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Voorwoord 

Laurens heeft als zorgorganisatie een maatschappelijke opdracht. De maatschappij is in allerlei 
opzichten sterk aan het veranderen en de maatschappelijke opdracht aan Laurens beweegt daardoor 
ook. De komende jaren zullen de gevolgen hiervan duidelijk merkbaar zijn voor klant en medewerker: 
door de zelfzorg en de professionalisering, doordat er meer (financiële) eigen verantwoordelijkheid 
wordt neergelegd bij de klant en door het krimpen van de markt, vele loketten en versnippering 
van regelgeving en financiering. Dit vergt niet alleen aanpassingen in denken en doen bij onze 
klant en zijn omgeving, ook voor Laurens heeft dit grote gevolgen. Desondanks zullen wij onze 
verantwoordelijkheid blijven nemen om samen te vernieuwen en ook in lastiger tijden bij te dragen 
aan een betekenisvol leven voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Met een kleine variatie op Darwin kan worden gesteld dat de zorgaanbieder die zich het best weet 
aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke omstandigheden, zal overleven. Daarin ligt dan ook 
de uitdaging van Laurens. Dit vereist op de eerste plaats dat wij goed voor ogen houden wat wij 
willen bereiken. Deze inhoudelijke doelen hebben wij onlangs vastgelegd in onze Strategie 2020.

Het succes van Laurens op de markt van zorg en dienstverlening wordt vooral bepaald door de 
kwaliteit die wij in staat zijn te leveren aan de individuele klant en zijn of haar omgeving. Die 
kwaliteit wordt bepaald door onze medewerkers. Zij zijn degenen die, goed luisterend naar de vraag 
van klanten en hun omgeving, zorg en dienstverlening kunnen aanbieden en realiseren. Zorg die van 
hoge kwaliteit is en door de klant ook als zodanig ervaren wordt. Dat vraagt van een medewerker in 
deze tijd permanente aandacht voor zijn of haar ontwikkeling in het eigen vak, in servicegerichtheid 
en in moeiteloos schakelen met andere partijen (zoals collega’s, mantelzorgers en wijkinitiatieven) 
zodat de klant gebruik kan maken van een optimaal aanbod. 

Met alle veranderingen die ons de komende tijd te wachten staan en die we zelf ook bewust initiëren 
is het essentieel dat we continu in gesprek zijn met onze medewerkers en met elkaar over hoe ieder 
van ons zijn verantwoordelijkheid kan nemen, of we ons daartoe voldoende uitgerust voelen en 
wat er nodig is om onze doelen te bereiken. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat ieder van ons 
verantwoordelijk is voor zijn eigen inzet en prestaties. De organisatie schept daarvoor heldere kaders 
en levert de benodigde ondersteuning. 

Een recent voorbeeld van een aanpassing die we hebben gedaan om in te spelen op de veranderende 
maatschappij, is het besluit om met Thuiszorg Rotterdam te fuseren. We zijn ervan overtuigd dat 
door deze fusie de beschikbaarheid van goede thuiszorg, een goede aansluiting van de zorg thuis op 
het welzijnsaanbod van gemeenten én de aansluiting van thuiszorg op ziekenhuizen en de eerste lijn 
het best geborgd is.
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Een ander voorbeeld van aanpassingen zijn de maatregelen die wij moeten nemen om de gevolgen 
van het scheiden van wonen en zorg op te vangen. Het transitieproces in alle Laurens-locaties naar 
specialistische zorg met verblijf, wonen met gespecialiseerde zorg of geclusterd wonen is in 2014 in 
gang gezet. Een intensieve en ingrijpende verandering, die wel nodig is om ons aan te passen aan de 
nieuwe maatschappelijke context.

Aan de hand van de Strategienota 2020 zijn de doelstellingen voor 2014 geformuleerd. Voor 2014 
hebben we gekozen voor de volgende prioriteitvelden:

 –  De kwaliteit van zorg voor onze klanten verder verbeteren.
 –  Ontwikkelingen op het gebied van scheiden van wonen en zorg opvangen.
 –  De voorgenomen fusie tussen Thuiszorg Rotterdam en Laurens vormgeven.
 –  Operationele uitrol van de strategie vanaf 2015 voorbereiden.
 –  Versterking van de slagvaardigheid van onze organisatie.

I.C. Thepass     M.N.M. Scholten
Voorzitter Raad van Bestuur   Lid Raad van Bestuur
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1  Uitgangspunten van de verslaglegging

Met ingang van 2012 is het verplichte maatschappelijk verslag komen te vervallen. Laurens heeft 
ervoor gekozen om voor het jaarverslag 2014 dezelfde structuur te hanteren als de afgelopen jaren. 
Zo legt Laurens op een eenduidige en overzichtelijke wijze verantwoording af, voldoen we aan wet- 
en regelgeving omtrent verslaglegging en sluiten we aan bij de Zorgbrede Governancecode.

Het jaardocument is als volgt opgebouwd: 

Deel 1: maatschappelijk verslag
 –  Voorwoord
 –  Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de verslaglegging
 –  Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie
 –  Hoofdstuk 3: Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
 –  Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en prestaties

Deel 2: jaarrekening
 –  Financiële prestaties: de jaarrekening 2014 en de toelichting daarop

Daarnaast is de web-enquête DigiMV onderdeel van het jaardocument. Via DigiMV zijn kwantita-
tieve en feitelijke gegevens over Stichting Laurens gedeponeerd. Het jaardocument en de jaar-
rekening worden gedeponeerd bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze documenten zijn ook te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl, 
archief jaardocumenten.

Dit jaardocument is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 26 mei 2015 en vastgesteld door de 
Raad van Bestuur op 28 mei 2015. De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 

http://www.jaarverslagenzorg.nl
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2  Profiel van de organisatie

2.1  Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggend rechtspersoon Stichting Laurens

Adres Nieuwe Binnenweg 29

Postcode 3014 GB

Plaats Rotterdam 

Telefoonnummer 010 870 00 12

Nummer Kamer van Koophandel 41126751

E-mailadres w.vanderpols@laurens.nl

Internetpagina www.laurens.nl

2.2  Structuur van de organisatie

Laurens is een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad 
van Toezicht. De organisatie is geheel 2014 ingericht volgens een geografische indeling. In totaal 
zijn er zes regio’s die elk een eigen regiodirecteur hebben: Lansingerland, Noord-Oost, Noord-West, 
Centrum, Zuid-Oost en Zuidrand. Daarnaast heeft Laurens vijf concernafdelingen: Planning & Control, 
Personeel, Organisatie & Opleiding, Innovatie & Ontwikkeling, Financiële administratie en Vastgoed. 
Het organogram van de organisatie is als bijlage bij dit document gevoegd.

Bestuurlijke fusie Thuiszorg Rotterdam
Per 15 augustus 2013 is Laurens bestuurlijk gefuseerd met Thuiszorg Rotterdam door Laurens 
bestuurder te maken van Thuiszorg Rotterdam. Vanaf het moment van bestuurlijke fusie is er sprake 
van twee stichtingen met één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De juridische fusie vond 
plaats op 1 januari 2015. In de periode tussen de bestuurlijke fusie en de juridische fusie bleven 
beide organisaties op operationeel vlak gescheiden functioneren en werkten ze afzonderlijk binnen de 
gemeenschappelijke strategische kaders. Thuiszorg Rotterdam legt over 2014 verantwoording af door 
middel van een eigen jaarverslag.

BV’s
In 2007 is de Landgoed Olaertsduyn BV opgericht. Stichting Laurens is de enige aandeelhouder. 
In de BV is de exploitatie van een conferentiehotel en het verlenen van diensten aan ouderen 
ondergebracht.

Per 1 januari 2011 is de Laurens Houdstermaatschappij BV opgericht. Stichting Laurens is de enige 
aandeelhouder van deze BV. Tevens zijn per 1 januari 2011 de Vastgoed Motorstraat BV en de Hotel 

mailto:w.vanderpols%40laurens.nl?subject=
http://www.laurens.nl
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Motorstraat BV opgericht. Deze BV’s houden zich bezig met het ontwikkelen van een revalidatiehotel 
(vastgoed) en op termijn de exploitatie (hotel) hiervan. De Laurens Houdstermaatschappij BV is de 
enige aandeelhouder van deze BV’s.

In 2012 zijn de statuten van de Hotel Motorstraat BV aangepast. De naam is veranderd in Zorg en 
Welzijn Rotterdam BV met als doel het verrichten van activiteiten op het gebied van dienstverlening, 
welzijnswerk en zorg, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Samen met de SWKGroep is 
de Buurtzorgcombinatie BV opgericht. Zorg en Welzijn Rotterdam BV heeft 49% van de aandelen. 
Deze BV heeft als doel maatschappelijke activering, met daarbij bijzondere aandacht voor de 
kwetsbare groepen in de samenleving en groepen die achtergesteld zijn of dreigen te raken.  
Deze BV heeft meegedaan met de Wmo-aanbesteding in een aantal deelgemeenten van Rotterdam.

Advies- en medezeggenschapsorganen
Binnen Laurens is een aantal advies- en medezeggenschapsorganen actief. Dit zijn:

 – de Ondernemingsraad, zie paragraaf 3.5.;
 – de Centrale Cliëntenraad, zie paragraaf 3.6;
 – de Raad van Participanten, zie paragraaf 3.7. 

2.3  Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten 

Laurens is een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een sterke, 
professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij 
wonen. We bieden zorg en dienstverlening die met onze klanten meegroeit, in iedere levensfase.

Met ruim 5500 medewerkers werkzaam in 21 woonzorgcentra, 10 verpleeghuizen en 18 
woongebouwen levert de organisatie wonen, diensten en zorg aan met name ouderen in Rotterdam 
en omsteken. Tevens worden zorg en diensten aan huis geleverd.

Alles in huis voor mensen met een zorgbehoefte
Onze ondersteuning varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente of 
tijdelijke woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging 
op maat: het is allemaal mogelijk. Laurens levert alle AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, 
verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf op grond 
van de AWBZ.

Sociaal en actief
Laurens speelt een actieve rol in het bevorderen van sociale contacten en deelname aan 
(maatschappelijke) activiteiten. Zo hebben wij ontmoetingspleinen en organiseren wij een breed 
scala aan recreatieve en educatieve activiteiten onder de naam Laurens Actief. Ook bekend zijn 
inmiddels de uitjes en vakanties van ons UITbureau voor Ouderen. Wij organiseren complete 
vakanties met zorg. Met andere woorden: wij zorgen niet alleen voor het nodige, maar ook voor de 
léuke dingen van het leven!
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2.3.2 Werkgebieden

Verpleging en verzorging Aantal

Klanten per einde verslagjaar

Aantal klanten in instelling op basis van een zzp 2.574 klanten

Aantal klanten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) 22 klanten

Aantal extramurale klanten (inclusief klanten met begeleiding of dagbe-
steding op basis van de functies BG en/of BGG (voor zover niet opgeno-
men in de instelling)

2.437 klanten

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 3.082 bedden/plaatsen

Productie gedurende het verslagjaar   

Aantal dagen zorg met verblijf 986.807 dagen

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 8.493 dagen

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in 
groepsverband (BGG))

142.542 dagdelen

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de 
functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg)

543.195  uren

Personeel in loondienst

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 5.062
3.357,58

personen
fte

Bedrijfsopbrengsten

Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar  267.690.000 euro

waarvan wettelijk budget 232.494.000 euro

waarvan overige bedrijfsopbrengsten 35.196.000 euro

Laurens richt zich op zorg, welzijn, dienstverlening en wonen vanuit de gemeenten Rotterdam, 
Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Lansingerland en Oostvoorne. Het betreft de zorgkantoorregio’s 
Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Delft-Westland-Oostland.

2.3.3  Samenwerkingsrelaties

Vanwege de grote omvang van Laurens onderhouden we met alle regionale en landelijke relevante 
organisaties formele en informele contacten. Het betreft onder andere overheden, zorgorganisaties 
(zoals collega V&V-organisaties, VG, GGZ, thuiszorg, ziekenhuizen), woningcorporaties, branche-
organisaties en zorgkantoren. Op het niveau van het concern zijn er verschillende samenwerkings-
verbanden. Hieronder wordt een aantal van deze samenwerkingsverbanden kort beschreven. 
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Rotterdam Stroke Service (RSS)
De Rotterdam Stroke Service (RSS) heeft als doelstelling het bieden van kwalitatief hoogwaardige 
ketenzorg voor klanten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Deelnemers in dit netwerk zijn 
de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Rijnmond Zuid en het Sint Franciscus 
Gasthuis, de Laurens-verpleeghuizen Antonius IJsselmonde en Antonius Binnenweg en het 
Rheumaverpleeghuis.

Coöperatie Wijkverpleging Rotterdam
Het project Zichtbare Schakels Rotterdam waarin Laurens deelneemt wordt de komende jaren door de 
samenwerkende partijen (Laurens, Thuiszorg Rotterdam, Humanitas, Aafje en de huisartsenverbinding 
OSER) voortgezet als Coöperatie Wijkverpleging Rotterdam. De samenwerkende partijen van het 
project Zichtbare Schakels hebben ruim vier jaar intensief samengewerkt aan het weer terug 
in de stad en de buurt krijgen van de wijkverpleegkundige. Deze Rotterdamse samenwerking 
tussen huisartsen en thuiszorginstellingen is uniek in Nederland en heeft ervoor gezorgd dat de 
wijkverpleegkundige functie in Rotterdam weer tot bloei is gekomen.

De transmurale zorgbrug
De huidige zorg voor ouderen in het ziekenhuis concentreert zich voornamelijk op de ziekte waarvoor 
de patiënt is opgenomen, terwijl een oudere vaak meerdere aandoeningen heeft. De overgang naar 
huis is vaak onvoldoende gecoördineerd. Met dit project wil het IJssellandziekenhuis, samen met 
zorgorganisaties - waaronder Laurens - werken aan het voorkomen van de negatieve gevolgen van 
een ziekenhuisopname door:
1.  Verbeterde ziekenhuiszorg.
2.  Begeleide overgang naar huis door een wijkverpleegkundige.
3.  Systematische nazorg in de thuissituatie.

Lectoraat ‘Samenhang van wonen, diensten en zorg’
Laurens heeft met het lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg aan de Hogeschool Rotterdam een 
tweede lectoriaatperiode afsproken voor de periode 2012-2016. Dit lectoraat heeft als doel om, op 
basis van praktijkgestuurd onderzoek, kennis te genereren over samenhang in de zorg voor ouderen. 
Ook bevordert het lectoraat de toepassing van de kennis in de praktijk van de ouderenzorg en in het 
onderwijs.

In 2014 liepen er negen middelgrote en grote onderzoeksprojecten, die allemaal in verschillende 
fasen van ontwikkeling verkeren (zie ook www.kenniscentrumzorginnovatie.nl). Het betreft onder 
meer:

 –  Het project In Touch, waarbij studenten, kennispartners en ondernemingen 
en - naast Laurens - ook zorginstellingen Aafje en Humanitas zijn betrokken, is 
succesvol afgerond. Het project leverde inzicht in de technische en inhoudelijke 
mogelijkheden voor spelletjes op de iPad die voor mensen met lichte tot matige 
dementie prettig zijn om te spelen. Ook heeft het project een speciale iPadhoes 
opgeleverd, die prettig en praktisch is in gebruik. Deze hoes is in 2015 in 
productie genomen. 

 –  In 2014 is het ZonMW-NPO-project Even Buurten afgerond, waarbij het draaide 
om eigen kracht en sociale netwerken in relatie tot professionele zorg. Ook is het 
het project Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie, een samenwerking met ACTIZ, 
afgerond. 

http://www.kenniscentrumzorginnovatie.nl
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 –  Zowel staatssecretaris van VWS Van Rijn als minister van Onderwijs Bussemaker 
hebben recent aangegeven dat we op grond van diverse onderzoeken en 
praktijkervaringen door moeten gaan met het investeren in geriatrische en 
gerontologische kennis bij verpleegkundigen in de praktijk en de opleidingen. 
Laurens is koploper - primair in de regio Noord-West - in het bieden van een 
groot volume aan hoogwaardige hbo-v-stages, onderwijs op de werkvloer, 
relevante opdrachten én duale leertrajecten, zelfs voor hbo-verpleegkundigen. 
Het lectoraat heeft geïnvesteerd in deze relatie en het gezamenlijk inzetten 
van de afzonderlijke kennisproducten om te beantwoorden aan een grotere 
kennisvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Minor+-project, waarbij 
studenten in Laurens Den Hoogenban hebben gewerkt aan een plan voor een 
praktisch werkbare, uitnodigende omgeving, waarbij je als bewoner met plezier 
én zelfstandig je kamer uitkomt. Ook de makey-makey is een voorbeeld van een 
succesvol studentenproject binnen de (geriatrische) revalidatie, waarbij datgene 
dat een revalidant graag doet, wordt gekoppeld aan relevante en aansprekende 
revalidatie-oefeningen. 

Conforte
Conforte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en 
thuiszorg in de regio Rotterdam. Door het bundelen van kennis en ervaring wordt gezorgd voor een 
krachtig netwerk. Dat is ook de betekenis van de naam: met kracht.

Naast bovenstaande samenwerkingsrelaties zijn er in de regio’s diverse inhoudelijke 
samenwerkingsverbanden gericht op de uitvoering van wonen, diensten en zorg.



11Laurens • Jaarverslag 2014

3   Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering  
en medezeggenschap

3.1  Normen van goed bestuur

Laurens hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en verankering en wil de 
besturing dan ook afstemmen op hedendaagse denkbeelden. Laurens onderschrijft de aanbevelingen 
met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede 
Governancecode, zoals opgesteld door de brancheorganisaties. Laurens past dan ook de Zorgbrede 
Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg integraal toe. De uitgangspunten van de 
Zorgbrede Governancecode zijn opgenomen in de statuten van Laurens en de reglementen van de 
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

De bestuursstructuur van Laurens voorziet in een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.  
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in 
de statuten van de stichting en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

3.2  Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur 
De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. Wanneer de Raad van 
Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden tot 
voorzitter. De verhouding tussen de bestuursleden is gebaseerd op collegialiteit en gelijkwaardigheid. 

Het bestuur vormt een personele unie met de Raad van Bestuur van Laurens Wonen.

Naam Bestuurs-
functie

Portefeuille Nevenfuncties

I.C. Thepass Voorzitter Strategie
Positionering op de markt
Besturingsfilosofie
Strategische en kwaliteits-
ontwikkeling van zorg- en 
dienstverlening
Kennisontwikkeling en 
innovatie

Voorzitter Nico Adriaan-
stichting Rotterdam
Lid Raad van Toezicht De 
Werkplaats (tot medio 2014)

drs. M.N.M. Scholten Lid Bedrijfsvoering
Organisatie en beheer van 
zorg- en dienstverlening
Kwaliteitsbeleid
Vastgoed
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Taak
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het totale beleid en voor de algehele aansturing. 

De Raad van Bestuur dient primair het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke 
taak als zorgverlener. Het bestuur maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen. 
De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het beleid in overeenstemming is met wettelijke, statutaire 
en andere voorschriften en waarborgt de continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur 
stimuleert, behartigt en bewaakt de identiteit van de organisatie en laat zich daarbij adviseren door 
de Raad van Participanten.

De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  
De leden van de Raad van Bestuur zijn samen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de 
Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur is 
gezamenlijk gesprekspartner van de Raad van Toezicht, het directieberaad en het strategisch beraad. 
Het strategisch beraad wordt geleid door I.C. Thepass, voorzitter van de Raad van Bestuur. Het 
directieberaad wordt geleid door M.N.M. Scholten, lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 
is tevens gesprekspartner voor de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van 
Participanten.

De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 
voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten, die de belangen of reputatie van de 
organisatie (medewerkers en klanten) en het maatschappelijk belang schaden.

Vergaderingen
Het bestuursbeleid wordt voorbereid, besproken, gecoördineerd, afgestemd en vastgesteld in de 
vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert één keer per twee weken op 
een vast tijdstip en overlegt in ieder geval over de aandachtsgebieden en over de bewaking en 
toetsing van de uitwerking en uitvoering daarvan. Verder overlegt de Raad van Bestuur over alle 
onderwerpen die op de agenda staan in het overleg met de Raad van Toezicht, de overlegvergadering 
met de Ondernemingsraad, het overleg met de Centrale Cliëntenraad en het overleg met de Raad van 
Participanten. 

Openbaarheid en belangenverstrengeling
De leden van de Raad van Bestuur zijn open over hun nevenfuncties. Ook zorgen zij ervoor dat er 
geen (schijn van) strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en belangen van de organisatie. 
Voordat een lid van de Raad van Bestuur een nevenfunctie aanvaardt, legt de bestuurder dit voor aan 
zijn collega-bestuurslid en aan de Raad van Toezicht. Indien de nevenfunctie - ook naar het oordeel 
van de Raad van Toezicht - geen nadelige invloed heeft op het functioneren van de organisatie en 
van het bestuurslid, kan hij of zij de nevenfunctie aanvaarden.
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3.3  Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. In het hele jaar 2014 bestond de 
Raad van Toezicht uit zes leden en één toehoorder van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen.  
Eén lid van de Raad van Toezicht is voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad. 

In de statuten is bepaald dat twee leden van de Raad van Toezicht vanuit een Protestants-
Christelijke kerkgenootschap en twee leden vanuit de Rooms-Katholieke kerk een speciale taak 
hebben bij de instandhouding van de identiteit. De benoeming van deze leden gebeurt om die reden 
met instemming van de Raad van Participanten. Deze instemming gebeurt uitsluitend op grond van 
het aanvullende criterium of de voorgedragen kandidaat voldoende in staat is om toezicht te houden 
op het inhoud geven aan de statutaire grondslag en doelstelling van de stichting, en op het vitaal 
houden van de identiteit van de stichting volgens het identiteitsbeleid.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal 
herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is daarmee acht jaar. Bij de bestuurlijke fusie tussen 
Zorg Compas en Laurens in 2008 is in aanvulling op deze twee termijnen van vier jaar een afspraak 
gemaakt over het aftreedschema. Leden, die in de rechtsvoorgangers al meer dan twee termijnen 
van vier jaar hebben vervuld, kunnen nog maximaal één termijn van vier jaar vervullen. Dit zou 
betekenen dat per jaar gemiddeld één lid de Raad van Toezicht verlaat. Om niet voortdurend in 
selectieprocedures te zijn verwikkeld, is ervoor gekozen om elke twee jaar twee leden van de Raad 
van Toezicht te vervangen.

Taak en werkwijze
Conform de statuten van Laurens houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van 
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden 
huizen, instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met 
raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de 
stichting. De taak en werkwijze zijn nader uitgewerkt in een reglement.
Om de toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig 
informeren (mondeling of schriftelijk) door de Raad van Bestuur. In de regel gebeurt dit als voor-
bereiding op of tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daar aanleiding voor is kan 
de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht ook tussentijds van relevante informatie voorzien.

De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een basis 
van vertrouwen, openheid en integriteit. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de diverse 
kennisvelden en functies die zij in het dagelijks leven vertegenwoordigen, in staat toezicht te 
houden en te functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur. 

Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Toezicht voldoet aan de eisen voor 
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling. Dit vereiste is vastgelegd in de statuten en het 
reglement. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit 
en een onafhankelijke instelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen 
enkele wijze een (in)direct belang heeft bij Laurens. 
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Profielschets
In een profiel is vastgesteld welke deskundigheden binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk 
zijn om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Daarnaast is in een 
profiel vastgesteld aan welke vereisten individuele leden moeten voldoen. De profielen van de 
Raad van Toezicht en haar leden zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de 
Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Participanten. In de profielschets zijn de 
volgende expertisegebieden benoemd: financieel-commercieel, retail-marketing, vastgoedbeheer en 
–ontwikkeling, ervaring in ketenafspraken en inkoop bij partners en leveranciers, (rijks)overheid en 
juridisch en ethisch-morele vraagstukken.

Deskundigheidsbevordering
De Raad van Toezicht neemt in de jaarplanning een aantal thema’s op waar extra aandacht aan 
wordt besteed. Deze thema’s worden voorafgaand aan de reguliere vergadering behandeld. In 2014 
is een toelichting gegeven op de onderwerpen ‘identiteit en cultuursensitiviteit’, hebben twee 
behandelaren een toelichting gegeven op behandeling binnen Laurens, is de risico-inventarisatie 
aan de orde geweest, was er een toelichting op psychogeriatrie en is uitgebreid gesproken over 
innovatie en ontwikkelingen. Daarnaast bespreekt de externe accountant jaarlijks de ontwikkelingen 
in de zorg vanuit zijn perspectief. Op 22 september heeft de Raad van Toezicht met de externe 
accountant gesproken over de trends en actuele kwesties in de sector, zoals de hervormingen 
in de langdurige zorg en de gevolgen hiervan voor Laurens. Belangrijke beleidsnotities van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en rapporten die uitkomen, zoals van de Raad voor 
de Volksgezondheid & Zorg, worden verspreid en indien nodig besproken. Ook is er een collectief 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Individuele 
leden hebben in het kader van deskundigheidsbevordering in 2014 symposia bijgewoond, onder meer 
over toezicht houden in de toekomst. Tevens zijn individuele leden aanwezig geweest bij diverse 
bijeenkomsten van de NVTZ. 

Reguliere vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes maal per jaar, maar minstens vier maal per jaar.  
In 2014 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd. De Raad van Toezicht nam onder andere de 
volgende besluiten:

 – Goedkeuren jaarrekening 2013;
 – Goedkeuren jaardocument 2014;
 – Goedkeuren kaderbrief 2015;
 – Goedkeuren jaarplan en begroting 2015;
 – Goedkeuren ijkpunten 2015 Raad van Bestuur;
 –  Goedkeuren voorgenomen besluit Raad van Bestuur ten aanzien van het nieuwe 

organisatieontwerp, met zelforganisatie als basisprincipe;
 –  Goedkeuren voorgenomen besluit Raad van Bestuur tot een (juridische) fusie met 

Thuiszorg Rotterdam;
 – Benoemen nieuwe leden van de Raad van Participanten.
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In de vergaderingen wordt binnen de agenda steeds aandacht gegeven aan interne en externe 
ontwikkelingen, inhoudelijke aan zorg gerelateerde onderwerpen en bedrijfseconomische zaken.  
Door deze opzet wordt voorkomen dat de agendering eenzijdig wordt.
Herhaaldelijk is aandacht gegeven aan de ontwikkeling van een nieuwe organisatieontwerp, de 
gevolgen van het scheiden van wonen en zorg en de fusie met Thuiszorg Rotterdam.

Commissies
De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld, namelijk een auditcommissie, een 
remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit & Veiligheid.

De auditcommissie bestaat uit de heren mr. T. van den Akker, mr. ing. A.T. Alderliesten en mr. 
B.R.I.M. Gerner en heeft een voorbereidende rol bij het toezicht van de Raad van Toezicht op de 
volgende onderwerpen:

 –  De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 –  De financiële informatieverschaffing door Laurens;
 –  De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe 

accountant;
 – De relatie met de externe accountant.

De auditcommissie heeft in 2014 driemaal vergaderd, waarvan één keer in het bijzijn van de externe 
accountant. Tijdens de vergaderingen werden onder meer de volgende onderwerpen besproken: 

 – Kwartaalrapportages;
 – Jaarverslag en jaarrekening 2013;
 – Opzetbegroting 2015.

De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de benoeming, beoordeling en honorering van de 
bestuurders. Jaarlijks houdt deze commissie, bestaande uit de heren prof. dr. F.G.A. van der Meché 
en mr. B.R.I.M. Gerner, een beoordelingsgesprek met elk lid van de Raad van Bestuur over het 
individuele functioneren. Daarnaast houdt de commissie een gezamenlijk gesprek met de leden 
van de Raad van Bestuur over het onderling functioneren. Van de individuele gesprekken wordt 
een verslag gemaakt, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het betreffende lid. Het verslag 
van het onderling functioneren wordt aan alle leden van het bestuur ter goedkeuring aangeboden. 
De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de overige leden van de Raad van Toezicht op 
hoofdlijnen over de uitkomst van de beoordeling. Bij de beoordeling wordt er in het bijzonder op 
toegezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde 
beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en de persoonlijke doelstellingen van de bestuurders.
Dit jaar betrof het de evaluatie van vele veranderingen, en daarmee doelstellingen, in de zorg: 
scheiden van wonen en zorg, de decentralisaties en de invoering van de daarbij passende nieuwe 
strategie. De conclusies waren dat het jaar 2014 goed is verlopen, waarmee de commissie het bestuur 
complimenteerde. De samenwerking binnen het bestuur en van het bestuur met de Raad van Toezicht 
is goed. De grote uitdagingen van de komende jaren worden daarom met vertrouwen tegemoet 
gezien.

Eind 2012 is besloten een commissie Kwaliteit & Veiligheid in te stellen voor een periode van twee 
jaar. Deze commissie bestaat uit de heren prof. dr. F.G.A. van der Meché, drs. J.C. Visser en mevrouw 
J. Verseput. Tevens maken de voorzitter van de Raad van Bestuur en de manager van de afdeling 
Quality Control deel uit van de commissie. Deze commissie heeft de opdracht om het door de Raad 
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van Toezicht vastgestelde concept-informatieprotocol verder te ontwikkelen en de aan de hand 
van de daardoor te verkrijgen informatie over kwaliteit en veiligheid te bespreken met de Raad van 
Bestuur. Het uitgangspunt hierbij is dat kwaliteit en veiligheid wordt ‘gemaakt’ door de professionals 
op de werkvloer. Van daaruit beoordeelt de commissie welke taken managers, bestuurders en 
toezichthouders hebben en hoe dat geborgd wordt. In de reguliere vergaderingen wordt de Raad 
van Toezicht hierover geïnformeerd. In 2013 heeft de commissie aan de hand van reeds bestaand 
materiaal een werkplan voor 2014 opgesteld. Hierin staat de te bespreken informatie, de frequentie 
van de bijeenkomsten en de rapportage aan de Raad van Toezicht. In 2014 is de commissie vier keer 
bijeengekomen. Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 – Inrichting kwaliteitsmanagementsysteem;
 –  Analyse calamiteiten en inspectiebezoeken;
 –  Resultaten klanttevredenheidsonderzoek (QC);
 –  Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO);
 –  Rapportage meldingen ouderenmishandeling. 

In 2015 wordt besloten hoe kwaliteit en veiligheid binnen de Raad van Toezicht blijvend kan worden 
verankerd. 

Contact met de organisatie
De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om regelmatig goed contact met de organisatie te hebben. 
De Raad van Toezicht brengt werkbezoeken aan een aantal locaties om het onderlinge contact 
op een inhoudelijke wijze vorm te geven. In 2014 hebben leden van de Raad van Toezicht een 
bezoek gebracht aan de regio’s Lansingerland en Centrum. Daarnaast zijn de directeuren individueel 
regelmatig te gast in de themabesprekingen, die aan de reguliere vergaderingen voorafgaan. Leden 
van de Raad van Toezicht zijn verder regelmatig te gast bij sociale gebeurtenissen in de organisatie, 
zoals de nieuwjaarsreceptie, openingen van nieuwe locaties en afscheidsbijeenkomsten van 
medewerkers. 

In 2014 is een lid van de Raad van Toezicht bij meerdere vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad 
aanwezig geweest. 

In april 2014 is een aantal leden van de Ondernemingsraad te gast geweest, voorafgaand aan de 
reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. Er is toen gesproken over de juridische fusie met 
Thuiszorg Rotterdam en het werken met zelforganiserende teams. 

Evaluatie
Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de 
Raad van Bestuur geëvalueerd. Er wordt een cyclus gehanteerd waarbij elk derde jaar een externe 
evaluatie plaatsvindt. In de overgang van 2013 naar 2014 heeft de externe evaluatie plaatsgevonden. 
Deze keer is gekozen voor een vorm waarbij de gedragscompetenties van de individuele leden 
werden geanalyseerd volgens een methode die is gebaseerd op de psychologie van Jung. Ook is er 
afzonderlijk met ieder lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gesproken. Dit is een 
aanvulling op eerdere externe evaluaties. De evaluatie is twee keer plenair besproken. Eén keer in de 
oude samenstelling van de Raad van Toezicht en één keer na toetreding van de nieuwe leden vanuit 
de Raad van Toezicht van Thuiszorg Rotterdam. Hieruit is af te leiden dat, wanneer er voldoende tijd 
is, de Raad van Toezicht voldoende vermogen en competenties heeft om adequaat te reageren. Is er 
onvoldoende tijd beschikbaar, dan moet er een beroep worden gedaan op andere kwaliteiten die de 
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leden van nature minder hebben. Een ander aandachtspunt is de inrichting van het proces: men moet 
meer alert zijn op de besluitvorming en de snelheid daarvan.
Eind 2015 treedt de voorzitter van Raad van Toezicht af, conform het aftreedschema. In het 
opvolgingsproces is opnieuw gesproken met de leden en het bestuur over de vraag hoe de raad in 
de toekomst kan worden aangevuld en in welke samenstelling de raad zich verder kan verbreden of 
versterken.

3.4  Bedrijfsvoering

Organisatie van de bedrijfsvoering
Resultaatsverantwoordelijkheid is ook in 2014 uitgangspunt geweest voor de opzet van de 
bedrijfsvoering. De diverse verantwoordelijkheden en rollen zijn duidelijk weergegeven en helder 
omschreven. De strategische doelstellingen van de gehele organisatie worden op concernniveau 
bepaald en vastgelegd, waarvan de uitwerking is opgepakt op concerndienst-, regio of 
instellingsniveau. Functionarissen hebben daarbij zoveel mogelijk zelfstandigheid bij het invullen 
van hun verantwoordelijkheid en rol om hun resultaatverantwoordelijkheid waar te maken. Het 
directieberaad moet er uiteindelijk voor zorgen dat de optelsom van de individuele resultaten op de 
resultaatsgebieden leidt tot de realisatie van de strategische doelen.

De directeuren zijn verantwoordelijk voor alle uitvoerende processen. Zij leggen verantwoording af 
aan de Raad van Bestuur. Laurens had in 2014 de volgende directeuren:

 –  Regiodirecteuren (vooral processen rondom zorg- en dienstverlening);
 –  Een directeur Innovatie & Ontwikkeling;
 –  Een directeur Personeel, Organisatie & Opleidingen;
 – Een directeur Planning & Control;
 – Een directeur Vastgoed.

Maandelijks is er overleg over de strategische doelstellingen van Laurens in het strategisch beraad, 
waarin bestuur en directeuren zijn vertegenwoordigd. De noodzakelijke afstemming van de vele 
bedrijfsprocessen (ontwerp, uitvoering en monitoring) tussen bestuur en directeuren vindt plaats 
binnen het directieberaad. 

Risicomanagement
Sturen op risico’s wordt een steeds prominenter onderdeel binnen de bedrijfsvoering van Laurens. Dit 
uit zich niet alleen in risicomanagement op strategie en processen, maar ook in het vergroten van 
het risico- en veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers in het uitvoeren van hun werkzaamheden. 
Waar het risicomanagement zich in het verleden hoofdzakelijk richtte op het primaire zorgproces, 
is het in 2014 uitgebreid naar risicoanalyses op financiële, fiscale, informatiserings- en andere 
ondersteunende processen. De achterliggende gedachte is dat efficiënte beheersing van alle 
processen bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg voor de klanten en het behalen van de 
organisatiedoelstellingen.
In 2013 en 2014 zijn in alle regio’s workshops georganiseerd om risicobewustzijn nog eens breed 
onder de aandacht te brengen van met name het management. Via risico-identificatie op tactisch 
en operationeel niveau en introductie van de methodieken Safer en Prisma heeft het management 
handvatten gekregen om doelgericht aan risicobeheersing te werken. Via coaching, training en 
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voorbeeldgedrag dragen zij het risicobewustzijn over aan de medewerkers. Op strategisch niveau is 
een risico-inventarisatie uitgevoerd in het kader van het Transitieprogramma Scheiden Wonen-Zorg. 
Aan een verdere verankering van risicomanagement in de Planning & Controlcyclus wordt in 2015 
gewerkt.

Planning & Controlcyclus
De Planning & Controlcyclus geeft sturing aan de organisatie en is in 2014 op hoofdlijnen gelijk 
gebleven aan de gehanteerde methodiek over 2013. De cyclus start met het definiëren van de 
doelstellingen van de organisatie op basis van de gerealiseerde verwachtingen en doelen in de 
voorgaande jaren en het strategisch meerjarenplan. De doelstellingen worden vastgelegd in de 
kaderbrief, jaarplannen en begrotingen. 
De kaderbrief en jaarplannen geven koers aan de activiteiten die plaatsvinden, waarbij de begroting 
de hieraan gekoppelde financiële middelen toont. Met prestatie-indicatoren wordt vervolgens 
gemeten of de organisatie de discipline en de middelen heeft om volgens koers en begroting te 
presteren. 
Mede in het kader van de beweging naar zelforganiserende teams worden de verantwoordelijkheden 
steeds vaker zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Actieplannen worden door de 
professionals zelf opgesteld, waarbij het wel noodzakelijk is om de prestatie-indicatoren nog beter 
te monitoren. Niet alleen in 2014, maar ook in 2015 besteden we hier veel aandacht aan. Het model 
van de resultaatgerichte bedrijfsvoering speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de 
doorontwikkeling van de concernsturing.

3.5  Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor verbetering van de organisatie. Het 
adviesorgaan bestaat uit medewerkers van de organisatie, die zijn gekozen door medewerkers uit de 
organisatie.

Samenstelling en zittingsduur Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit negen leden die worden gekozen door en uit de kiesgroepen. 
Er zijn zeven kiesgroepen: de zes onderdeelcommissies op regioniveau en de medewerkers die 
werkzaam zijn voor de concerndiensten. Elke regio heeft haar eigen onderdeelcommissie. Er is geen 
onderdeelcommissie ingesteld voor de concerndiensten en daarom kiezen de medewerkers van de 
concerndiensten uit hun midden twee leden die zitting nemen in de Ondernemingsraad. De leden 
van de Ondernemingsraad kiezen een voorzitter en vicevoorzitter. De onderdeelcommissie, waaruit 
de voorzitter wordt gekozen, vaardigt één extra lid af in de Ondernemingsraad. De voorzitter – of 
wanneer hij of zij verhinderd is, de vicevoorzitter - vertegenwoordigt de Ondernemingsraad in rechte.

De leden van de Ondernemingsraad worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden om de 
drie jaar tegelijk af. De aftredende leden zijn meteen herkiesbaar.

Op 12 oktober 2010 is de Ondernemingsraad van Laurens officieel geïnstalleerd. Dit betekent dat er 
in 2013 verkiezingen hadden moeten plaatsvinden. De verkiezingen voor de medezeggenschap zijn in 
2013 echter tweemaal uitgesteld. De huidige medezeggenschap heeft van de vakbewegingen en de 
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medewerkers bij beide verzoeken tot uitstel een verlengd mandaat gekregen. Dit mandaat loopt af als 
de organisatie de medewerkers heeft ingedeeld in domeinen; naar verwachting is dit eind 2015 het 
geval.

Doelstelling en ambities
De doelstelling die de Ondernemingsraad in 2011 heeft geformuleerd – zowel proactief acteren als 
open en transparant communiceren - is ook in 2014 onverminderd van kracht gebleven. Dit heeft 
geresulteerd in een goede verstandhouding tussen de Ondernemingsraad en de bestuursvoorzitter, 
waarbij ook ruimte is om, indien nodig, een kritisch houding aan te nemen.
De vertegenwoordiging van de medewerkers staat bij de medezeggenschap voorop. De ambitie van de 
medezeggenschap is dan ook om er op toe te zien dat het bestuur en de directeuren de medewerkers 
actief betrekken bij de vorming van de strategie en het beleid. Het idee van co-creatie heeft in 2014 
steeds meer handen en voeten gekregen en wordt in 2015 verder uitgerold, onder meer door het 
aanpassen van de medezeggenschapsstructuur aan de nieuwe organisatiestructuur van Laurens. 

Werkwijze
Eens in de twee weken vindt er op woensdag een ondernemingsraadvergadering plaats voor alle 
leden. De leden van het Dagelijks Bestuur komen in de week daarvoor samen om de vergadering voor 
te bereiden en de agenda te bepalen. Daarbij is ook de ambtelijk secretaris aanwezig.

Ongeveer iedere acht weken vindt er een overlegvergadering plaats met de bestuursvoorzitter en de 
directeur Personeel, Organisatie & Opleidingen. Deze vergadering wordt twee tot drie weken daarvoor 
voorbereid in een agendaoverleg tussen de bestuursvoorzitter, de directeur Personeel, Organisatie & 
Opleidingen en de voorzitter en vicevoorzitter van de Ondernemingsraad. Ook bij dit overleg is de 
ambtelijk secretaris aanwezig. 
Van elke overlegvergadering wordt een verslag opgesteld dat wordt gepubliceerd op intranetpagina 
i-Laurens zodra het in de eerstvolgende vergadering is vastgesteld.

Wanneer er onderwerpen worden behandeld die nadere toelichting behoeven, nodigt de 
Ondernemingsraad, met kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de proces- of 
resultaatverantwoordelijke van het betreffende onderwerp uit in een reguliere vergadering van de 
Ondernemingsraad of in de overlegvergadering met de bestuursvoorzitter.

Gezien de vele veranderingen binnen Laurens sinds 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de 
Ondernemingsraad sinds 2014 zeer regelmatig informeel overleg met de bestuursvoorzitter. Hierbij 
worden alle bewegingen binnen de organisatie besproken, maar worden geen beslissingen genomen. 
Het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad koppelt de informatie uit dit overleg terug naar de 
rest van de Ondernemingsraad. Ook bij dit overleg is de ambtelijk secretaris aanwezig. 

Advies en instemming
De medezeggenschap heeft verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het beleid van 
Laurens. De belangrijkste wettelijke manieren om invloed uit te oefenen zijn het adviesrecht 
(artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden) en het instemmingsrecht (artikel 27 van de Wet 
op de ondernemingsraden). Advies moet worden gevraagd aan de medezeggenschap bij belangrijke 
veranderingen binnen de organisatie; instemming moet door de medezeggenschap worden verleend 
aan de organisatie bij personele regelingen.
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Ook in 2014 heeft de Ondernemingsraad met betrekking tot verschillende voorgenomen besluiten 
geadviseerd en instemming verleend. Twee voorgenomen besluiten sprongen in 2014 in het oog: 
de juridische fusie met Thuiszorg Rotterdam (advies) en de harmonisatie arbeidsvoorwaarden 
(instemming).

Juridische fusie
Toen Laurens in 2013 het plan aan de Ondernemingsraad voorlegde om te willen fuseren met 
Thuiszorg Rotterdam heeft de Ondernemingsraad zich bij zijn advisering laten bijstaan door een 
extern adviesbureau. Na een uitgebreid adviestraject heeft dat uiteindelijk geleid tot de bestuurlijke 
fusie tussen Laurens en Thuiszorg Rotterdam. In 2014 moest de samensmelting tussen beide 
organisaties handen en voeten krijgen, waarbij de ondernemingsraden van beide organisaties 
intensief met elkaar hebben samengewerkt. Het is daarmee een jaar geweest van aftasten, vallen en 
opstaan, wederzijdse inzichten en wat dies meer zij. Een bewogen jaar, dat is afgesloten met een 
advies op de juridische fusie. De Ondernemingsraad heeft in zijn advies de fusie unaniem omarmd en 
heet alle medewerkers van Thuiszorg Rotterdam hartelijk welkom binnen het nieuwe Laurens.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
In oktober 2014 heeft Laurens een voorstel om de arbeidsvoorwaarden van Laurens en Thuiszorg 
Rotterdam te harmoniseren voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Het betrof tal van personele 
regelingen, waarvoor Laurens instemming behoefde van de Ondernemingsraad.
Hoewel 2014 - wat de Ondernemingsraad betreft - in het teken heeft gestaan van goede 
samenwerking tussen Laurens en de Ondernemingsraad, is het ten aanzien van dit onderwerp lastig 
gebleken elkaar goed te bereiken. Het is dan ook niet gelukt om in 2014 toestemming te verlenen.
De Ondernemingsraad wil in 2015 een medezeggenschapsstructuur ontwikkelen waarbij dit soort - 
klassieke - lange advies- of instemmingstrajecten tot het verleden behoren.

Structuur medezeggenschap
Laurens is volop in beweging. De organisatie maakt zich klaar voor zelforganisatie binnen 
alle domeinen en onderdelen van het bedrijf. Dit vraagt ook om een vernieuwde kijk op 
medezeggenschap. Daarom is eind 2014 gestart met het ontwikkelen van een vernieuwde 
medezeggenschapsstructuur, waarover de gehele medezeggenschap in 2015 een besluit neemt. Als 
alles voorspoedig verloopt, zetten we in 2015 ook de eerste stappen in deze verandering.

3.6  Centrale Cliëntenraad 

Structuur en samenstelling CCR
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - waarop de cliëntmedezeggenschap is 
gebaseerd - is sinds juli 1996 van kracht. De plannen voor nieuwe wetgeving rond medezeggenschap 
zijn de afgelopen jaren vaak gewijzigd en zullen naar verwachting pas halverwege 2016 afgerond 
worden. Daarom is de Centrale Cliëntenraad van Laurens nog steeds gebaseerd op het convenant 
uit december 2009, waarmee de wettelijk geregelde cliëntenraden per locatie een deel van hun 
bevoegdheden delegeren aan de Centrale Cliëntenraad. Vooruitlopend op de formele fusie van Laurens 
en Thuiszorg Rotterdam, is de Cliëntenraad van Thuiszorg Rotterdam vertegenwoordigd in de Centrale 
Cliëntenraad.
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De voorzitter van de Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad, 
ondersteund door de staffunctionaris.

Faciliteiten
Zowel de Centrale Cliëntenraad als de lokale cliëntenraden beschikken over een eigen budget; 
onkosten worden vergoed en de organisatie biedt facilitaire ondersteuning. De Centrale Cliëntenraad 
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is van de organisatie, maar exclusief 
werkt voor de Centrale Cliëntenraad. De ambtelijk secretaris en de Centrale Cliëntenraad worden 
ondersteund door een administratief medewerkster die eveneens in dienst is van Laurens.

De Centrale Cliëntenraad communiceert onder meer via de CCR-nieuwsbrief naar de achterban. 
De nieuwsbrief verscheen in 2014 zes keer. Daarnaast verzamelt en filtert de ambtelijk secretaris 
relevante informatie en geeft deze informatie door aan de contactpersonen van de cliëntenraden. 
De verslagen van de huishoudelijke en de overlegvergaderingen worden eveneens gedeeld met de 
vertegenwoordigers en de contactpersonen van alle lokale cliëntenraden. 

De cliëntenraden zijn collectief aangesloten bij het LOC, de landelijke vereniging van cliëntenraden.

Locatietyperingen
Door de bezuinigingen op de langdurige zorg en het scheiden van wonen en zorg neemt het aantal 
klanten met een verblijfsindicatie af. Laurens heeft ter voorbereiding hierop nieuwe locatietyperingen 
per gebouw vastgesteld: kortdurend verblijf met specialistische zorg, wonen met specialistische 
zorg en seniorenwoningen. De lokale cliëntenraden zijn in de gelegenheid gesteld om te adviseren 
over de locatietypering. Het management van de locaties waarvan de typering verandert, heeft in 
transitieplannen aangegeven wat er nodig is om tot het nieuwe gebruik van de locaties te komen. 
Ook de adviesbevoegdheid over de transitieplannen per locatie ligt bij de lokale cliëntenraden.

Organisatieontwerp
De Centrale Cliëntenraad en diverse andere belanghebbenden in de organisatie (Ondernemingsraad, 
verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars, e.d.) zijn gevraagd om mee te denken over de 
inrichting van de nieuwe organisatie na de juridische fusie van Laurens en Thuiszorg Rotterdam. De 
Centrale Cliëntenraad heeft zich gebogen over de vraag welke criteria - vanuit cliëntperspectief - 
doorslaggevend zijn bij de keuze voor een nieuwe organisatievorm en heeft deze via een ongevraagd 
advies aan de Raad van Bestuur uitgebracht.

Vervolgens is de Centrale Cliëntenraad advies gevraagd over het voorgenomen besluit voor het nieuwe 
organisatie ontwerp. De Centrale Cliëntenraad heeft - mede op basis van een extra vergadering met 
de achterban - ingestemd met de hoofdlijnen van het ontwerp. Als belangrijk aandachtspunt heeft 
de raad meegegeven dat de ondersteunende diensten vanaf het begin goed op orde moeten zijn. 
Ook vindt de Centrale Cliëntenraad het belangrijk dat er voor de bewoners van een locatie een 
duidelijk aanspreekpunt blijft. Bovendien heeft de raad de voorwaarde gesteld nauw betrokken te 
willen worden bij de diverse fases in het opzetten en uitvoeren van de zelforganiserende teams in de 
intramurale zorg.

Cliëntmedezeggenschap
De wijzigingen in de organisatie en de fusie met Thuiszorg Rotterdam hebben ook gevolgen 
voor de wijze waarop de cliëntmedezeggenschap het beste binnen de drie domeinen kan 
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worden georganiseerd. De dagelijks besturen van de Centrale Cliëntenraad van Laurens en van 
de Cliëntenraad van Thuiszorg Rotterdam zijn daarover in gesprek gegaan met de leden van de 
cliëntenraden tijdens een speciale bijeenkomst in november, mede onder leiding van een Laurens-
staffunctionaris en een adviseur van het LOC. Gedurende het jaar 2015 zal de verdere vormgeving van 
de medezeggenschapstructuur passend bij het nieuwe organisatieontwerp één van de speerpunten 
zijn van de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad.

Wmo
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht. Daarbij worden de begeleiding, in de vorm van 
dagopvang of individueel, en een deel van de GGZ-zorg overgeheveld naar de gemeenten.

Een werkgroep van de Centrale Cliëntenraad van Laurens en de Cliëntenraad van Thuiszorg 
Rotterdam heeft gebruik gemaakt van de consultatieronde van de gemeente Rotterdam over het 
conceptbeleidsplan en de concept-verordening Wmo 2015. Een deel van de voorstellen van de 
Centrale Cliëntenraad zijn overgenomen.

Daarnaast heeft de Centrale Cliëntenraad van Laurens er bij de gemeenteraad op aangedrongen dat 
een Wmo-raad wordt ingesteld.

Adviezen
Over onderstaande onderwerpen heeft de Centrale Cliëntenraad advies uitgebracht:

 – Jaarrekening en jaardocument 2013;
 –  Kaderbrief, jaarplan en begroting 2015;
 –  Advies criteria nieuw organisatieontwerp;
 –  Juridische fusie Laurens en Thuiszorg Rotterdam;
 –  Hoofdlijnen nieuw organisatieontwerp;
 – Benoeming leden directieteam;
 –  Integratieplan teams Thuiszorg Rotterdam en Laurens Zorg aan Huis;
 – Beeldvorming eigen regie;
 –  Handreiking cameratoezicht en -registratie;
 –  Aanscherpen beleid vrijheid en veiligheid;
 – Kaders klanttevredenheidsonderzoek;
 – Klachtenprocedure;
 – Communicatie;
 –  Herbenoeming leden klachtencommissie Rijnmond;
 –  Herplaatsen klanten met lage zorgzwaarte uit verzorgingshuizen die sluiten.

Commissie van vertrouwenslieden
Laurens is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

3.7  Raad van Participanten 

Laurens vindt het belangrijk contact te onderhouden met levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
groepen, waarbij alle locaties betrokken zijn. Het contact met deze groepen komt tot uiting 
in de Raad van Participanten, een adviesorgaan van en voor Laurens. Enerzijds adviseert de 
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Raad van Participanten Laurens - en in het bijzonder de Raad van Bestuur. Anderzijds kunnen 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht 
met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van de locaties, de 
kernwaarden, de ethische kwesties en de geestelijke verzorging. Religieuze en culturele organisaties 
spelen een belangrijke rol in het contact met diverse culturen in de buurt en dragen daarmee bij aan de 
doelstellingen. De leden van de Raad van Participanten maken mede deze verbinding. Ze kunnen op hun 
eigen manier en in hun eigen omgeving uitdragen welke ontwikkelingen binnen Laurens plaatsvinden en 
waarom. In 2014 had de Raad van Participanten 28 leden. 
Het bestuur van de Raad van Participanten bestaat uit Alrei Vos, Ram Soekhlal, secretaris en Jacobie 
Stigter, lid themagroepen.
 
Er waren twee algemene vergaderingen: op 9 april in Laurens Antonius Binnenweg en op 15 oktober 
in Laurens De Beukelaar. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd een bezoek gebracht aan de Essalam 
Moskee.

In 2014 zijn diverse onderwerpen besproken en goedgekeurd:
 – Reglementen Raad van Participanten;
 – Rol en functie Raad van Participanten intra- en extramuraal;
 – Notitie geestelijke verzorging;
 – Notitie zorg rondom het levenseinde; 
 –  Twee notities over gebruiken en rouwrituelen in het Hindoeïsme en in de Islam.

Beide notities zijn voorbereid met oriëntatiebezoeken aan de Shri Ram Mandir en 
de Essalam Moskee.

 De notitie ’Rol en functie van de Raad van Participanten intra- en extramuraal’ is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht van Laurens, nadat de notitie in de algemene ledenvergadering 
was goedgekeurd. Ter voorbereiding op de notitie zijn drie bijeenkomsten georganiseerd met een 
grote groep afgevaardigden van de Raad van Participanten. De bijeenkomsten stonden in het teken 
van:

 –  Ervaringen uit de samenleving: verbindingen/netwerken opnemen in de 
ontwikkelingen van de Raad van Participanten.

 –  Het verkennen van de mogelijkheden en de onmogelijkheden via de 
gebiedsmanager van de regio Zuid–Oost, ondersteund door afgevaardigden  
van ‘Motto’ (Centrum voor Levensvragen) en een geestelijk verzorger uit de  
regio West. 

 – De ontwikkelingen van de politiek en de samenleving.

Ook heeft de Raad van Participanten op verzoek van de Raad van Bestuur geadviseerd op het 
voorgenomen besluit over de hoofdlijnen van het nieuwe organisatieontwerp. 
De Raad van Participanten was verder actief betrokken bij de voorbereiding van wijkbijeenkomsten in 
IJsselmonde. Het doel van dit initiatief is:

 –  Het leggen van verbindingen met levensbeschouwelijke en maatschappelijk 
relevante netwerken die willen participeren in de zorg en ondersteuning van 
kwetsbare ouderen.

 –  Door samenwerkingen met organisaties de deelname van burgers aan de 
samenleving te bevorderen. 
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4.  Beleid, inspanningen en prestaties

4.1  Meerjarenbeleid

Laurens heeft in 2013 de strategie voor de periode 2014 – 2020 vastgesteld. In het strategisch plan 
staat beschreven wie en wat Laurens is en waar de organisatie zich binnen haar werkgebied op wil 
richten.

4.1.1 Missie en visie 

Laurens wil vernieuwen zodat klanten, informele netwerken, ketenpartners, samenwerkingspartners 
en financiers blijven ervaren dat wij bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten.

Onze missie
Onze klanten en hun zorgvragen staan steeds centraal. Onze missie luidt dan ook:

“Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, 
herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.”

Zorgen voor een zelfstandig en betekenisvol leven
Het is onze missie om mensen te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen 
manier, in hun eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. Onze 
christelijk-sociale achtergrond komt in onze missie duidelijk naar voren. Wij zijn er voor ouderen van 
alle culturen, leeftijden en achtergronden.

Onze visie: gebaseerd op vier kernwaarden
Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor anderen. Ieder mens verdient aandacht, respect 
en de zorg die hij nodig heeft. Ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Bij Laurens staat het 
welbevinden van mensen, onze klanten, centraal. In al onze contacten en activiteiten zijn de 
volgende kernwaarden te herkennen:

 –  Betrokken: wij hebben persoonlijke aandacht en respect voor de mensen waarmee 
wij werken, met oog voor ieders leefstijl, cultuur en religie.

 –  Betrouwbaar: wij maken heldere afspraken, doen wat we beloven en zijn open en 
eerlijk in onze communicatie.

 –  Ondernemend: wij spelen actief en creatief in op de behoeften van onze klanten 
en maatschappelijke uitdagingen, gericht op resultaat.

 –  Vakbekwaam: wij zijn een organisatie van vakkundige en gepassioneerde 
medewerkers. Wanneer nodig werken verschillende professionals binnen én buiten 
Laurens samen in het belang van de klant.
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Onze activiteiten zijn gericht op:
 –  Het in samenhang aanbieden van wonen, diensten en zorg aan met name ouderen.
 –  Een persoonlijke en kleinschalige aanpak: maatwerk voor iedere klant.
 –  Een sterke aanwezigheid in de stadsregio Rotterdam, dicht bij de klant. Daardoor 

kennen wij hun sociale en maatschappelijke omgeving en kunnen we actief 
samen- en netwerken met mensen en organisaties in de buurt.

 –  Het efficiënt inrichten van de organisatie voor een gezonde bedrijfsvoering: 
de directe dienstverlening aan de klant, vanuit de verschillende locaties, staat 
voorop.

4.1.2 Werkvelden

Binnen Laurens onderkennen we twee belangrijke levenslijnen. In de ene levenslijn verliezen mensen 
langzaam hun vitaliteit en worden ze steeds kwetsbaarder door lichamelijke beperkingen. In de 
andere levenslijn verliezen mensen de regie over hun eigen leven door cognitieve beperkingen. Ook 
een combinatie van deze twee is mogelijk, maar vrijwel altijd is één lijn dominant. De ondersteuning 
van Laurens is erop gericht dat mensen met een aan ouderdom gerelateerde zorgvraag (zo lang 
mogelijk) zelfstandig en prettig leven in hun eigen buurt. Om dat te bereiken, werkt Laurens nauw 
samen met andere organisaties die dit ook nastreven. Dit kunnen welzijnsorganisaties zijn, maar 
ook woningcorporaties, huisartsen, vrijwilligersorganisaties of schoonmaakbedrijven. Naarmate de 
ondersteuning van mensen geleidelijk of door een incident of crisis, complexer wordt, kan het zijn 
dat (tijdelijke) hulp niet meer toereikend is. De ondersteuning van Laurens is er dan op gericht dat 
mensen die tijdelijk of langdurig specialistische zorg nodig hebben, daarna (weer) zo zelfstandig en 
prettig mogelijk kunnen leven in hun eigen buurt.

In een schema ziet dit als volgt uit:

Ondersteuning in de buurt aan mensen met een aan  ouderdom gerelateerde zorgvraag. Altijd in de buurt.

Specialistische  
Somatische Zorg

Waar mogelijk  
in de buurt

Specialistische  
Psychogeriatrische 

(PG) Zorg

Zo veel mogelijk  
in de buurt
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Laurens onderscheidt dus drie werkvelden. Voor deze drie werkvelden is een eigen Strategie 2020 
ontwikkeld. De verbinding tussen de werkvelden ligt in de eerste plaats daar waar het alledaagse 
leven plaatsheeft: thuis, in de buurt. De specialistische zorg wordt ‘ingevlogen’, aanvullend 
op de buurtnetwerken. De specialistische werkvelden beperken zich tot die ondersteuning en 
dienstverlening in wonen, welzijn en zorg die echt specialistisch is vanuit de situatie van de klant. 

4.1.3 Werkveld specialistische psychogeriatrische zorg

Beschrijving werkveld
Mensen die steeds minder regie hebben over hun leven, ervaren samen met hun mantelzorgers, dat zij 
door specialistische hulp een zo zelfstandig mogelijk, veilig en respectvol leven kunnen leiden. Een 
leven dat past bij hun persoonlijke levensstijl en behoeften in de diverse stadia van deze chronische 
aandoening.

Dit werkveld omvat alle specialistische zorg op het gebied van psychogeriatrie (PG) inclusief 
jongdementerenden. Daarnaast omvat dit werkveld gerontopsychiatrie (GP) en verstandelijke 
gehandicaptenzorg voor ouderen (VG). Bij deze laatste groepen is er ook sprake van een somatisch 
ziektebeeld.

Kern van de koers 2020
Laurens wil zich de komende jaren positioneren als marktleider in de specialistische PG-zorg.  
In voor Laurens kansrijke gebieden, en voor bepaalde onderdelen daarbuiten, onderscheiden we ons 
als specialist. We lopen voorop door het best mogelijke aanbod in specialistische PG-zorg centraal 
te stellen. Niet langer vanuit de gedachte ’zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’! Ook in onderzoek, 
kennisvergaring en -uitwisseling en training van professionals én het informele netwerk van de 
klant nemen we de leiding. Daarnaast willen we ook de specialist in PG-zorg zijn voor verwijzers, 
samenwerkingspartners en financiers. Daarbij richten we ons op de meest recente inzichten en op 
aantoonbaar de beste kwaliteit van zorg. We innoveren waar nodig en onderscheiden ons door een 
volledig en gedifferentieerd aanbod voor de gehele PG-levenslijn. Dat doen we waar mogelijk met 
de nieuwste techniek, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiermee bieden we de grootste 
toegevoegde waarde aan de klant.

Strategische hoofdlijnen 2020
Om onze ambities voor dit werkveld te realiseren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd:

 –  Laurens is voorloper in het ontwikkelen en aanbieden van een ketenbreed, 
compleet en gedifferentieerd aanbod van ‘state-of-the-art’ zorg-, welzijns- en 
woonproducten.

 –  Laurens is dé partner voor specialistische PG-zorg voor alle doelgroepen.
 –  Laurens ondersteunt het gehele informele netwerk, zodat klanten zo zelfstandig 

mogelijk, veilig en respectvol kunnen leven.
 –  Laurens werkt met nieuwe technologieën om de beste kwaliteit te garanderen in 

zorg- en woonvormen.
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4.1.4 Werkveld specialistische somatische zorg

Beschrijving werkveld
Mensen voor wie het leven tijdelijk of langdurig sterk beïnvloed wordt door een (zeer) ernstige of 
complexe lichamelijke aandoening, ervaren dat zij door specialistische zorg en ondersteuning weer 
hun (nieuwe) balans vinden om samen met hun mantelzorgers en sociale omgeving verder te leven 
op een manier die past bij hun persoonlijke levensstijl en hun behoeften in de diverse stadia van de 
aandoening.

Dit werkveld omvat alle specialistische somatische zorg, zowel tijdelijk als chronisch. Die zorg kan 
zowel in speciale zorglocaties als thuis gegeven worden en is onder te verdelen in:
1.    Tijdelijke specialistische somatische zorg, in speciale zorglocaties of thuis: geriatrische 

revalidatie en reactivering. Dit is het grootste en belangrijkste deel van dit werkveld.
2.   Chronische specialistische somatische zorg in speciale zorglocaties of thuis. Deze markt is 

omvangrijk, maar voor Laurens beperkt het zich (vooralsnog) tot een aantal onderdelen zoals de 
chronische zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, COPD of chronische medisch-
specialistische verpleging in de thuissituatie. 

3.  Palliatief terminale zorg, een klein onderdeel binnen de terminale zorg, in speciale zorglocaties 
of thuis.

Kern van de koers 2020
We willen ons de komende jaren positioneren als innovatieve marktleider in specialistische 
somatische zorg. Laten zien dat we daarin de experts zijn die weten wat mensen met een (zeer) 
ernstige of lichamelijk complexe aandoening nodig hebben. En: ons profileren als een organisatie 
die binnen de hele keten de beste zorg biedt. De beste zorg betekent: het beste resultaat en de best 
haalbare kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke situatie van de klant. Hoe we de klant 
of zijn of haar informele netwerk ook ondersteunen: onze uitstekende zorgverlening en behandeling 
staan voortdurend centraal. Bovendien willen we ons in de markt proactief opstellen. Zowel in 
innovatie, samenwerken, anticiperen op veranderingen als in herkenbaar en betrokken zijn.

Strategische hoofdlijnen 2020
Om onze ambities voor dit werkveld te realiseren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd:

 –  Laurens organiseert specialistische zorgketens door zorgpaden te ontwikkelen 
met ketenpartners zoals ziekenhuizen.

 – Laurens is herkenbaar als expert in de specialistische zorg thuis.
 – Laurens zorgt voor een excellente beleving bij klanten.
 –  Laurens loopt voorop in (technische) innovaties om klantdoelstellingen te realiseren.
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4.1.5 Werkveld ondersteuning in de buurt

Beschrijving werkveld
Mensen met aan ouderdom gerelateerde aandoeningen ervaren een veilige, leefbare woonomgeving 
waar zij zo zelfstandig, onafhankelijk en gelukkig mogelijk kunnen blijven wonen. Zij ervaren dat zij 
ondersteund worden om hun eigen leven te kunnen leiden. Hun woning, de voorzieningen, de sociale 
omgeving en de samenwerking rondom zorg en welzijn sluiten naar volle tevredenheid aan op hun 
behoeften en levensstijl.

Dit werkveld omvat alle ondersteuning die, via een generalistische manier van werken, aan mensen 
wordt geboden in de buurt waar zij wonen. 

Kern van onze koers 2020
We willen ons de komende jaren positioneren als dé partner voor mensen met een zorgvraag. Of 
het nu gaat om woon-, service-, welzijns- of zorgdiensten, wij nemen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Zodanig dat ouderen respectvol en veilig zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Dit doen we vooral door nauw samen te werken met het netwerk van de klant en andere 
relevante partijen, zoals welzijnsorganisaties, en zorg te bieden die daarop aanvullend is. Desgewenst 
zetten wij vanuit onze andere werkvelden specialistische zorg in, op basis van het ‘stepped care’-
principe. 

Strategische hoofdlijnen 2020
Om onze ambities voor dit werkveld te realiseren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd:

 –  Laurens heeft een sterke positie met wijkverpleging en zorgteams, in 
samenwerking met de eerste lijn.

 –  Laurens neemt de regie in een gedifferentieerd aanbod van woon-, service-,  
welzijns- en zorgdiensten, afgestemd op leefstijl en bestedingspatroon van de klant.

 –  Laurens stelt technologie die de zelfredzaamheid ondersteunt en faciliteert breed 
beschikbaar en innoveert waar nodig, samen met partners.

 –  Laurens is herkenbaar als dé partner die de klant en zijn of haar informele 
netwerk met maatwerk helpt, zodat de klant zelfstandig kan blijven wonen.

4.2  Algemeen beleid 2014

We hebben in 2014 de volgende resultaten behaald op het gebied van de strategische hoofdlijnen 
van onze drie werkvelden. 

Specialistische psychogeriatrische zorg
 –  We hebben zorgconcepten, inclusief kwaliteitscriteria, ontwikkeld en waar 

mogelijk toegepast. Ook hebben we een auditinstrument ontwikkeld voor de 
kwaliteitscriteria ‘groepswonen PG’.

 –  We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de ketenzorg dementie. Zo is de 
samenwerking tussen Laurens en de stedelijke stuurgroep ketenzorg dementie verder 
ontwikkeld en heeft Laurens innovatieve input geleverd binnen het stedelijk verband.

 –  Er zijn medewerkersprofielen ontwikkeld die horen bij het groepswonen en 
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individueel wonen PG. Naar aanleiding hiervan hebben we bepaald aan welke 
scholing behoefte is. 

 –  Het vraagstuk rondom veiligheid in de thuissituatie is verhelderd. Samen met 
aanbieders van innovatieve technologie zoeken we naar oplossingen.

Specialistische somatische zorg
 –  Er zijn diverse initiatieven gestart om de rol van de klant en zijn of haar naasten 

te vergroten. 
 –  Om de professionele kwaliteit verder te ontwikkelen, hebben we geïnvesteerd 

in landelijke projecten (zoals de pilot zorgzwaarte) én in standaardisatie en 
actualisatie van behandelmethodes en werkwijzen. Voorbeelden hiervan zijn het 
actualiseren van zorgpaden en het introduceren van een meetplan voor geriatrische 
revalidatie. Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft een handreiking uitgebracht voor de 
ontwikkeling, invoering en verankering van een programma voor palliatieve zorg in 
grote organisaties. Dit is tot stand gekomen door de inspanningen van Leerhuizen 
Palliatieve Zorg en de partners Laurens, Lelie Zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis.

 –  Voor het realiseren van onze ambities is de samenwerking met ziekenhuizen in 
de regio cruciaal. Daarom hebben we structurele contacten en hebben we met 
meerdere ziekenhuizen samen projecten opgezet, die erop gericht zijn om de 
patiënt op het juiste moment op de juiste plek zorg te verlenen. Na intensieve 
voorbereidingen in 2014 is op 1 januari 2015 Laurens Entree gestart: één 
centraal opnamebureau voor verwijzers. 

 –  In 2014 is gestart met de bouw van het Laurens Revalidatiehotel aan de 
Motorstraat in Rotterdam-Zuid. Naar verwachting wordt dit revalidatiehotel met 
160 hotelkamers met eigen sanitair in september 2015 in gebruik genomen. Als 
gevolg daarvan sluit Laurens Antonius IJsselmonde de deuren. 

Ondersteuning in de buurt
 –  Een belangrijke uitwerking van de nieuwe koers 2020 is de versterking van 

de wijkverpleging en de specialistische ketenzorg, waarbij we samenwerken 
met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgorganisaties. Het versterken van 
de specialistische zorg thuis is een grote uitdaging voor Laurens, evenals het 
invullen van de rol als centrale coördinator in het zorgnetwerk in de buurt. Om 
dit mogelijk te maken is Laurens in 2013 bestuurlijk gefuseerd met Thuiszorg 
Rotterdam. Zo zijn we nog beter verankerd in alle buurten en kunnen onze 
medewerkers snel een goede kwaliteit van zorg leveren. De basiszorg, maar 
zeker ook specialistische zorg voor diverse aandoeningen. In 2014 zijn alle 
voorbereiding getroffen om de organisatorische integratie en juridische fusie per 
1 januari 2015 te effectueren.

 –  Onze visie op ondersteuning in de buurt was de basis voor de aanbestedingen in 
de extramurale zorg en de Wmo. Eind 2014 heeft Laurens de voorlopige gunning 
gekregen voor ‘GGZ extramuraal’ en ‘ouderen’ in Rotterdam. Dit betekent dat 
Laurens zorg en ondersteuning mag blijven bieden op deze gebieden. Het gaat 
hierbij om onder meer thuisbegeleiding, dagbesteding en respijtzorg. 
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Overige concernbrede projecten:
Naast de hierboven beschreven behaalde resultaten per werkveld heeft in 2014 op het niveau van de 
organisatie de focus gelegen op de volgende drie ontwikkelingen:

-  Nieuw organisatieontwerp 
In 2014 is een nieuw organisatieontwerp ontwikkeld met zelforganisatie als basisprincipe. 
Het uitgangspunt van het nieuw organisatieontwerp - waarde toevoegen voor de klant - 
is leidend geweest bij het besluit om zelforganisatie en resultaatgebieden in te voeren 
voor alle teams in de organisatie. Zo kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze 
klanten. De relatie tussen klant en het team van professionals is hierbij het uitgangspunt. 
Om snel te kunnen inspelen op externe ontwikkelingen, wordt de organisatie ingedeeld in 
drie domeinen: kortdurende zorg met verblijf, wonen met zorg en thuiszorg. Ook komt er een 
klein, slagvaardig directieteam. Tussen 2015 en 2017 wordt het nieuwe organisatieontwerp 
ingevoerd.

-   Scheiden wonen en zorg 
In 2013 zijn drie nieuwe locatietyperingen vastgesteld: kortdurend verblijf met 
specialistische zorg, wonen met specialistische zorg en wonen voor senioren met thuiszorg. 
Voor de locaties van Laurens is de nieuwe typering bepaald en een aantal locaties 
wordt omgevormd. Zowel voor bewoners als voor de medewerkers betekent dit een grote 
verandering. In de komende jaren werken we zorgvuldig toe naar deze vernieuwing. 
In 2014 hebben de locaties, op basis van de nieuwe typeringen, hun eigen transitieplan 
gemaakt. Daarin staat het toekomstige woon-, zorg- en dienstenconcept beschreven en wat 
er op het gebied van onder andere personeel en vastgoed moet gebeuren om de transitie 
te verwezenlijken. Daarnaast is eind 2013 een ‘sociaal plan bewoners’ vastgesteld, dat de 
belangen van bewoners behartigt die door de transitie worden getroffen. 

-  Invoering mijnCaress 
In 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen om vanaf januari 2015 over te gaan op een 
nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD): mijnCaress. Hierin worden digitaal zorggegevens 
opgenomen, zoals gegevens over het functioneren, zorgafspraken, contactmomenten, 
rapportages en genomen acties. Maar ook gegevens die van belang zijn voor de bekostiging, 
zoals de legitimatie voor de zorg, de registratie van de geleverde zorg en gegevens voor de 
factuur. Het in gebruik nemen van mijnCaress ondersteunt de strategie van Laurens voor de 
komende jaren: samen vernieuwen om de omslag te maken van zorgen vóór naar zorgen dàt. 

4.3  Algemeen kwaliteitsbeleid

Hoewel Laurens van oudsher een regionaal besturingsmodel heeft, is in 2012 een centraal kwaliteits-
managementsysteem (KMS) ingericht. Dit KMS is ontworpen op basis van governance, risk en 
compliance. Met andere woorden: de besturingsprincipes van Laurens zijn verbonden aan risico- en 
veiligheidsmanagement en aan de maatschappelijke verplichtingen die Laurens heeft. Zo ontstaat er 
een transparant managementsysteem waarmee Laurens geïnformeerd en verantwoord kan sturen op 
haar doelstellingen en daar verantwoording over af kan leggen.
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Hiervoor zijn de volgende beleidsuitgangspunten gebruikt of ontwikkeld:
 – Concernsturing (van regionale naar centrale aansturing);
 –  Resultaatgerichte bedrijfsvoering (van taak- naar resultaatgericht werken);
 – Integratie van risico- en veiligheidsmanagement in de processen;
 –  Het drie-defensielijnen-principe (1. dagelijks identificeren risico’s en incidenten, 

2. toezicht op effectiviteit beheersingsmaatregelen in de lijn en 3. onafhankelijk 
toetsing op de werking van lijn 1 en 2);

 –  Transparantie in compliance (toetsing op naleving externe en interne 
regelgeving);

 – Transparantie in beleid en protocollen (kwaliteitshandboek);
 – Toepassing PDCA-cyclus in alle processen.

De maatschappelijke eisen en kaders voor de zorgsector zijn echter drastisch aan het veranderen 
op het gebied van wet- en regelgeving, wijze van financiering en wijze van verantwoorden en 
uitoefening van toezicht. Zorgen ‘vóór’ wordt zorgen ‘dàt’, waarbij er intensief samengewerkt wordt 
met de klant, mantelzorgers, andere zorgaanbieders en gemeenten.

De veranderingen voor de organisatie die dat met zich meebrengt - zoals het nieuwe 
organisatieontwerp met zelforganisatie als basisprincipe - hebben ook gevolgen voor het KMS. 
Leidende principes hierbij zijn:
1. je kent je risico’s (voor de organisatie, team en vooral klant).
2. je bent in control (weet hoe te handelen).
3.  je bent compliant (je overtreedt de wet en geldende afspraken, zoals veldnormen, niet.)
Voor al deze principes geldt dat ze aantoonbaar moeten zijn. 

Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd, waardoor meer bewegingsvrijheid voor 
de professionals in het zorgproces ontstaat en meer maatwerk. Dit betekent minder sturing en minder 
toezicht op het handelen van de medewerkers. Om de zelforganiserende teams gericht te houden op 
het individuele welzijn (kwaliteit en veiligheid) van de klant en op de strategische doelstellingen zijn 
aanpassingen in het KMS nodig, waarbij het accent meer op de eigen verantwoordelijkheid en minder 
op de instrumentele uitvoering komt te liggen. Kwaliteitsbeleid en -processen, zoals vastgelegd in 
het Kwaliteitshandboek, moeten hiervoor veelal worden aangepast.

Het dagelijks identificeren van risico’s en incidenten en toezicht houden op de effectiviteit 
van beheersings maatregelen zullen dichter bij elkaar komen te liggen of zelfs op onderdelen 
ineen schuiven. Extern toezicht maakt steeds vaker plaats voor intervisie, collegiale toetsing en 
elkaar aanspreken. Daardoor moeten we keuzes maken over wat in de nieuwe situatie wel of niet 
gecontroleerd wordt. Alle onderzoeken die periodiek worden uitgevoerd houden we daarom tegen het 
licht, om te bepalen hoe relevant en doelmatig deze zijn.
Aanpassingen in de Planning & Controlcyclus zijn nodig vanwege de nieuwe inrichting en werkwijze 
van de organisatie.

 –  In 2014 hebben we de werking van het KMS bekeken en geconstateerd dat de 
structuur van het KMS in grote lijnen voldoet aan de nieuwe organisatieopzet. 
Met name de doeltreffendheid van de verschillende instrumenten krijgt meer 
aandacht in 2015. Zo is er een nieuw auditstatuut opgesteld, zodat interne audits 
volwaardig kunnen worden ingezet op basis van risk-based auditing.
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 –  Er is in het verleden vooral getoetst en gemeten ‘omdat het moet’ en niet 
zozeer omdat het ons de mogelijkheid geeft om te verbeteren. Dit resulteerde in 
onvoldoende verbeterkracht. Het gehele onderzoeksprogramma wordt nu geëvalueerd 
op de toegevoegde waarde voor de klant en de organisatie.

 –  Het kwaliteitsbeleid en kennisniveau is op orde, maar het kwaliteits- en veiligheids-
bewustzijn bij medewerkers kan beter. Hiervoor worden cultuurinterventies 
en bewustwordingsprogramma’s ingezet. Zo start er in het voorjaar 2015 een 
infectiepreventie- en hygiënecampagne.

 –  De methodieken Safer (risicoanalyse vooraf) en Prisma (risicoanalyse achteraf) zijn 
opgepakt in de organisatie, maar kunnen meer en gerichter worden ingezet.

 –  De voorgenomen certificering voor het veiligheidsmanagementsysteem is vanwege de 
vele ontwikkelingen uitgesteld.

 –  Zowel Laurens als fusiepartner Thuiszorg Rotterdam zijn gecertificeerd op basis van 
het HKZ-schema 2010. 

 –  De thuiszorgteams zijn de eerste teams waarbij zelforganisatie wordt ingevoerd. 
Er zijn geen beproefde voorbeelden bekend van volledige zelforganisatie in de 
intramurale zorg, dus hier moet nog veel ontwikkeld en bedacht worden. Dit vraagt 
ook om een andere zienswijze op of toepassing van certificeringsnormen.

Alle hierboven genoemde ontwikkelingen hebben invloed op de prestaties van de organisatie en 
individuele medewerkers en ook de klanten merken dit. We zien dan ook dat de waardering van 
de klanten voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening licht afneemt, en dat het behalen van 
de doelstellingen risico loopt. We zijn er echter van overtuigd dat we deze uitdagingen het hoofd 
kunnen bieden met de genomen maatregelen.

4.4  Resultaten kwaliteitsbeleid

De belangrijkste indicatoren zijn de klanttevredenheid en klachten. De vele onderzoeken naar de 
kwaliteit van zorg en de werking van het KMS leiden niet tot bijzondere bevindingen. Hier wordt dan 
ook niet nader op ingegaan.

4.4.1  Klanttevredenheid 

Het klanttevredenheidsonderzoek (CQ) wordt sinds 2012 jaarlijks uitgevoerd. Omdat de gegevens over 
2014 nog niet zijn verwerkt door het Nivel, is nog niet te bepalen hoe Laurens scoort in vergelijking 
met andere zorgaanbieders. Op basis van het onderzoeksgemiddelde van Facit, dat gemiddeld 
marginaal afwijkt van het landelijk gemiddelde, scoren we iets lager dan vorig jaar. Het is nog niet 
duidelijk wat hiervan de precieze oorzaak is, maar het is wel duidelijk dat de gevolgen van de door de 
overheid doorgevoerde bezuinigingen hun weerslag hebben op zowel medewerkers als klanten. 
In transitielocaties die op het punt van sluiten staan is geen meting uitgevoerd, omdat er geen 
verbeteracties kunnen worden doorgevoerd en omdat het de totale resultaten zou kunnen vertekenen. 
Hierdoor hebben we minder inzicht in hoe de klant de manier waarop we onze locaties sluiten, 
beleeft. Om dat te compenseren, betrekken we onze klanten en hun naasten nauw bij het proces. 



34Laurens • Jaarverslag 2014

Ten opzichte van 2013 scoort Laurens iets lager dan vorig jaar bij alle zorgvormen (PG, Somatisch en 
thuiszorg) op de meerderheid van indicatoren. Het gaat echter om kleine verschillen. Alleen op de 
indicatoren ‘ervaren smaak maaltijden’ (-8%), ‘ervaren bejegening’(-5%) en ‘ervaren beschikbaarheid 
personeel’ (-9%) scoren we significant lager. Daar staat tegenover dat Laurens op de indicator 
‘ervaring met inrichtingen’ significant beter scoort (+3%) dan het Facit-totaal. Op de vraag ‘Zou u 
Laurens aanbevelen bij anderen?’ is er Laurensbreed een achteruitgang te zien, maar we scoren op 
het gebied van somatiek wel boven het Facit-gemiddelde. Op het gebied van PG scoren we daar net 
onder. 

4.4.2  Klachten 

Laurens ziet elke klacht als een kans op verbetering. Door dit uit te dragen naar medewerkers en 
klanten, werken we constructief aan een cultuur van vertrouwen, openheid en meldingsbereidheid. 

Het is de visie van Laurens dat medewerkers en klanten het beste samen tot een bevredigende 
oplossing kunnen komen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet de voorkeur hebben, dan kunnen 
klanten direct contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Iedere regio van Laurens 
beschikt over een cliëntenvertrouwenspersoon. Onze cliëntenvertrouwenspersonen informeren 
klanten, begeleiden deze bij eventuele problemen en bemiddelen om tot oplossingen te komen. 
Laurens onderzoekt in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad en de klachtencommissie hoe de 
positie van de CVP verder kan worden versterkt. 
Tevens kan er een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Rijnmond, een onafhankelijke 
klachtencommissie waar Laurens bij is aangesloten. Deze commissie behandelt de klachten van 
diverse VVT-instellingen in de regio Rijnmond. Daarmee is een nog onafhankelijker en deskundiger 
klachtenafhandeling gewaarborgd. De Klachtencommissie Rijnmond legt verantwoording af in 
het jaarverslag 2014 van deze commissie. Daarnaast is Laurens aangesloten bij de landelijke 
geschillencommissie. Hiermee wil Laurens haar klanten de mogelijkheid bieden om klachten bij 
iemand onder de aandacht te brengen.

In 2014 zijn er dertien schriftelijke klachten ingediend bij de Klachtencommissie Rijnmond (in 2013 
waren dat er negen). 

 –  Tot tevredenheid besproken: drie klachten.
 –  Ongegrond verklaard: twee klachten.
 –  Deels gegrond verklaard: twee klachten.
 –  Gegrond verklaard: één klacht, met aanbeveling en terugrapportage over de 

verbeteractie naar de commissie.
 –  Onthouding van oordeel: één klacht.
 –  Niet-ontvankelijk verklaarde klachten: één klacht, er is geen bezwaar 

aangetekend. 
Van de resterende drie zaken zijn twee klachten nog in behandeling en is één klacht ingetrokken. 

Sommige van deze klachten bestonden uit meerdere onderwerpen. Hiervan hadden dertien 
klachtonderdelen betrekking op het medisch/professioneel handelen, zes klachtonderdelen op 
communicatie, twee over bejegening en één over vermissing van bezittingen.
De klachten doen zich gespreid over alle locaties voor.
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4.5  Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Algemeen
In 2014 speelden diverse ontwikkelingen zoals het scheiden van wonen en zorg, de fusie met 
Thuiszorg Rotterdam en het nieuwe organisatieontwerp met zelforganisatie als basisprincipe.

Mobiliteitsbeleid
In 2014 is PO&O van start gegaan met de invoering en toepassing van het mobiliteitsbeleid dat 
in 2013 is ontwikkeld, als uitwerking van het breder gevoerde personeelsbeleid. Het uitgangspunt 
van het mobiliteitsbeleid is dat de medewerkers zo veel mogelijk worden ondersteund bij hun eigen 
duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief, maar het gaat verder dan dat. De concerndienst 
PO&O ondersteunt in het bijzonder het vinden van een andere werkplek of functie binnen of buiten 
Laurens, als een medewerker bovenformatief of boventallig wordt verklaard. Wanneer boventalligheid 
niet zoveel mogelijk wordt voorkomen, veroorzaakt dat hoge kosten – bovenop het toch al kostbare 
transitieproces. Om boventalligheid te voorkomen, brengen we de komende ontwikkelingen in 
kaart en passen we het mobiliteitsbeleid hierop toe. Daarbij streven we ernaar dat de medewerker 
minstens een half jaar vooruit inzicht heeft in zijn of haar perspectieven. Zo sturen we niet 
alleen op baanbehoud voor medewerkers, maar ook op een functie die past bij de ambities en 
mogelijkheden van de medewerker. We ondersteunen medewerkers om gericht na te gaan denken 
over hun voorkeuren en mogelijkheden, op basis waarvan ze kunnen werken aan hun toekomstige 
inzetbaarheid. Doordat medewerkers dit doen, maken we een kwaliteitsslag waar niet alleen de 
medewerker zelf, maar ook de klant profijt van heeft. Dat laat onverlet dat Laurens moet investeren 
in zowel het proces om boventalligheid te voorkomen (het mobiliteitsbeleid) als in het proces 
wanneer boventalligheid niet te vermijden is (het sociaal plan).

Om de mobiliteit bij medewerkers te stimuleren, zijn loopbaaninstrumenten ontwikkeld. Voorbeelden 
hiervan zijn beoordelingsgesprekken, workshops en persoonlijkheidstesten. Van deze instrumenten 
is veel gebruik gemaakt. Zo hebben ruim 240 medewerkers in 2014 de workshop ’Ik ben aan zet’ 
gevolgd, hebben 150 teamleiders de training ’Medewerkers in beweging’ gevolgd, is met ongeveer 
130 medewerkers in mobiliteit een gesprek gevoerd door de afdeling Mobiliteit van PO&O en is één 
persoonlijkheidstest afgenomen. 

Dooropleiden
Om de ontwikkelingen en de zwaardere zorgvraag het hoofd te bieden, zijn we eind 2014 begonnen 
met ruim 650 intramurale zorgmedewerkers op de niveaus 1, 2 en 3 Verzorgende Algemene 
Gezondheidszorg te praten over de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg (niveau 3 IG) of hoger. Naar aanleiding van informatiebijeenkomsten 
zijn de medewerkers uitgenodigd voor een gesprek. 
Inmiddels heeft de helft van de medewerkers van het voormalige Thuiszorg Rotterdam zich aangemeld 
voor een verkennend gesprek tot het volgen van deze opleiding. Naar verwachting is eind mei 2015 
met alle belangstellenden gesproken. 



36Laurens • Jaarverslag 2014

Zelforganisatie en resultaatverantwoordelijkheid
Zelforganiserend werken vergt niet alleen een organisatiestructuurwijziging, maar ook een 
cultuuromslag in denken en doen. In dit proces ondersteunt PO&O teams, management en directie 
bij het beschikbaar stellen van voldoende en gekwalificeerd personeel en goed werkgeverschap. De 
teamleiders Zorg aan Huis krijgen specifieke ondersteuning op het gebied van mobiliteit. De andere 
domeinen en de ondersteunende diensten volgen in de loop van 2015. 

Edumanager, e-learning en skillslabs
In 2014 is het Leer Management Systeem (LMS) Edumanager ingericht, zodat het in 2015 uitgerold 
kan worden. Edumanager geeft medewerkers inzicht in de opleidingen die voor hen relevant zijn 
en toont ook de geldigheid van de bekwaamheden. Medewerkers kunnen zich met het systeem ook 
inschrijven voor opleidingen en de skillslabs.
In eerste instantie gaat het om de voorbehouden en risicovolle handelingen volgens het herziene 
BIG-beleid. Hoewel Edumanager uiteindelijk ter beschikking komt voor alle medewerkers, wordt 
aanvankelijk ingezet op het opleidingsaanbod voor de zorgmedewerkers. Edumanager biedt 
directe toegang tot e-learning voor theoretische kennis en de inschrijving voor de skillslabs. De 
e-learningmodules zijn voor iedereen vrij beschikbaar en kunnen op ieder gewenst tijdstip gelezen 
en gemaakt worden. Naast e-learning kunnen vaardigheden worden geoefend in de skillslabs, met 
ondersteuning van een vaardigheidstrainer. 

Youforce
Het E-HRM-systeem Youforce is in 2014 uitgerold. Youforce is de verzamelnaam voor een aantal 
PO&O-systemen. De nieuwe toepassing zorgt voor verlichting van de werkzaamheden van de 
leidinggevenden (teamleiders, managers en directeuren) en ondersteunt het verzuimproces. 
Medewerkers hebben door Youforce altijd en overal inzage in hun personeelsdossier, salarisstrook en 
declaraties en eventuele mutaties. In 2015 komt ook de benefitsplanner beschikbaar, waarmee iedere 
medewerker zelf kan bepalen hoe hij of zij de flexibele arbeidsvoorwaarden inzet. 

Medewerkerstevredenheid 
Laurens onderkent dat er een directe relatie ligt tussen klant- en medewerkerstevredenheid. We 
hechten daarom veel waarde aan de mening van werknemers en vrijwilligers. Om hierin inzicht te 
krijgen maken we gebruik van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor de werknemers en 
het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO) voor de vrijwilligers. In 2014 is een MTO gehouden. De 
laatste meting wees uit dat de algemene tevredenheid (score 7,3) een tiende punt lager ligt dan de 
benchmark, waarbij de punten motivatie en loyaliteit redelijk tot goed scoren ten opzichte van de 
benchmark en Laurens ten aanzien van leiderschap en zelfstandigheid goed scoort. Verbeterpunten 
blijven, net als voorgaande jaren, de verzuimbestendigheid, de werksfeer en betrokkenheid. Op basis 
van de uitkomsten zijn er in de regio’s, in samenspraak met medewerkers en Ondernemingsraad, 
verbeterplannen en aandachtsgebieden opgesteld. Uit de rapportages van 2014 blijkt dat iedere regio 
in meer of mindere mate heeft gestuurd en gehandeld op medewerkerstevredenheid. 

Het meest recente VTO dateert van 2014 en kent als algemene conclusie dat de vrijwilligers van 
Laurens over het geheel genomen tevreden zijn (score 7,6). Dit is te merken aan de hoge scores op 
het gebied van motivatie, samenwerking en taakinhoud. Meer dan de helft van de vrijwilligers binnen 
Laurens is 64 jaar of ouder. De grootste motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen is om andere 
mensen te kunnen helpen. Aandachtspunten vormen de begeleiding van de vrijwilliger en het meer 
betrekken van vrijwilligers bij de ontwikkelingen in de organisatie.
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4.6  Samenleving

Vanuit onze missie en visie werken locaties, regio’s en het concern samen met allerlei personen, 
groepen en organisaties in de samenleving, zoals vrijwilligers, zelforganisaties van migranten die 
voor hun eigen doelgroep aangepaste voorzieningen zoeken en deelgemeenten. We werken ook 
samen met maatschappelijke verbanden als kerken, woningcorporaties, andere zorginstellingen, 
ziekenhuizen en private ondernemers. De strategische hoofdlijnen van de drie werkvelden versterken 
deze inzet om samen te werken met oog voor de maatschappelijke context. Per buurt of locatie kan 
deze samenwerking een eigen invulling krijgen, afhankelijk van de lokale behoeften, omstandigheden 
en mogelijkheden van Laurens. Voorbeelden zijn:

 –  Cliënten van Pameijer, een stichting die onder meer mensen met een 
verstandelijke beperking ondersteunt bij een zinvolle dagbesteding, die aan 
de slag gaan bij locaties van Laurens. Zingeving, actief bezig zijn en talenten 
naar boven halen staan hoog in het vaandel bij Laurens en deze visie sluit 
naadloos aan bij die van Pameijer. Om hier uiting aan te geven, doen cliënten 
van Pameijer werkervaring op in en rondom woongebouw Nijeveld. Tegen een 
vergoeding voeren zij een aantal taakgerichte werkzaamheden uit, waardoor zij 
op de participatieladder kunnen groeien naar een betaalde baan. 

 –  Het ontwikkelen van nieuwbouw of vervangende woonprojecten voor ouderen 
in samenwerking met andere maatschappelijke instellingen en bijvoorbeeld 
huisartsen of een apotheek, zoals het Medisch Hart in Bleiswijk. Ook het nog te 
realiseren multifunctionele woonzorggebouw in Bergschenhoek is hiervan een 
voorbeeld. 

 –  Het realiseren van een inloopproject of woonvoorziening met een bepaalde 
culturele groep om op hun behoeften voldoende aan te sluiten. In 2013 
is locatie De Beukelaar geopend. In De Beukelaar leven ouderen van vijf 
verschillende culturen (Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Hindoestaanse en 
Afro-Caribische) in kleinschalige woongroepen - met én naast elkaar - onder 
één dak. De bewoners wordt persoonlijke zorg met aandacht geboden voor 
ieders levensstijl en bijbehorende cultuur. Dat betekent dat we rekening houden 
met de taal die de bewoner spreekt met zijn of haar voorkeuren en culturele 
gewoonten. Familie en buurtbewoners maken deel uit van het dagelijks leven van 
de bewoners, medewerkers van Laurens ondersteunen hen daarbij. Kinderen gaan 
samen met vader of moeder naar de gebedsruimte, buurtbewoners komen koken 
in De Beukelaar. Eigenlijk is De Beukelaar een verlengstuk van thuis - maar dan 
wel met professionele zorg en ondersteuning binnen handbereik.

4.7  Financieel beleid

In deze paragraaf gaan we in op het financiële beleid en resultaten van de Laurens. Sinds 15 
augustus 2013 is Laurens bestuurlijk gefuseerd met Thuiszorg Rotterdam. Dit houdt in dat 
sprake is van twee gescheiden organisaties met hetzelfde bestuur. Thuiszorg Rotterdam legt zelf 
verantwoording af over 2014. Echter bij de berekening van de ratio’s voor de enkelvoudige en 
geconsolideerde jaarrekening zijn de gegevens wel inclusief Thuiszorg Rotterdam.
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Beleid rondom het eigen vermogen
Het eigen vermogen van Laurens is nog steeds toereikend om de uitdagingen te kunnen aangaan 
die nu en in de nabije toekomst naar voren komen. Gezien de voldoende scores op gebieden als 
zorginhoudelijke indicatoren en klant- en medewerkerstevredenheid zijn de financiële resultaten niet 
ten koste gegaan van deze aspecten, die zo’n directe relatie hebben met de klant.
Laurens streeft naar een jaarlijks positief resultaat in de exploitatie van minimaal 1% van de omzet. 
Door de Laurensbrede vraagstukken als gevolg van zowel in- als externe ontwikkelingen is besloten 
een deel van de aanwezige Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) in de periode 2014 t/m 2017 te 
bestemmen voor de benodigde transitiekosten. In totaal is hiervoor een bedrag van 1 14 miljoen 
bestemd.
 
De transitie heeft hierbij vooral betrekking op de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg en 
de bezuinigingen op de thuiszorg. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de omzet van Laurens in de 
genoemde periode met ongeveer 20% zal dalen.
 
De overige bestemmingsreserves zijn per ultimo 2014 afgebouwd en zoals in het jaarverslag 2013 
reeds was aangegeven worden er geen nieuwe bestemmingsreserves meer gevormd. 
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Resultaat 2014

Impairment
Zoals in afgelopen jaarverslagen al is aangegeven, wordt de regio als kasstroomgenererende eenheid 
gezien. De grondslag voor de impairment is de bedrijfswaardeberekening voor de vastgoedportefeuille 
van een regio, op basis van geactualiseerde parameters (zoveel mogelijk ontleend aan de normen van 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting), de strategie van Laurens en de productieverwachtingen naar de 
toekomst.

Door deze bedrijfswaarde van een regio te vergelijken met de boekwaarde van de vastgoedportefeuille 
van een regio wordt de noodzakelijke impairment bepaald. In afgelopen jaren is een impairment van 
1 8 miljoen ten laste gebracht van de RAK. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is gebleken 
dat een aanpassing van dit impairmentbedrag niet nodig is.

Resultaat 2014 x F 1.000 Toegevoegd 31-12-2014

Geconsolideerd jaarresultaat 2014  -1.640

Totaal incidentele baten (impairment vastgoed)  -700

Herinvesteringen bestemmingsreserves  1.600

Genormaliseerd jaarresultaat 2014 660

Genormaliseerd jaarresultaat 2013  4.500

Genormaliseerd jaarresultaat 2012  5.378

Genormaliseerd jaarresultaat 2011  8.500

Genormaliseerd jaarresultaat 2010 4.917
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Bestemmingsfonds x F 1.000 1-1-2014 Resultaat-
bestemming

Vrijgevallen/
Toegevoegd 31-12-2014

Reserve aanvaardbare kosten 50.345 - 2.164 593 48.774

Innovatie projecten 520 - 520 0

Bestemmingsfonds algemeen 5.041 - 5.041 0

Regionale bestemmingsfonds 2.032 - 2.032 0

Bestemmingsfonds Transitie 0 7.000 7.000

Totaal 57.938 - 2.164 7.593 55.774

Resultaatbestemming x F 1.000 2014 2013

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten -2.164 4.902

Bestemmingsreserve algemeen - 4.959

Bestemmingsreserve innovatie projecten 423

Algemene reserve 524 417

Totaal -1.640 783

Resultaatsbestemming 2014

Verloop bestemmingsreserves en toelichting
Mede in verband met wijzigingen in de verslaggeving, en vanwege het intern besluit om geen andere 
en of nieuwe bestemmingsfondsen te vormen, zijn de Bestemmingsfondsen algemeen, innovatie 
projecten en regionale bestemmingsfonds uit het voorgaand verslagjaar komen te vervallen en 
samengevoegd om een Bestemmingsfonds Transitie te vormen.

Laurens streeft ernaar om in de periode 2014 t/m 2017 een bedrag van 1 14 mln te kunnen 
bestemmen voor de benodigde transitiekosten uit hoofde van Scheiden van Wonen en Zorg.

Het verloop van de bestemmingsfonds is als volgt:
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Ratio’s Laurens

Definitie Sectornorm 2014 2013 2012

Solvabili-
teitratio Eigen vermogen/Totaal vermogen > 20% 35,5% 35,3% 34,8%

Vermogens-
niveau Eigen vermogen/Totaal bedrijfsopbrengsten > 15% 19,7% 19,7% 19,2%

Rentabiliteit Resultaat/Totaal bedrijfsopbrengsten > 1,5% -0,5% 0,2% -0,5%

Liquiditeits-
ratio Vlottende activa/Vlottende passiva > 1 0,6 0,7 0,8

Financiële stresstest Laurens

Definitie Sectornorm 2014 2013 2012

DSCR EBITDA/(Rentelasten+Aflossingen) > 1,25 2,6 3,0 2,8

ICR EBIT/Rentelasten > 2 0,3 1,3 0,4

Net debt/EBITDA Netto rentedragende schulden/
EBITDA < 3,5 2,8 1,7 1,5

ROIC EBIT/Totaal vermogen > 7,5% 0,5% 1,8% 0,6%

EBIT/Netto rentedragende schulden 2,3% 13,6% 4,5%

Ebitda is earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
Netto rentedragende schulden is rentedragende schulden minus liquide middelen

De ratio’s waarin het jaarresultaat een rol speelt, scoren minder dan de normen. Dit is het gevolg 
van het bewuste beleid van de afgelopen jaren om de geboekte jaarwinsten terug te investeren in de 
organisatie. Indien uitgegaan wordt van de genormaliseerde resultaten, dan staan vrijwel alle seinen 
voor de financiële gezondheid van Laurens op groen.

Ratio’s en Financiële stresstest

De ratio’s en financiële stresstest van Laurens, op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2014, 
zijn opgenomen in onderstaand tabel. De sectornormen zijn ontleend aan externe informatie.
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Bijlage 1: Organogram

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Personeel, Organisatie & Opleidingen

Innovatie & Ontwikkeling

Planning & Control

Financieel administratieve dienst

Adviesorganen:
- Ondernemingsraad
- Centrale Cliëntenraad
- Raad van Participanten

Raad van Bestuur Raad van Bestuur

Regio
Lansingerland

Regio
Noord-Oost

Regio
Zuid-Oost

Regio
Noord-West

Regio
Centrum

Regio
Zuidrand

Laurens Wonen
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Bijlage 2 Afkortingenlijst

ARBO arbeidsomstandigheden
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
BHV bedrijfshulpverlening
BOPZ Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BV besloten vennootschap
CCR Centrale Cliëntenraad
CR cliëntenraad
CVA cerebro vasculair accident
CVP cliëntvertrouwenspersoon
DBC diagnosebehandelcombinatie
ECD elektronisch cliëntendossier
FOR fusie-Ondernemingsraad
FWG FunctieWaardering Gezondheidszorg
GGZ geestelijke gezondheidszorg
GRC Goverance, Risk en Compliance
KMS kwaliteitsmanagementsysteem
KVV Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam
LCvV Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
LOC landelijke vereniging van cliëntenraden
MIC Melding Incidenten Cliënten
MTO medewerkerstevredenheidsonderzoek
NAH niet aangeboren hersenletsel
NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
NZR Stichting Netwerk Zorgaanbieders Rijnmond
OR Ondernemingsraad
P&C Planning & Control
PG psychogeriatrisch
PO&O personeel, organisatie & opleiding
RAK risico aanvaardbare kosten
RI&E Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
RSS Rotterdam Stroke Service
RvP Raad van Participanten
VG verstandelijk gehandicapten
V&V verpleging en verzorging
VTO vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
VVT verpleging, verzorging en thuiszorg
WMCZ Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOR Wet op de ondernemingsraden
ZN Zorgverzekeraars Nederland
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ZT Zorg Thuis
ZVW zorgverzekeringswet
ZZP zorgzwaartepakket
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meer dan zorg

Wilt u meer informatie over het aanbod van Laurens?
Kijk dan op www.laurens.nl of bel 010 33 20 200.

Laurens maakt het samen mogelijk!

Prettig ouder worden is zorgen dat u de best haalbare kwaliteit 
van leven houdt. En dat wilt u natuurlijk het liefst in uw 
eigen vertrouwde omgeving. Laurens ondersteunt u om zo lang 
mogelijk thuis te wonen: veilig, zelfstandig en comfortabel. 
Uw wensen, behoeften en mogelijkheden staan bij ons, als dé 
specialist in ouderenzorg in de regio Rotterdam en omstreken, 
continu centraal. Moet u herstellen na een operatie, of heeft 
u andere specialistische zorg nodig? Dan zorgen wij dat u 
weer zo goed mogelijk op kracht kunt komen. Is thuis wonen 
(tijdelijk) niet mogelijk, of wilt u de zorg van alle dag even 
ontvluchten? Ook dan heeft u bij ons alle vrijheid om te 
kiezen, want Laurens biedt meer dan zorg.

Samen met u en de mensen die voor u belangrijk zijn, helpen 
we u om (weer) zo zelfstandig mogelijk verder te gaan. 
Hiervoor werken we ook nauw samen met andere zorgverleners, 
zoals huisartsen, en met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties in 
uw buurt. Kortom, Laurens maakt het samen mogelijk, zodat u 
zo lang mogelijk thuis van het leven kunt genieten.

http://www.laurens.nl
https://www.facebook.com/LaurensZorg
https://twitter.com/laurenszorg
https://nl.pinterest.com/laurenszorg/
https://www.youtube.com/user/LaurensZorg
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