraad. In de loop van dit jaar
is het team aangevuld met een tweede Adviseur M & O en een nieuwe Praktijkopleider. Een start is gemaakt
met de implementatie van het visiedocument. Zo wordt elke manager/leidinggevende van Het Laar ondersteund
door één van de adviseurs. Tevens is een start gemaakt met de vormgeving van de expertisegebieden, te weten:
praktijkopleiden, goed werkgeverschap, vinden, boeien & binden en advisering. De taken van de vertrokken
Recruiter zijn overgenomen door de adviseurs M & O.
De nieuwe praktijkopleider gaat de beroepspraktijkvorming in Het Laar samen met de (proces) werkbegeleiders
verder professionaliseren. De ouderenzorg wordt steeds complexer en dit vraagt specifieke competenties.
Methodisch werken, gesprekstechnieken, omgaan met probleemgedrag, ICT-vaardigheden en eigenaarschap
tonen zijn voorbeelden hiervan.
De voorbereidingen zijn getroffen op het maandelijks onboarden van nieuwe collega's in Het Laar. Dit is dit jaar
als gevolg van COVID-19 niet mogelijk geweest. Vanaf 1 januari 2022 is er weer sprake van een warm welkom
voor nieuwe collega's.
In 2021 hebben we, om onze collega's een hart onder de riem te steken, ze onder andere verrast met kleine
attenties zoals een lunchpakket, het boek ‘Verpleeg Thuis’ van Teun Toebes en een extra geldbedrag in de
decembermaand. Vanzelfsprekend is aan onze medewerkers ook de tweede landelijke zorgbonus uitgekeerd.
Uit het geanonimiseerde jaarverslag van de vertrouwenspersoon van Het Laar blijkt dat één medewerker
telefonisch contact heeft gehad met de vertrouwenspersoon. De rol van vertrouwenspersoon is belegd
bij arbodienstverlener Perspectief. Het betreft een melding rondom intimidatie/vertrouwen. De melding
is volgens het protocol afgehandeld en de vertrouwenspersoon heeft geen aanleiding gezien tot
noodzakelijke vervolgacties.
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PERSONELE KENGETALLEN
Totale formatie (in loondienst)
2020

377 (231,69 Fte)

2021

383 (236,33 Fte)

Verhouding cliëntgebonden en
niet-cliëntgebonden medewerkers

75% 25%

2020

2021

74% 26%

Instroom

54 (26,22 Fte)

2020

89 (39,19 Fte)

2021
Uitstroom

60 (32,7 Fte)

2020

83 (34,55 Fte)

2021

KWALIFICATIENIVEAUS ZORG

Stagiaires

50

2020

21

2021
Vrijwilligers

180

2020

155

2021

10,31%

2021

Zorghulp

15,33 Fte

16,59 Fte

Verzorgende/helpende

34,23 Fte

33,02 Fte

IG-Verzorgende

90,89 Fte

90,14 Fte

Verpleegkundige MBO

21,41 Fte

20,45 Fte

Verpleegkundige HBO

7,33 Fte

6,68 Fte

0 Fte

0,5 Fte

(GZ)-Psycholoog

0,44 Fte

0,44 Fte

Specialist
ouderengeneeskunde/
basisarts

0,67 Fte

1,16 Fte

Verpleegkundig specialist

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)
2020

2020

2021

9,28%

Openstaande vacatures

15 (14 cliëntgebonden)

2020

21 (16 cliëntgebonden)

2021

INTRODUCTIE NIEUWE MEDEWERKERS

30
21

CONTACT MET VERTROUWENSPERSOON
Medewerkers

0
2020

1
2021

8,2

8,2

8,1

8,1

2020

2021

2020

2021

Kwaliteit
sollicitatieprocedure

Kwaliteit
gehele
introductie

2020

2021

Aantal
geretourneerde
enquêtes
22

RANDVOORWAARDEN-THEMA 7:

HULPBRONNEN, OMGEVING
EN CONTEXT

De samenwerking van Het Laar 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.
Het Laar staat open voor good practices uit de sector (bewezen initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg
en innovatie) en brengt ook zelf good practices in. Dit doen we onder andere via onze deelname aan de
transitietafel en het zorgnetwerk.
Inzet en ondersteuning van technologie kan leiden tot meer eigen regie, hogere kwaliteit van leven,
doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.
Belangrijk is dat de digitale vaardigheden en mogelijkheden van ouderen en (zorg)collega’s (mee)groeien.
Daar investeren we in. In de eerste plaats door onze medewerkers en vrijwilligers digitaal vaardiger te
maken. Dit vergroot de kansen om succesvol gebruik te maken van innovaties. Meer digitaal vaardige
collega's hebben ook een rol in het enthousiasmeren van bewoners en naasten om open te staan voor
nieuwe technieken. Via diverse applicaties (cliëntdossier, familieportaal) en innovaties (domotica, tovertafel,
fietslabyrint, slim incontinentiemateriaal, medicijndispenser) geven we uitwerking aan het ondersteunen van
‘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).
Door het team huisvesting, beheer en onderhoud wordt toegezien op de uitvoering van het 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, alarmeringssystemen, medicijnkoelkasten,
en dergelijke). Via deelname van Het Laar aan de Milieuthermometer zetten we in op het verduurzamen van
onze bedrijfsvoering.
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.
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Jaardoel: Met Laarstede bouwen aan de toekomst
In Het Laar zijn diverse werkgroepen betrokken geweest bij de totstandkoming van het definitief ontwerp voor
nieuwbouw Laarstede. Op basis van dit ontwerp is een proefappartement geplaatst. Dit appartement kon
door bewoners, collega´s en andere geïnteresseerden worden bezichtigd. De bevindingen zijn waar mogelijk
meegenomen door de architect. Ook is de omgevingsdialoog met buurtbewoners gevoerd. Dit als onderdeel
van de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingsprocedure. Inmiddels zijn gebruikersgroepen gestart om
diverse woon- en zorgprocessen in te richten. Een bouwteam, waarin de beoogde aannemer participeert,
is samengesteld om te komen tot de bepaling van de aanneemsom van de nieuwbouw. Daarnaast is,
kijkend naar de doelgroep die we willen huisvesten in Laarstede, een formatieplan opgesteld. Dit plan en de
verwachte stijging van de zorgzwaartemix zijn onderwerp van gesprek met het zorgkantoor (Wlz-financier).
Met de zorginkoper zijn eind 2021 gesprekken gestart over de financiering van de frictiekosten samenhangend
met de ingebruikname van Laarstede. De advies- en toezichthoudende organen van Het Laar zijn zorgvuldig
betrokken bij de voortgang van de bouwfasen en de planning. In- en externe belanghebbenden zijn via twee
bouwbulletins over de stand van zaken geïnformeerd.
Jaardoel: Technologische innovaties om efficiënter en prettiger te werken en bij te dragen aan een aangename
dag voor onze (wijk)bewoners
Stevig is ingezet op de uitvoering van het in 2020 opgestelde ICT-projectplan. Gewerkt is aan het automatiseren
en optimaliseren van de administratieve processen via AFAS; het digitaliseren en toegankelijker maken
van informatievoorziening voor teams en collega’s; het invoeren van een nieuw verpleegoproepsysteem
en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij collega’s. Daarnaast zijn alle medewerkers van Het Laar
overgegaan op het werken met ONS-rooster. De invoering van de digitale werkplek en de digitalisering van
de personeelsdossiers is in de projectplanning doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is een nieuw leerplein
aangeschaft. De implementatie van dit leermanagementsysteem (LMS) staat gepland eind 2022.
Eind van het jaar is in Laarhoven gestart met de invoering van een nieuw verpleegoproepsysteem. Dit systeem
ondersteunt de kwaliteit van leven van onze bewoners. Zo biedt het systeem leefstijlmonitoring, waardoor
teams persoonsgerichte zorg op basis van data kunnen bieden. Verder maakt het systeem onderscheid tussen
calamiteitenzorg (noodoproep) en reguliere ondersteuningsvragen en komt dwaaldetectie beschikbaar voor alle
bewoners met dementie, dus ook buiten Laarhoven. Tevens maakt het verpleegoproepsysteem een slimme inzet
van medewerkers mogelijk.
Er zijn digicoaches aangesteld en geschoold en er is een start gemaakt met de werkgroep Digitaal Vitaal.
De digicoaches vervullen een belangrijke rol in het ondersteunen van collega’s bij het gebruik van nieuwe
ICT-toepassingen. Het digitaal vaardiger maken van collega’s (en bewoners) is noodzakelijk gezien de
toenemende inzet van technologie in de zorg- en dienstverlening. 120 collega's hebben de zelftest digivaardig
in de zorg gedaan en waar gewenst deelgenomen aan scholingen ter vergroting van de digitale vaardigheden.
Hiervoor waren uren beschikbaar voor digiweters (2 uur) en digistarters (10 uur).
Een vervolg is gegeven aan de projecten ‘Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg in dienst van het
woonzorgcentrum’ en ‘Hulpkrachten in de ouderenzorg’. Deze projecten vormen zinnige zorginitiatieven en
zijn afgestemd met het zorgkantoor. Het hulpkrachteninitiatief dat Het Laar uitvoert in samenwerking met
Prins Heerlijk draagt bij aan een inclusieve samenleving en speelt in op de krapte op de arbeidsmarkt.
Het Praktijkverpleegkundigeninitiatief voeren we uit in samenwerking met enkele huisartsenpraktijken en
draagt bij aan doelmatigheid en het betaalbaar houden van de zorg.
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Het Laar behaalde het zilveren Milieuthermometer certificaat. De milieuthermometer strekt zich uit over
17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Het Laar draagt
hiermee bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het zuiniger gebruik van grondstoffen en een
gezonde leefomgeving voor bewoners en collega's. Daarnaast werkt Het Laar met de routekaart voor een
duurzaam vastgoed.
Het Laar neemt actief deel aan de transitietafel en levert hiermee een 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.
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RANDVOORWAARDEN-THEMA 8:

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Via het uitzetten van enquêtes onder nieuwe 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.
Daarnaast ontvangt Het Laar via Zorgkaart Nederland 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 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.
We stimuleren het geven van waarderingen door (wijk)bewoners en hun familieleden/vrienden op Zorgkaart
Nederland. Dit is gedaan via oproepen in huisorgaan De Babbelaar, via de inzet van visitekaartjes, via widgets op
onze website en via de digitale informatieborden bij de liftblokken.
De website van Het Laar is dit jaar afgestemd op gebruikers met functiebeperkingen. De site is gericht op het
geven van achtergrondinformatie over Het Laar. De site helpt potentiële bewoners (en hun naasten) bij het
maken van keuzes uit zorgaanbieders. Tevens zijn de waarderingen van Het Laar op Zorgkaart Nederland via de
site te raadplegen.
In 2021 heeft het interne auditteam van Het Laar twee audits uitgevoerd rondom de thema’s methodisch
werken met het zorg- en leefplan (met name het rapporteren op doel) en mondzorg. Naar aanleiding van deze
audits zijn teams aan de slag gegaan met de hieruit voortvloeiende verbeteracties. Deze zijn belegd in het
kwaliteitsverbeterregister.
De eindaudit op 14 oktober heeft een prolongatie opgeleverd van het PREZO gouden keurmerk voor
Het Laar Verzorging, Het Laar Verpleging en Het Laar Zorg Thuis. De auditor concludeerde dat de kernwaarden
stijlvol, bruisend en verzorgd niet alleen tot uitdrukking kwamen tijdens de rondgang in Het Laar, maar zeker
ook tijdens de gesprekken met onze medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn zeer betrokken en tonen veel
enthousiasme.
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Het methodisch werken met het zorg- en leefplan, en in het bijzonder het rapporteren op doel, is enorm
verbeterd. Dit was tijdens de initiële audit in 2019 en de tussentijdse audit in 2020 een belangrijk
aandachtspunt. Communicatie met (wijk)bewoners en de interne communicatie vragen aandacht,
maar geconcludeerd is dat hiervoor al acties zijn ingezet ter verbetering.
Dit jaar zijn onafhankelijke, door Facit uitgevoerde, raadplegingen gehouden onder:
- Bewoners van Laarakker en Laarzicht (Het Laar Verzorging)
- Vertegenwoordigers van bewoners van Laarakker en Laarzicht (Het Laar Verzorging)
- Vertegenwoordigers van bewoners van Laarhoven (Het Laar Verpleging)
- Wijkbewoners (Het Laar Zorg Thuis).
Daarnaast zet Het Laar ook eigen enquêtes uit. Dit doen we onder:
- Nieuwe bewoners met een Wlz-indicatie
- Nieuwe huurders
- Contactpersonen over de geleverde nazorg
- Nieuwe medewerkers en vrijwilligers.
De uitkomsten van de onafhankelijke onderzoeken en eigen enquêtes grijpen we aan voor het gericht
verbeteren van de kwaliteit. Verbeterpunten landen in het kwaliteitsverbeterregister.
Het Laar organiseert in 2022 opnieuw medewerkers- en vrijwilligersraadplegingen. De uitkomsten van deze
raadplegingen spiegelen we aan de uitkomsten van 2020 en wenden we aan voor het bevorderen van het
‘Aangenaam werken bij Het Laar’.
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