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de samenleving. Onze inzet is om door deze veranderingen 
bij te dragen aan de vooruitgang in de zorg en dienst-
verlening voor onze ouderen. Ouderen die soms kwetsbaar 
zijn en behoefte hebben aan ondersteuning, maar die ook 
steeds beter weten wat ze zelf willen.

Peter Beijers
Raad van bestuur

We doen dat zo veel mogelijk op de werkplek, zodat het 
geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. ‘Leren 
van elkaar’ past in de lerende organisatie die Laverhof wil 
zijn. In 2015 hebben we de eerste stappen op dit pad gezet.

Begin 2015 bleek dat een grote collega zorgaanbieder in 
de regio de hulp bij de huishouding niet langer kon 
continueren. Cliënten dreigden van zorg verstoken te raken 
en medewerkers hun baan te verliezen, ook in de kernen 
waar Laverhof werkzaam is. We hebben onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid genomen en er voor 
gezorgd dat de continuïteit van de hulp bij de huishouding 
kon worden gegarandeerd. Uiteraard gaat zo’n forse 
uitbreiding van activiteiten niet zonder slag of stoot, 
maar we zullen ons tot het uiterste inspannen om deze 
dienstverlening in een rustig vaarwater te brengen.

Onze benadering van sterk ingebed zijn in de lokale situatie 
en staan voor waardevolle zorg was begin 2015 aanleiding 
voor Het Retraitehuis in Uden om met ons in gesprek te 
gaan over intensivering van de al bestaande samenwerking. 
In de loop van 2015 hebben we gezamenlijk de conclusie 
getrokken dat een fusie de beste garantie biedt voor 
continuïteit van de betekenisvolle positie van Het Retraitehuis 
in Uden. Alle direct betrokkenen waren dezelfde mening 
toegedaan en de daarvoor noodzakelijke formele stappen 
zijn eind 2015 afgerond. Met ingang van 1 januari is Het 
Retraitehuis daardoor één van de locaties binnen Laverhof. 
In de komende jaren zullen we onze inzet in Uden verder 
uitbouwen, maar alleen dan als de lokale eigenheid kan 
worden behouden.

Al met al kenmerkt 2015 zich als een jaar met grote 
veranderingen. In de aangegane samenwerkingen, maar 
zeker ook in de wijze waarop we onze zorg en dienstverlening 
stap voor stap aanpassen aan de veranderende vraag vanuit 

 ‘Bijdragen 
           door 
     verandering’
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In 2015 hebben we de eerste stappen gezet om die ingezette 
koers handen en voeten te geven. Het verzorgingshuis is 
verdwenen, maar verzorgd wonen is daarvoor in de plaats 
gekomen. Inmiddels huren al 25 cliënten een appartement 
van Laverhof en bieden wij de zorg op de wijze die bij hen 
past. Op maat van de individuele bewoner en door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van wat iemand zelf nog kan. 
In de wijk werken we met de lokale partners samen om een 
passend zorgaanbod te realiseren. En ook hier geldt dat we 
steeds kijken naar wat iemand nog zelf kan.

Dat klinkt eenvoudig, maar deze aanpak betekent een grote 
verandering. Voor bewoners en cliënten en hun familie en 
verwanten. Maar zeker ook voor de professionele 
medewerkers van Laverhof. Waar we gewend waren om 
taken over te nemen en te zorgen voor diegenen die aan ons 
toevertrouwd waren, zorgen we er nu vooral voor dat de 
ondersteuning goed geregeld is. Omdat we met hetzelfde 
geld meer mensen moeten helpen, maar vooral omdat we 
de ervaring hebben dat de kwaliteit van leven toeneemt 
naarmate iemand zelf in staat is haar eigen afwegingen 
te maken.

Om onze medewerkers daar goed voor uit te rusten 
investeren we de komende jaren in opleiding en training. 

Voorwoord
Jaarverslag 2015

In het jaarverslag over 2013-2014 hebben we veel aandacht gegeven aan de wijze waarop we als Laverhof 

na de fusie onze koers hebben bepaald. Dat was en is van groot belang in een tijd waarin de zorg en 

dienstverlening aan ouderen onder druk lijkt te staan. Onze maatschappelijke opdracht hebben we 

verwoord in het strategisch beleidsplan ‘De kracht van het lokale’. Velen die op enigerlei wijze belang hebben 

bij Laverhof zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het strategisch beleid. De ingezette koers 

mag dan ook rekenen op een groot draagvlak in de gemeenschappen waarin wij werken.



Laverhof heeft zich in 2014 goed voorbereid op deze 
transitie. De koers van onze organisatie, vastgelegd in het 
strategisch beleidsplan ‘De kracht van het lokale’ is helder en 
kan binnen en buiten Laverhof rekenen op draagvlak en 
enthousiasme. In dit beleidsplan hebben we tot uitdrukking 
gebracht dat we trouw willen blijven aan de waarden die de 
congregaties, waar Laverhof meer dan 100 jaar geleden uit is 
voortgekomen, ons hebben meegegeven: het dienen en 
ondersteunen van de lokale gemeenschap. 

Binnen die lokale gemeenschap versterkt Laverhof de 
eigen kracht van mensen met zorg, aanvullende diensten 
en behandeling. Zo kunnen mensen op eigen wijze een zo 
goed mogelijke kwaliteit van leven realiseren. 

Laverhof realiseert haar opdracht vanuit vier kernwaarden: 
de kracht van het lokale, de kracht van elkaar kennen, de 
kracht van erin geloven en de kracht van ervoor staan. 
De kernwaarden van Laverhof zijn terug te voeren op de 
waarden van waaruit de zusters werkten en nog steeds 
werken. 

Zowel St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel als 
Cunera | De Bongerd in Heeswijk zijn geworteld in religieuze 
tradities, in een tijd dat er een grote behoefte was aan onder-
wijs voor de armen en verzorging van zieken en bejaarden. 
Ook in onze tijd is de invloed van religieuze tradities nog 
steeds voelbaar en merkbaar en daar zijn we trots op. 
De zusters van Liefde in Schijndel en de zusters van JMJ 
in Heeswijk hebben ons iets nagelaten. De misschien wel 

belangrijkste erfenis is, dat Laverhof een ‘op menslievende 
waarden gebaseerde organisatie’ is.

De voorbereiding van de fusie met Het Retraitehuis is 
aanleiding geweest om opnieuw die waarden tegen het licht 
te houden. Het Retraitehuis biedt waardige zorg op een 
bijzondere locatie aan de Missiezusters Dienaressen van de 
Heilige Geest en nu steeds meer ook aan niet-religieuzen. 
Aandacht voor elkaar en een zorgvuldige bejegening naar 
cliënten zijn hun belangrijkste kernwaarden. Dit zijn ook 
belangrijke waarden in de huidige tijd en geven mede 
invulling aan de identiteit van Laverhof. In dit jaarverslag 
geven de moeder-oversten van de drie congregaties waar 
Laverhof zich mee verbonden voelt, hun visie op de 
betekenis van waardige zorg in de huidige tijd. 

  ‘Versterk de
         eigen kracht 
van mensen’

‘Nederland verandert en de zorg verandert mee’.  

Zo begon 2015, het jaar van de transitie van de AWBZ naar de nieuwe Wet langdurige zorg, 

de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet. 

Inleiding
Jaarverslag 2015
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Mjn verandering: 

Verhuizing vanuit 
het klooster naar een 
nieuw thuis.
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‘Elkaar zien 
en horen, dat moet 

centraal staan’

n april sluit klooster Mariënburg in Den Bosch als 
Moederhuis van Congregatie Zusters van J.M.J. haar 

deuren. Het gebouw gaat in gebruik genomen worden 
als Graduate School, een initiatief van Tilburg University 
en Technische Universiteit Eindhoven, wat aansluit bij 
de jarenlange onderwijsactiviteiten van de congregatie. 
Een grote en vooral definitieve stap. Deze dagen loopt 
Provinciaal Overste zuster Laetitia Aarnink met pijn in 
haar hart door de gangen van het majestueuze 
klooster. “Het is een emotioneel proces hier afscheid te 
moeten nemen, maar we zijn blij dat het klooster een 
waardige, educatieve bestemming krijgt en de zusters 
goed verzorgde nieuwe woonplekken bij Laverhof.”

Het klooster is al langere tijd bijna leeg. In 2015 verhuisden 
de laatste zusters naar Molenweide in Boxtel en naar de 
Laverhof locatie De Bongerd in Heeswijk. Het bestuur en de 
laatste kantoormedewerkers verhuizen nu nog naar een 
pand in de Vughterstraat. “Het ouderlijk huis laten wij nu 
achter en dat betekent dat de zusters een nieuw thuisgevoel 
moeten gaan krijgen. Onze banden met Laverhof gaan heel 
lang terug in de tijd. De congregatie is de grondlegger van 
Cunera, dat voor de oorlog een tuberculosekliniek was. 
Wanneer de zusters zelf ziek werden gingen zij hierheen.  
We zijn hier dus al thuis, maar voor de zusters die nu uit 
Den Bosch komen is het een nieuw thuis. 

De waarden trouw blijven
Het is voor ons belangrijk dat we onze eigen plek behouden. 
En dat onze waarden en visie gerespecteerd worden. 
Laverhof geeft aan dat zij de waarden trouw blijft, dat is 
belangrijk en daar moet aan gewerkt worden. Er zijn nu drie 
congregaties aan het integreren binnen Laverhof en daar 
doet Laverhof erg haar best voor. We liggen niet zover uit 

elkaar qua spiritualiteit, maar we zijn geen familie van elkaar. 
Dat hoeft ook niet. Alle drie de congregaties moeten zich 
thuis gaan voelen binnen Laverhof, daar gaan we allemaal 
aan meewerken. Veel gaat hierin goed, maar het kan altijd 
nog beter. 

Het gaat goedkomen
Wat ons betreft is het niet zozeer de zorg bij Laverhof die 
centraal moet staan, maar vooral de relatie, dat wil zeggen: 
dat we elkaar zien en horen. Dit geldt zowel voor het 
verzorgend personeel, als voor de raad van bestuur en de 
raad van toezicht. En natuurlijk voor de zusters zelf.  
De relatie tussen mensen is het belangrijkste. Elkaar 
aankijken. In alle lagen van de zorg moet die relatie centraal 
staan. De manier waarop we elkaar benaderen kan nog 
beter. In een groter wordende organisatie vergeet je dat 
gauw. Het betekent ook dat we zelf duidelijk moeten zijn en 
voor onszelf moeten opkomen. Het moet allemaal nog 
een weg vinden, maar ik ben ervan overtuigd dat het goed 
gaat komen.” 

Zuster Laetitia is straks degene die als laatste de deur zal 
sluiten van klooster Mariënburg. De verhuisdozen staan in 
de gangen en de zolders zijn leeggeruimd. Het kantoor van 
zuster Laetitia, dat ooit een klaslokaal was waar zij zelf les 
kreeg, wordt als laatste ontruimd. “Het valt niet mee, toch 
kijk ik met veel vertrouwen naar de toekomst. Met de nieuwe 
stappen die gezet zijn, valt een last van mijn schouders. 
We moeten loslaten en dat wat er over is in goede banen 
leiden; dat hoort bij deze tijd.” 

Zuster Laetitia:

I



‘Ik heb er  
vertrouwen in dat 

het zal lukken’

e Congregatie Zusters van Liefde in Schijndel is 
de grondlegger van Laverhof locatie St. Barbara 

in Wijbosch. Voorheen waren de zusters onder andere 
werkzaam in het verpleeghuis. Nu hebben zij voor 
een aantal zusters in de nieuwe vleugel Vijverhof van 
St. Barbara, een eigen leefgroep voor mensen met 
dementie. De andere zusters wonen verspreid over 
klooster Annahof in Wijbosch, het St.-Jozefklooster in 
Schijndel of elders in Nederland. De ontwikkelingen in 
deze tijd hebben de congregatie op de drempel gezet 
van nieuwe, definitieve stappen. 

De gemiddelde leeftijd van de zusters is 85 jaar en er zijn 
geen nieuwe intredes meer geweest sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Het Moederhuis, het St.-Jozefklooster, 
is verkocht, waarmee voor de congregatie in Nederland 
de laatste fase is ingegaan. Algemeen Overste zuster 
Agnes Vos kijkt terug en vooruit: “Onze congregatie bestaat 
in november 180 jaar. Ooit hadden wij zevenenveertig 
kloosters in Nederland. Onze zusters hebben altijd inge-
speeld op de noden van de tijd en verzorgden onderwijs, 
missiewerk, bejaardenzorg en ziekenzorg. Zo ook in 
St. Barbara. De congregatie was St. Barbara en St. Barbara 
was de congregatie. Datgene wat wij opgebouwd hebben 
gaat hier nu verder; dat is belangrijk. Zelf zijn wij nu van 
zorgbieders, zorgafhankelijk geworden. Dat is een omslag.

Onze banden met Laverhof zijn sterk en respectvol
Daarom is het voor ons zo bijzonder en belangrijk dat onze 
meest kwetsbare zusters in St. Barbara zorgzaam, respectvol 
en trouw aan onze waarden worden verzorgd. Dit is 
hun thuis en Laverhof zorgt ervoor dat er voor de zusters 
een goed religieus leefklimaat is. Het hart van de zorg bij 
Laverhof gaat uit naar de bewoners, de families en naar ons.” 

Zuster Agnes geeft aan het soms pijnlijk te vinden dat er aan 
alles zoals het was, een einde gaat komen. “Maar we moeten 
realistisch blijven. En klaar zijn voor de toekomst. 
Daarvoor staat nog veel te gebeuren. Het is een boeiende 
en interessante weg, maar ook zwaar om beslissingen voor 
de toekomst te nemen.” 

St.-Jozefklooster
Eén van die beslissingen was de verkoop in 2015 van het 
Moederhuis, het St.-Jozefklooster. “Dat was natuurlijk een 
hele grote stap. Maar het werd met applaus ontvangen 
binnen de congregatie. We hebben het Moederhuis 
verkocht aan Stichting Hercules, die het gebouw in 2016 
verbouwt tot appartementencomplex. Met als voorwaarde 
dat de zusters van de congregatie, die nu verspreid wonen 
over verschillende locaties, hier als eerste mogen wonen. 
Het was onze droom zolang mogelijk met de laatste zusters 
van de congregatie bij elkaar te blijven. Dit is ons thuis. En 
deze droom wordt nu werkelijkheid, daar zijn we blij mee. 
Wanneer er plaatsen vrijkomen, worden de appartementen 
als sociale huurwoningen verhuurd aan de gemeenschap in 
Schijndel. Wij vinden het belangrijk dat een woonplek in 
het Moederhuis straks ook te bekostigen is voor anderen 
en wij daar nog een lange tijd, zij aan zij, aandachtig, trouw 
en eenvoudig kunnen samenleven. Wij moeten veel loslaten 
en vinden het belangrijk dat nu in ouderdom het leven 
zinvol blijft en wij samen groeien naar voltooiing. Samen 
zoeken wij nu een nieuwe weg. Ik heb er vertrouwen in dat 
het zal lukken.”

Zuster Agnes:

D
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Mjn verandering: 

De verkoop van 
Het Moederhuis was 
een grote stap.
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Het Retraitehuis heeft op dat moment net de omslag naar 
een gezonde, ondernemende en wendbare organisatie 
gemaakt en is op zoek naar een samenwerkingspartner die 
deze ontwikkeling verder kan brengen, met respect voor de 
waardevolle traditie waaruit Het Retraitehuis is 
voortgekomen.

Een fusie heeft voor- en nadelen. Binnen Laverhof is sinds 
de fusie tussen BerneZorg en Zorggroep Dorus op 1 januari 
2013 langzamerhand een gevoel van ‘samen’ ontstaan en
is er duidelijkheid over de gezamenlijke koers. Dit heeft 
veel energie gegeven voor de toekomst. De aansluiting 
van Het Retraitehuis betekent opnieuw een gezamenlijke 
richting zoeken. 

Het Retraitehuis gaat na een lange periode van 
zelfstandigheid onderdeel uitmaken van een groter geheel. 
Dat zal gevolgen hebben voor besluitvormingsprocessen, 
zeggenschap en medezeggenschap en brengt onzekerheid 
met zich mee.

De verkenning van de kansen en bedreigingen die de fusie 
met zich mee zouden kunnen brengen, leiden in de zomer 
van 2015 tot het voornemen te gaan fuseren. De kwaliteit 
van zorg in beide organisaties is goed en beide organisaties 
kennen goede scores op cliënttevredenheid. Met het oog 
op de toekomst is het dan ook van belang om dit te 
continueren, in een omgeving die steeds hogere eisen 
gaat stellen. 

Raden van toezicht, cliënten en medewerkers, als ook de 
congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige 
Geest en het bisdom van Den Bosch worden betrokken 
bij de finale besluitvorming, wat uiteindelijk resulteert in 
ondertekening van de fusieakte op 18 december 2015.

Laverhof en Het Retraitehuis kennen al een lange traditie van samenwerken als in het 

voorjaar van 2015 de vraag komt van Het Retraitehuis: zou Laverhof ervoor voelen een meer 

duurzame samenwerking aan te gaan? 

    ‘Met respect  
  voor de 
waardevolle
              traditie’

De kracht van 
elkaar kennen

Fusie met Het Retraitehuis:



‘Ons schip 
is veilig de haven 

binnengelopen’

a moeilijke jaren, waarin de toekomst van Het 
Retraitehuis in Uden zwaar op haar schouders 

drukte, kijkt zuster Willibrord nu met een tevreden 
gevoel vooruit op de nieuwe koers die gevaren wordt. 
“Na vijfentwintig jaar zorg en verpleging geboden te 
hebben in Het Retraitehuis zochten wij een goede 
overdracht, met behoud van onze identiteit en respect 
voor de waarden van onze Congregatie Missiezusters 
Dienaressen van de Heilige Geest. Dat vonden wij bij 
Laverhof en daar zijn we dankbaar voor. Ons schip is 
veilig de haven binnengelopen.”

Zuster Willibrord, voorheen Provinciaal Overste, kijkt op 
eigen titel terug. “Het was voor ons belangrijk dat we 
kleinschaligheid konden garanderen voor onze eigen 
zusters. Voorop stond dat zij, samen met nieuwe niet-
religieuze bewoners, in Het Retraitehuis konden blijven en 
niet zouden ondersneeuwen bij een grote zorginstelling. 
Voor ons was het financieel niet meer haalbaar dit zelf te 
doen. We hebben het huis verkocht aan Stichting Hercules, 
die respectvol met het gebouw, de naam en met ons omging. 

Fusie met Laverhof en verrijking door  
contact met andere congregaties
In januari 2016 fuseerde Het Retraitehuis met Laverhof. Zij 
bieden niet alleen zorg, maar ook zingeving. We vinden bij 
hen veel herkenning. De zusters die nog zelfstandig wonen 
in het Arnoldusklooster worden in de gelegenheid gesteld 
mantelzorg te verlenen aan elkaar en aan de zusters in Het 
Retraitehuis. Dat is een mooie ontwikkeling. We zorgen nog 
steeds voor elkaar. Bovendien is het een verrijking dat wij in 
contact zijn gekomen met de andere congregaties die zorg 
ontvangen van Laverhof. Wij voelen een verbondenheid met 
hen en praten samen over wat ons bezighoudt.

Nieuwbouwproject De Gaarden
Een deel van de grond rondom Het Retraitehuis hebben 
we verkocht. Hierop gaat in 2016 de bouw van start van 
De Gaarden, een project waar sociale woningen gebouwd 
worden. Deze nieuwe bewoners kunnen gebruikmaken van 
de zorg- en dienstverlening vanuit Het Retraitehuis. Dit geldt 
ook voor de nieuw te bouwen serviceappartementen 
Kloosterpark aan de rand van het terrein. Ook dit is een stap 
die we maken met het oog op de toekomst. We moeten 
loslaten, maar ervaren dat niet als een afgang. We gaan terug 
naar onze gelofte van armoede. Er is geen echte armoede 
voor teruggekomen, maar we zijn nu afhankelijk en daar 
gaan we zo goed mogelijk mee om. We hebben geen zorg 
meer voor het materiële, waardoor wij ons kunnen richten 
op hen die hulp nodig hebben en die met ons willen delen. 
Dat voelt goed. 

Rooskleurige toekomst
De toekomst ziet er rooskleurig uit. Er werken hier mensen 
die zich daarvoor met hart en ziel willen inzetten, dat is 
belangrijk. Het geeft ons rust te weten dat we in goede 
handen zijn bij Laverhof. Dat geldt niet alleen voor ons. 
Voor de Udenaren en mensen die van oudsher Het 
Retraitehuis kenden en hier nog steeds iets mee hebben, 
is hier ook plek gemaakt; we ondersteunen graag de kracht 
van lokale wijkgerichte zorg. We merken dat veel mensen 
die herkenning blijven waarderen en hier een thuis zoeken 
en vinden. Een plek voor privacy, rust en meditatie.”

Zuster Willibrord:

N
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Mijn verandering: 

De nieuwe koers  
die we gaan varen  
naar de toekomst.



Belangrijk daarbij is professionaliteit en vakmanschap. Voor 
elke medewerker geldt ook dat een proactieve 
beroepshouding gevraagd wordt. 

Vakmanschap is noodzakelijk voor kwaliteit van leven van 
kwetsbare ouderen. Door veranderingen in de lichamelijke 
of geestelijke gezondheid op tijd te signaleren of te 
behandelen, wordt veel onnodig leed voorkomen. Inzicht in 
hoe de cliënt zich voelt en wat de beste bejegening is geeft 
richting aan een goede begeleiding. Daarbij komt het 
ondersteunen van familie om de veranderingen als gevolg 
van de aandoening van ouder of partner te verwerken, te 
aanvaarden en om een nieuwe manier te vinden om zich tot 
die ouder of partner te verhouden. Dit vraagt van alle 
zorgmedewerkers een analytische blik, het vermogen om te 
signaleren, de juiste bejegening en heel veel aandacht voor 
de cliënt en de familie.

Laverhof wil een lerende organisatie zijn. Leren doen we elke 
dag en veelal onbewust. Het leren bewust maken en bewust 
en gericht inzetten is een eerste stap. Het onderbouwen, 
uitleggen, prikkelen, faciliteren van leermomenten en het 
met elkaar borgen van nieuw gedachtengoed, gedrag, 
kennis en kunde dient vooral aandacht te krijgen. Het 
inslijten van nieuw gedrag vraagt om herhaling, tijd en 
aandacht. Het leren wordt geborgd in aanwezige structuren 
en werkprocessen.

Structuur, opgebouwd vanuit het zorgproces
De verantwoordelijkheid voor goede zorg binnen en buiten 
Laverhof vraagt om verbinding. Verbinding tussen 
professionals, middenkader en directie, verbinding met 
cliënten, familie en de mensen daaromheen, met 
vrijwilligers, de raad van bestuur en de raad van toezicht. 
Het is van belang dat de inrichting van de organisatie deze 
verbindingen ondersteunt.
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Uiteindelijk is besloten toch een voorstel in te dienen. In 
onze verpleeghuizen gebeuren veel goede dingen en we 
vinden het belangrijk die ook te laten zien. Veel van onze 
medewerkers waren boos en verdrietig over het beeld dat in 
de media werd gepresenteerd over de verpleeghuiszorg, 
terwijl zij dagelijks in de praktijk laten zien dat het vaak 
anders gaat. Door deelname aan Waardigheid & Trots wil 
Laverhof ook deze beeldvorming bijstellen, maar dan wel op 
een manier die ons eigen proces niet belemmert. De nadruk 
van het voorstel ligt op wat er nodig is om zorgmedewerkers 
op de juiste manier in gesprek te leren gaan met familie 
en om de familie te betrekken bij de zorg voor de cliënt. 
Zodat de familie de eigen kracht kan ontwikkelen om hen 
te helpen de juiste beslissingen te nemen en de zorg voor 
de cliënt een coproductie wordt, op basis van 
gelijkwaardigheid.

Ontwikkelingen die in Laverhof al zijn voorbereid of ingezet, 
in vervolg op de strategische beleidsvisie ‘De kracht van het 
lokale’, zijn beschreven in het voorstel, dat in overleg met 
de OR en de CCR is ontwikkeld. In aanwezigheid van de 
voorzitter van de CCR is dit voorstel gepresenteerd aan de 
taskforce van het ministerie van VWS. Het resultaat: ook 
Laverhof is geselecteerd voor deelname, als één van ruim 
150 zorgorganisaties.

Met de inrichting van integrale zorgteams is een begin 
gemaakt met het cultuurveranderingsproces dat wij nodig 
vinden om onze zorg en dienstverlening duurzaam te 
vernieuwen voor de toekomst. Maar deze verandering staat 
niet op zichzelf en maakt onderdeel uit van andere 
veranderingen: in mensen, in structuur en in systemen.

Mensen
Wij willen, in een organisatie met als belangrijkste kracht de 
mensen, het maximale bieden aan medewerkers om goed 
te zijn en te blijven in hun vak, te presteren en zich te kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. We gaan hierbij uit van eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van medewerkers. 

 ‘Verandering in 
mensen, structuur
         en systemen’

In het voorjaar van 2015 presenteerde de staatssecretaris van VWS zijn plan van aanpak om de kwaliteit van 

zorg in de verpleeghuizen te verbeteren, onder de titel ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze 

ouderen’. Verpleeghuizen zijn uitgenodigd verbeterprojecten in te sturen of aan te geven welke regelruimte 

zij nodig achten om inhoudelijk en organisatorisch te vernieuwen. In eerste instantie stonden wij sceptisch 

tegenover dit plan; in het verleden gingen initiatieven voor kwaliteitsverbetering gepaard met veel 

administratieve verantwoording van de extra middelen die daartoe werden verstrekt. 

Liefdevolle zorg  
voor onze ouderen 

Waardigheid en trots:



verenigingsleven in de verschillende locaties van Laverhof, 
dagbestedingsactiviteiten in de wijk en gespecialiseerde 
dagbesteding. Het team welzijn werkt hiervoor intensief 
samen met vrijwilligers, welzijnsorganisaties, familie, 
mantelzorgers en cliënten. 

Kenniscentra dragen bij aan het vakmanschap van de 
medewerkers en de teams. Dit zijn commissies binnen 
Laverhof waarin landelijke richtlijnen, ‘best practices’ en 
de nieuwste ontwikkelingen worden vertaald naar de 
dagelijkse praktijk, passend bij de manier van werken in de 
woongroepen en de verschillende zorgvragen die zich daar 
voordoen. Zo wordt actuele kennis ingezet waar het nodig 
is en blijft het vakmanschap van onze medewerkers in 
ontwikkeling.

Systemen
Het zorgplan is een individueel plan van de cliënt en is een 
hulpmiddel om het proces van professioneel werken te 
structureren en te leiden. Het zorgplan is opgebouwd 
rondom vier domeinen: woon-leefsituatie, participatie, 
mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en 
gezondheid. De professionals helpen de cliënt keuzes te 
maken in zorg en ondersteuning. Zo kunnen mensen op 

eigen wijze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven 
realiseren. Wat ‘kwaliteit van leven’ is, wordt bepaald door 
de cliënt; het is zijn / haar individuele beleving.

We maken als organisatie de transitie, vanuit sturing gericht 
op het hanteren van regels naar minder regels met meer 
professionaliteit en meer regie bij de cliënt. We willen sturen 
op resultaten, procedures loslaten waar dat kan en 
vertrouwen op professionaliteit. Via waarderende audits 
gaat het cliëntgericht werken getoetst worden. Omdat dit 
door collega’s onderling wordt gedaan, is dit ook een 
moment om te leren van elkaar.

 ‘Actuele kennis
         inzetten waar 
      het nodig is’
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Laverhof heeft ervoor gekozen te werken met integrale zorg-
teams, georganiseerd rondom cliëntgroepen 
(psychogeriatrie, somatiek en revalidatie). Medewerkers in 
de teams zijn verantwoordelijk voor het gehele proces van 
zorg, wonen en welzijn. In kleinschalige woongroepen van 
acht tot tien bewoners wordt in een huiselijke omgeving 
zorg en ondersteuning geboden op een manier die aansluit 
bij de wensen en leefstijl van de bewoners. De medewerkers 
zijn te gast bij de bewoners. Ook thuis wordt volgens deze 
visie gewerkt, waarbij de buurt of wijk waar cliënten wonen, 
met de voorzieningen die daar beschikbaar zijn, wordt 
betrokken.
 
In het najaar van 2015 zijn de voorbereidende stappen gezet 
om in 2016 volgens deze visie te kunnen gaan werken. 
Omdat de cliënten die in het verpleeghuis komen wonen 

veel zorg nodig hebben, vraagt dit ook meer deskundigheid 
van de medewerkers. Verschillende medewerkers worden 
geschoold om hieraan te voldoen. Ook zijn er medewerkers 
die in een nieuwe functie komen te werken, waarvoor zij een 
scholing gaan volgen, zoals de coördinatoren zorg en de 
dagbestedingscoaches.

Welzijn vormt een belangrijke schakel tussen het 
verpleeghuis en de lokale gemeenschap. Het team van 
welzijn ontwikkelt activiteiten die aansluiten bij de 
interesses en leefstijl van cliënten, die niet binnen de 
integrale teams ingevuld kunnen worden. Hierbij zoeken 
zij ook aansluiting bij bestaande initiatieven in de wijk.  
Zo nodig worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld, in 
samenwerking met lokale partijen. Voorbeelden van 
welzijnsactiviteiten buiten de woongroepen zijn het 

Waardigheid en trots



‘Vrijwilligerswerk 
doe je

vanuit je hart’

averhof kent een grote groep vrijwilligers die zich 
dagelijks volop inzet voor de bewoners. Op locatie 

Cunera | De Bongerd in Heeswijk zijn ruim twee-
honderdzeventig vrijwilligers werkzaam; een ongekend 
aantal. Agnes van de Ven is al ruim tien jaar bij Cunera | 
De Bongerd actief als vrijwilligster en Jan van Beusekom 
ruim vijf jaar. En nog altijd met veel plezier. “Ik wil 
hiermee doorgaan tot ik zelf niet meer kan, want het is 
het mooiste werk wat er is,” zegt Jan van Beusekom. 

Ook Agnes van de Ven denkt niet aan stoppen.  
“Cunera | De Bongerd is een warme plek. We worden als 
vrijwilligers gewaardeerd en de verbondenheid tussen de 
vrijwilligers is groot. Als vrijwilliger moet je doen wat goed 
bij je past. Het is een kwaliteit van Laverhof dat zij de juiste 
vrijwilligers op de juiste plaats inzetten. Zij maken gebruik 
van ieders kwaliteiten en interesses en dat werkt uitstekend. 
Ik heb altijd in de administratie gewerkt en neem nu onder 
andere administratieve vrijwilligerstaken op me. 

Invulling van vrije tijd
Ik vond tien jaar geleden, toen ik stopte met werken, dat ik 
iets terug moest doen voor de gemeenschap. Daarnaast 
geeft vrijwilligerswerk invulling aan mijn vrije tijd; dat is fijn, 
dan snijdt het mes aan twee kanten.” Jan van Beusekom 
herkent dit. “Ik heb vijfendertig jaar in de gezondheidszorg 
op de financiële administratie gewerkt en altijd gezegd dat 
ik later vrijwilligerswerk wilde doen bij een zorginstelling. 
Nu zet ik mij in als chauffeur op de bus van Laverhof, 
begeleid ik bewoners op lente- en herfstritten en maak 
fietstochten met de duo-fiets met dementerende ouderen. 
Dat geeft ook structuur aan mijn dag. Vrijwilligerswerk doe 
je vanuit je hart, anders werkt het niet. Het is zo mooi om te 
zien dat je mensen een plezier kunt doen.”

Goede verstandhouding tussen vrijwilligers en 
medewerkers
“In het verleden merkte ik dat de verstandhouding tussen 
medewerkers en vrijwilligers niet altijd optimaal verliep,” 
zegt Agnes van de Ven. “Dat had te maken met de uren die 
medewerkers moesten inleveren en die vervolgens door 
vrijwilligers werden ingevuld. Dat gaf een spanningsveld en 
dat begrijp ik goed.”

Jan van Beusekom is het daar mee eens. “Vrijwilligerswerk 
mag niet het werk van de werknemers overnemen. Er zou 
nooit bezuinigd mogen worden op personeel en daarna 
het werk afschuiven op vrijwilligers. De onderlinge 
verstandhoudingen liggen inmiddels beter omdat 
medewerkers zien dat vrijwilligerswerk gewoon nodig is. 
Veel dingen blijven anders noodgedwongen liggen. 
Dat gaat zowel de zorgmedewerker als de vrijwilliger aan 
het hart. Als vrijwilliger moet je je op jouw beurt realiseren 
dat je nooit op de stoel van de medewerker moet gaan 
zitten, dat is niet je plek.” 

Aandacht en scholing
“Laverhof investeert veel in scholing van vrijwilligers. 
Die aandacht voelt als een warm bad,” zegt Agnes. 
“Ik hoop dat ook in de toekomst vrijwilligers zich zullen 
willen inzetten. Voor de jongeren van nu ligt alles toch een 
beetje anders. Zij zullen langer moeten blijven doorwerken. 
En of er dan tijd overblijft?” Jan ziet dat iets minder somber 
in. “Ik denk dat ook jongeren een goed ontwikkeld sociaal 
gevoel hebben. Zij zullen ook in gaan zien dat 
vrijwilligerswerk noodzakelijk is om ouderen een prettige 
oude dag te bezorgen. Ook in de toekomst.”

Agnes van de Ven & Jan van Beusekom:
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Onze verandering: 

Onze eigen plek
vinden binnen de
organisatie.
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Laverhof werkt vanuit de relatie cliënt – familie – medewerker (zorgtriade). Zorg en ondersteuning die 

vrijwillig wordt geboden vanuit een langdurige relatie tussen de cliënt en een ander, noemen wij mantelzorg 

of familiezorg. Professionele zorg vanuit Laverhof is daarop een aanvulling, die dicht bij de cliënt wordt 

georganiseerd, thuis bij de cliënt of in een van onze locaties. Medewerkers maken samen met de cliënt en de 

familiezorgers afspraken over de gewenste ondersteuning en wie die kan bieden. Want de cliënt staat niet 

alleen in het leven, ook niet na opname in het verpleeghuis. Laverhof wil familiezorg niet afdwingen,  

maar juist wel ondersteunen en stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en zijn familiezorgers 

vooral ook fijne dingen kunnen blijven doen samen.

Familiezorg is terug te voeren op de waarden van waaruit de 
zusters werkten en nog steeds werken. Zij worden bewogen 
door de nood van anderen en verlenen zorg uit liefde voor 
de medemens. Vanuit deze zelfde medemenselijkheid wil 
Laverhof zorg verlenen. Zorg die niet alleen een functionele 
kant heeft, maar waarin de zorg van mens tot mens een 
belangrijke betekenis heeft, waarin zorgen betekenis heeft 
voor zowel de zorgenden als voor degene waarvoor wordt 
gezorgd. En waarin de relatie tussen de cliënt en zijn of haar 
naasten een natuurlijke plek heeft.

In 2015 werd voor de eerste keer de Familiedag 
georganiseerd. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en 
familieleden zijn uitgenodigd om te vertellen over de 
dierbare herinneringen die zij hebben bij een voorwerp, 
erfstuk of kunstwerk dat al jaren in de familie is (Familie-
schatten). Door mooie verhalen met elkaar te delen, hebben 
we elkaar geïnspireerd en zijn we op een andere manier in 
gesprek gekomen. 

De verhalen en herinneringen zijn vastgelegd in foto’s en 
kunstwerken. Tijdens de Familiedag werd de expositie van 

            ‘Juist wel 
ondersteunen en
     stimuleren’

deze werken op alle locaties van Laverhof geopend. 
Bewoners poseerden vol trots bij hun foto of kunstwerk en 
lieten zo hun eigen geschiedenis zien. Een waardevol 
moment, waarin zij niet langer ‘cliënt met een zorgvraag’ 
zijn, maar ‘mens met een levensgeschiedenis’.

Aandacht voor de 
mens met zijn 
levensgeschiedenis

Familiezorg:



‘Achter 
ieder mens schuilt 

een verhaal’

anneer je Familiezorg zegt, dan zeg je Laverhof. 
De relatie tussen cliënt, familie en de mede-

werkers is het uitgangspunt van het verlenen van goede 
zorg binnen Laverhof. Zorgen doen wij niet alleen. 
Niet gedwongen, maar uitnodigend en stimulerend 
betrekt Laverhof de familie bij de zorg voor hun 
familieleden. Wanneer je elkaar goed kent en elkaar 
echt ziet, dan kun je goed voor elkaar zorgen. Vanuit dit 
motto is in 2015 de Familiedag ontstaan.

Dagbestedingscoach en trainer Familiezorg Judith Sanders 
legt uit wat Familiezorg bij Laverhof inhoudt. “Familiezorg is 
te herleiden naar de zusters die hier woonden en nog steeds 
wonen en die vanuit hun waarden voor elkaar zorgen als 
zijnde familie. Dat is belangrijk voor de zusters, maar ook 
voor de niet-religieuzen die hier later kwamen wonen, 
ondersteund door hun familie. Deed men als familie vroeger 
een stap terug wanneer een familielid in een verpleeghuis 
kwam wonen, nu blijft familie een onderdeel van het leven 
van de cliënt en daarmee een onderdeel van de zorg rondom 
de cliënt. Het gaat er bij Familiezorg niet over dat families 
meer moeten doen voor de cliënten, maar over relationeel 
samenwerken. Samenwerken in de zorgtriade, de relatie 
tussen cliënt, familie en medewerkers. Familie is in de zorg 
rondom de cliënt net zo deskundig als de professional. Bij 
Familiezorg draait het erom hoe je elkaar zo goed mogelijk 
kunt ondersteunen met als doel het voor iedereen zo prettig 
mogelijk maken, zodat de cliënt kan blijven leven zoals thuis. 
Binnen Laverhof betrekken we hierin iedereen, zowel 
medewerkers als vrijwilligers. We doen dat onder andere 
door scholing. Dat loopt uitstekend; geweldig is dat.”

Familiedag 2015
Voortbordurend op Familiezorg, werd in 2015 de eerste 

Familiedag georganiseerd. Voorafgaand vonden er twee 
workshops plaats waar cliënten, familie, medewerkers en 
vrijwilligers werden uitgenodigd aan de hand van foto’s of 
een waardevol familievoorwerp hun verhaal te vertellen. 
Ook kon men een workshop schilderen volgen. 
Zuster Nicoleta de Jong was een van de deelnemers: 
“Ik was een van de mensen die een persoonlijk verhaal 
verteld heeft. Ik was aangenaam verrast hoeveel dit met me 
deed. Door over jezelf te vertellen opende je deuren naar 
een beter contact met anderen. Ik zag medebewoners 
ineens in een ander licht en zij mij. Dat vond ik zo bijzonder. 
Achter ieder mens schuilt een verhaal en het is belangrijk dat 
wij dat zien en vooral blijven zien. Mijn verhaal werd samen-
gevat en op de Familiedag samen met een prachtige foto, 
gemaakt door Fotoclub Bernheze, ingelijst en geëxposeerd. 
Wat mij betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar.”

Broer en zussen vertellen over vroeger
Ook familie Van Houtum nam deel aan de Familiedag. 
“Onze jongste broer Nico woont na een herseninfarct al een 
aantal jaren bij Laverhof,” zegt Mien Potters - van Houtum. 
“Het was leuk om verhalen van vroeger op te halen. 
Nico had een mooie oude foto van hem en onze broer Kees 
meegebracht. Het leek wel alsof er een wereld aan verhalen 
los kwam toen we eenmaal gingen vertellen. Het was 
bijzonder om dit samen met Nico te kunnen doen. Familie 
is dierbaar en er voor elkaar zijn is wat telt.” Judith Sanders is 
blij dat de Familiedag een succes was. “Uiteraard houdt 
Familiezorg niet op bij een geslaagde Familiedag. 
Familiezorg bij Laverhof is een cultuurverandering die 
gevoed moet blijven worden. Daar blijven wij ons best 
voor doen.” 

Familiedag 2015:

W
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Laverhof neemt haar verantwoordelijkheid en binnen een 
aantal weken krijgen 330 cliënten weer hulp bij het 
huishouden geboden, zonder verlies van continuïteit. 
Ook 62 medewerkers van HHPV komen in dienst van 
Laverhof, zodat veel cliënten ook nog hun vertrouwde hulp 

kunnen behouden. Niet alles in deze verandering gaat van 
een leien dakje en er is ook nog onzekerheid over de 
toekomst. Maar als Laverhof hebben we onze rol opgepakt 
en we vertrouwen erop dat ook de lokale overheden hun 
verantwoordelijkheid nemen.

Begin 2015 wordt duidelijk dat de cliënten en medewerkers van Huishoudelijk Hulp Pantein-Vivent BV (HHPV) 

dringend op zoek zijn naar een nieuwe zorgverlener en werkgever. De gemeenten doen hierbij een 

beroep op de zorgaanbieders, waarmee zij op dat moment al contracten hebben afgesloten voor het bieden 

van hulp bij het huishouden aan kwetsbare burgers. 

Doen wat nodig 
is voor de 
gemeenschap 
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De wijkverpleegkundigen van Laverhof zijn aangesloten bij 
de sociale wijkteams in de gemeenten Schijndel en Bernheze 
en werken ook nauw samen met de huisartsen in de regio. 
Cruciaal voor hun manier van werken is dat niet de ziekte en 
de zorgvraag, maar de gezondheidsondersteuning centraal 
staat. Zij vervullen in dit veranderingsproces dan ook een 
belangrijke rol. Samen met de verzorgenden en de huis- 
houdelijke hulpen van Laverhof staan ze voor professionele 
en passende zorg aan cliënten. Hierbij heeft de wijk-
verpleegkundige een spilfunctie en hebben verzorgenden 
en huishoudelijke hulpen signalerende, ondersteunende en 
faciliterende rollen.

De inzet van professionele zorg is altijd aanvullend aan wat 
de cliënt zelf nog kan doen en de ondersteuning die 
eventueel geboden kan worden door familie, vrienden of 
buren. Laverhof maakt gebruik van de Zelfredzaamheids-

meter en de Mantelzorgscan. Op deze manier wordt in 
gesprek met de cliënt en zijn of haar familie in kaart gebracht 
wat er nodig is.

Wijkverpleegkundigen hebben een nieuwe rol gekregen in het veranderende zorgstelsel. De verpleging 

en verzorging bij cliënten thuis is nu onderdeel van de Zorgverzekeringswet en de wijkverpleegkundigen 

hebben de taak gekregen de indicaties te stellen. Deze overgang heeft een grote invloed gehad op de manier 

van werken in de zorg en ondersteuning thuis. 

   ‘Signalerend, 
ondersteunend en
          faciliterend’

De eigen kracht
om zelf keuzes
te maken

Wijkverpleging en sociale wijkteams:



‘Wij waren 
en zijn de schakel tussen 

onrust en oplossing’

oor hernieuwde regel- en wetgeving is er rondom 
de inzet van huishoudelijke hulp in het afgelopen 

jaar veel veranderd. Cliënten kregen te maken met 
gemeenten, met zorgaanbieders, het nemen van 
beslissingen en nieuwe mensen over de vloer. Dat bracht 
onrust. Niet alleen bij cliënten, maar zeker ook bij de 
huishoudelijke hulpen. 

Meer dan vijftien jaar werkte Sonja Smits als huishoudelijke 
hulp bij Pantein-Vivent. Ze had jarenlang dezelfde cliënten 
en kende ‘haar’ mensen en hun wensen door en door. 
“Totdat de werkgever failliet ging, daarmee werd alles 
anders. Het bracht zoveel onrust. En verdriet. De cliënten 
raakten hun zekerheid en vertrouwde hulp kwijt. Ik vond 
dat verschrikkelijk om te zien. Ik heb veel mensen begeleid 
bij het doorspitten van alle informatie en bij het maken van 
de vele keuzes. Dat was pittig. Niemand wist waar hij aan 
toe was. Ik voelde me zo verantwoordelijk voor hen.  

Werken bij Laverhof
Zelf moest ik ook op zoek naar een nieuwe werkgever. 
Ik koos voor Laverhof, want ik had goede ervaringen in 
De Bongerd, waar mijn schoonmoeder woonde. Een aantal 
cliënten wilde geen afscheid van me nemen en koos ook 
voor zorg vanuit Laverhof, zodat ik gewoon bij hen kon 
blijven werken. Geweldig vond ik dat, het zegt veel over de 
band die we hebben. Helaas lukte dit niet in alle gevallen.
 
Ik vind dat ik prachtig werk heb. Soms ben je voor mensen 
het enige aanspreekpunt op een dag; dat voel je. Je bent een 
stukje veiligheid en het is zo belangrijk dat dat behouden 
kan blijven. Mensen zijn onzeker, vooral wanneer ze geen 
kinderen hebben en weinig geld. Zij vragen zich af wat er 
met hen gaat gebeuren en of ze het wel alleen redden. 
Laverhof spoort die mensen aan naar activiteiten op de 

locaties te komen. Wij stimuleren dat ook. Deze mensen 
worden niet aan hun lot overgelaten en dat doet me goed. 

Bijscholing voor werken in kleinschalige teams
Anders dan bij Pantein-Vivent werk ik nu in een zorgteam. 
Dat is wennen. Wij hebben nu meer een signaalfunctie en 
werken samen met de verpleging. Dit is ook voor de cliënt 
nieuw en betekent dus weer uitleg geven. Maar het heeft 
ook goede kanten. We volgen hiervoor cursussen over 
bijvoorbeeld bejegening. Dat vind ik een toevoeging en het 
komt zeker de cliënt ten goede. Zelf ben ik benieuwd hoe het 
werken in een team op lange termijn zal bevallen. 

Samen komen we er doorheen 
Zekerheid heb ik nu nog steeds niet. We hebben jaar-
contracten en weten niet wat er hierna gaat komen. 
Dat voelen de cliënten ook. Ik houd van fair en duidelijk zijn, 
mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat is belangrijk. 
Voor wat betreft continuïteit is dat nog steeds niet zo. 
Het wordt echt tijd dat het rustig wordt voor deze oude 
mensen. Maar ik zeg altijd tegen hen dat we hier samen 
doorheen komen; daar maak ik me hard voor. Het werk en 
de mensen zijn me veel te lief.”

Sonja Smit:

D
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Mijn verandering: 

Een actieve rol 
in het zorgteam 
vervullen.
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Het uitgangspunt hierbij is dat mensen zo lang mogelijk 
prettig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. Als dit niet meer mogelijk is, biedt Laverhof een 
passende woonomgeving aan in een van de locaties.

Ouderen, vaak met een complexe zorgvraag omdat er sprake 
is van meer dan één aandoening, kunnen in het verpleeghuis 
een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde 
en de deskundigheid van diverse paramedici, zoals fysio- 
en ergotherapeuten. Die expertise wordt nu steeds meer 
ook buiten de muren van het verpleeghuis ingezet. Laverhof 
heeft twee fysiotherapeuten in dienst die zich hebben 
gespecialiseerd in geriatrische fysiotherapie. 

De veranderingen in de zorg vragen een ander aanbod van Laverhof, waarbij het streven is een zo 

compleet mogelijk pakket van zorg, aanvullende diensten en behandeling aan te bieden, of cliënten nu 

binnen de muren van het verpleeghuis wonen of in hun eigen woning. 

‘Veranderingen
      vragen om een 
ander aanbod’

Van binnen 
naar buiten

Verpleeghuisexpertise:



‘Samenwerking 
tussen huisartsen en Laverhof 

is goed geregeld’

e vergrijzing, veel ouderen die langer thuis wonen 
en politieke maatregelen zorgen ervoor dat voor 

huisartsen een verschuiving in hun takenpakket 
plaatsvindt. Ook het werk van de specialist 
ouderengeneeskunde (voorheen de verpleeghuisarts) 
is veranderd en verplaatst van het werken binnenshuis 
naar buitenshuis. Huisarts Huib de Goeij uit Schijndel en 
specialist ouderengeneeskunde Tamara Spermon van 
Laverhof geven hun kijk hierop. 

“Iedereen wil lang en gezond en het liefst als echtpaar 
samen in de eigen omgeving wonen. Maar als dit niet meer 
goed gaat vanwege lichamelijke klachten of bijvoorbeeld 
door vereenzaming, dan zijn mensen blij dat ze naar een 
verzorgingshuis of verpleeghuis kunnen. Dat is door de 
nieuwe wetgeving niet meer vanzelfsprekend; mensen 
blijven langer thuis wonen. Er gaat hierdoor steeds meer een 
beroep gedaan worden op mantelzorg en meer op de 
huisarts. Soms leiden deze veranderingen tot schrijnende 
situaties. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Daarin voel ik me weleens machteloos,” zegt huisarts Huib 
de Goeij. “De zorg die wij als huisartsen nu verlenen is door 
deze veranderingen complexer geworden en vraagt meer 
van ons. Denk hierbij aan de zorg voor mensen met lichte, 
maar ook zware dementie, mensen die volgens de nieuwe 
regels te goed zijn om opgenomen te worden, maar in de 
praktijk te slecht blijken om thuis te blijven. De intensieve en 
inmiddels gestructureerde samenwerking met de 
specialisten ouderengeneeskunde van Laverhof loopt hierin 
goed, maar is helaas ook bittere noodzaak.”
 
Gestructureerde zorg
Tamara Spermon bevestigt dit. “Er is veel verschoven in ons 
takenpakket. In plaats van patiënten in verpleeghuizen 

behandelen, komen de specialisten ouderengeneeskunde 
van Laverhof nu bij hen thuis. Waar we voorheen op 
consultbasis patiënten van huisartsen zagen, zijn wij nu 
medebehandelaars. Er is hierdoor een intensieve 
samenwerking voor gestructureerde zorg met de huisartsen 
ontstaan. De meeste vragen van de huisartsen hebben te 
maken met het begeleiden van mensen met (beginnende) 
dementie. Er woont een steeds groter wordend aantal 
mensen met dementie thuis; dat vergt speciale zorg. 
Wij sturen hierin de casemanagers dementie aan die een 
belangrijke schakel zijn. Wanneer mensen het overzicht 
kwijtraken en dingen niet meer zelf kunnen regelen, vangen 
de casemanagers dat met persoonlijke begeleiding op. 
Samenwerking tussen verschillende disciplines is op alle 
gebieden bij de begeleiding van mensen aan huis erg 
belangrijk. In de thuissituatie worden vanuit Laverhof onder 
andere ook fysiotherapie, logopedie en ergotherapie 
ingezet. In het verpleeghuis zien wij, als specialisten 
ouderengeneeskunde, mensen pas in een laat stadium van 
hun ziekte. In de thuissituatie maken wij het begin van het 
ziekteverloop mee. Dat is voor mij een toevoeging aan mijn 
werk en maakt het extra boeiend.”

Veranderingen in goede banen leiden
Huib de Goeij geeft aan dat in de regio Schijndel de samen-
werking tussen huisartsen, Laverhof, casemanagers dementie 
van de ketenzorg en de sociale wijkteams van de gemeente 
goed geregeld is en dat daar dagelijks hard aan gewerkt 
wordt. Dat vindt Tamara Spermon ook: “Het is erg belangrijk 
om met de neuzen dezelfde kant op deze veranderingen in 
goede banen te leiden. Daarnaast zijn er hier veel 
vrijwilligers en mantelzorgers die hun steentje bijdragen. 
Hartverwarmende dingen zien we, daar zijn we blij mee. 
Alleen kunnen we het niet, we hebben elkaar nodig.”

Tamara Spermon & Huib de Goeij:

D
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Onze verandering: 

Voor de cliënt 
meerdere ballen in 
de lucht houden.



doelgroep. De organisatie van het uitstapje kan uit handen 
worden gegeven aan de vrijwilligers van het Senioren 
UITbureau en ook familieleden kunnen mee. Mede dankzij 
de inzet van negen vrijwillige chauffeurs rijdt de rolstoelbus 

naar alle uithoeken van Nederland voor familiebezoek, een 
bruiloft of bijvoorbeeld een dagje naar de dierentuin.

‘Daar waar men ons 
hebben wil’

Lokale ondersteuning:

3 53 4

De lokale gemeenschappen in het werkgebied van Laverhof zijn actief en betrokken bij hun oudere 

inwoners. Veel dorpen beschikken over een of meer locaties waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en 

verenigingen die lokaal activiteiten organiseren. Langzamerhand wordt dan soms duidelijk dat er meer 

nodig is, bijvoorbeeld een informatieloket, een eetpunt, professionele ondersteuning bij welzijn  

en zorg of ontlasting van mantelzorgers. 

De ondersteuning door Laverhof kan in ieder dorp anders 
zijn en wordt op maat geboden. Ook de samenwerkings-
partners zijn steeds verschillend. Voorop staat dat mensen 
die in een sociaal isolement dreigen te raken door 
beperkingen in mobiliteit of anderszins, bereikt worden 
en in hun eigen lokale gemeenschap terecht kunnen. 
De wijkverpleegkundige en het sociale wijkteam, de 
huisarts, de ouderenadviseurs van de lokale 
welzijnsorganisatie en verenigingen, zoals de Zonnebloem, 
zijn belangrijk als het gaat om het herkennen van kwetsbare 
ouderen, casuïstiekbespreking en doorverwijzing. 
Maar zeker zo waardevol is de sociale samenhang in het dorp 
die bijdraagt aan het herkennen van eenzaamheid en steun 
biedt waar dat nodig is. Ook de mantelzorgers worden 
hierbij niet vergeten. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de uitvoering van 
een activiteitenmiddag, waar elkaar ontmoeten centraal 
staat, maar ook tijd wordt gemaakt voor geheugentraining, 
bewegen, creativiteit en actualiteit. Deze dagbestedings-
projecten worden georganiseerd in samenwerking met 
lokale welzijnsorganisaties en medewerkers van Laverhof 
leveren op diverse onderdelen hun professionele bijdrage. 

Wat kleinschalig begint, kan uitgroeien tot een beweging 
die een stevig fundament legt voor een breed sociaal 
netwerk én zorgnetwerk in een dorp. Een mooi voorbeeld 
daarvan is dorpscoöperatie ’t Middelpunt in Wijbosch, 
gevestigd in het dorpscentrum De Schakel, annex locatie 
St. Barbara van Laverhof. Door gebruik te maken van de 
talenten van betrokken vrijwilligers en verschillende 
organisaties wordt stapsgewijs gewerkt aan het realiseren 
van een 24-uurs zorg- en welzijnsservice, voor en door de 
inwoners. Ook in andere dorpen bloeien dit soort 
initiatieven op.

Het Senioren UITbureau is een ander goed voorbeeld van 
samenwerking tussen vrijwilligers en Laverhof. Met onder-
steuning van leden van de lokale KBO’s worden er uitstapjes 
georganiseerd voor inwoners van Heeswijk-Dinther die 
ouder zijn dan 55 jaar en bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn, 
begeleiding nodig hebben of gebruik willen maken van de 
rolstoelbus. Ook de cliënten van Laverhof behoren tot de 

   ‘Ondersteuning 
kan in ieder dorp
         anders zijn’



‘Samen voor 
de kwetsbare burger 

iets realiseren’

r zijn verschillende raakvlakken tussen het sociaal 
cultureel werk van Stichting Welzijn De Meierij en 

de zorgverlening van Laverhof. “In veel opzichten weten 
wij elkaar te vinden, omdat we ons beiden richten op 
ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Met de neuzen 
dezelfde kant op, gericht op de inhoud. En vooral op de 
burger, voor wie je iets wilt realiseren. Daar gaat het om. 
En die samenwerking gaat bijzonder goed!” zegt 
Trix Cloosterman, directeur Stichting Welzijn De Meierij.

Stichting Welzijn richt zich op participatie, ‘meedoen’, door 
middel van ondersteuning, facilitering en talentontwikkeling. 
Ouderen en mantelzorgers vormen een grote doelgroep. 
“Doordat ouderen nu veel langer op zichzelf aangewezen 
zijn is het van belang om vooral dicht in de buurt voor-
zieningen te creëren, zoals dagbesteding. Maar ook om 
ouderen zelfredzamer te maken door bijvoorbeeld het leren 
van computervaardigheden of de inzet van een klussen-
dienst. Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers 
is een ander belangrijk speerpunt. Vanuit het mantelzorg-
steunpunt wordt er advies en informatie gegeven en kunnen 
mantelzorgers deelnemen aan bijvoorbeeld lotgenoten-
groepen. Er is een pool van vrijwilligers waar mantelzorgers 
een beroep op kunnen doen voor respijtzorg. Doordat wij 
laagdrempelig zijn en vaak het eerste aanspreekpunt voor 
mensen, zien wij vaak als eersten wat er in de maatschappij 
gebeurt en verandert. Wij signaleren en zoeken oplossingen 
en bieden ondersteuning zolang als het nodig is. Mensen 
activeren in de wijk is onze corebusiness. Wij zijn de spin in 
het web en leggen nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Samenwerking binnen sociale wijkteams
Zo werken wij met Laverhof samen op het gebied van 
mantelzorgondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. 

Maar ook bij het rouw- en verliesprogramma ‘Samen 
onderweg’ en in de sociale wijkteams. We signaleren 
situaties en geven aan elkaar door. Dat werkt goed. 
Ook werken we samen bij de ontwikkeling van het concept 
woonservice, een basisvoorziening in de wijk om mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Welzijn 
De Meierij heeft een verbindende rol tussen bijvoorbeeld 
deelnemers aan de dagbesteding en zorgorganisaties. Je 
zou kunnen zeggen dat we een soort sociale makelaars zijn. 
 
We versterken elkaar
Laverhof is sterk gericht op goede zorg op lokaal niveau. 
Zij richten zich op de kwetsbare ouderen dichtbij, waar zij 
zich mee identificeren. Net als wij. Daarin vinden, herkennen 
en versterken we elkaar. De lijnen die we hebben zijn kort en 
direct en dat maakt het samenwerken gemakkelijk en 
prettig. Er is een continuïteit van samenwerking met veelal 
dezelfde gezichten. We weten wat we aan elkaar hebben. 
Dat is belangrijk. We zetten ons, samen met veel andere 
organisaties, gezamenlijk in om een vangnet te creëren voor 
ouderen die zich thuis moeten blijven redden. Dat is erg 
nodig. Ik vind dat we dat heel goed doen in Schijndel. 
Daarvoor mogen we elkaar een compliment geven. 
Als ik kijk naar de toekomst dan denk ik aan de steeds groter 
wordende rol van mantelzorgers en bijvoorbeeld het 
toenemen van armoede in de maatschappij, ook onder 
ouderen. We zullen vooral hard moeten blijven werken om 
dicht in de buurt met mensen samen voorzieningen in te 
richten op het gebied van ontmoeting, advies, eetpunten en 
dagbesteding. Daar blijven we ook in de toekomst samen 
hard aan werken.”

Trix Cloosterman:

E
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Mijn verandering: 

Alle neuzen moeten 
dezelfde kant op.
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Als je verhuist naar een nieuwe woning, is het belangrijk dat je je daar thuis voelt. Sinds vorig jaar verhuurt 

Laverhof appartementen aan ouderen die behoefte hebben aan een veilige en sociale woonomgeving, 

met zorg dichtbij. Dit is een alternatief voor het verzorgingshuis, waarvoor mensen met een lichte zorgvraag 

niet meer in aanmerking komen. Er is veel vraag naar deze appartementen die verhuurd worden in 

De Bongerd in Heeswijk-Dinther en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel.

In De Bongerd is de inrichting van de ontmoetingsruimte en 
de gangen, in overleg met de nieuwe huurders, grondig 
op de schop gegaan. Een nieuwe kleur op de muren, nieuwe 
vloerbedekking en nieuwe meubels aan de binnenkant en 
een groter terras met een nieuw aangelegde tuin aan de 
buitenkant. Grote foto’s geven straatbeelden van vroeger 
weer, glas in lood verwijst naar een stukje historie van de 
zusters van JMJ. Zo komen ‘oud’ en ‘nieuw’ mooi samen.

In 2013 gingen Huis & Erf uit Schijndel, SWZ uit Son en 
Laverhof een samenwerking aan met als doel om in 
gezamenlijkheid een zo optimaal mogelijk aanbod op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg voor cliënten te 
realiseren, waarbij de (her)ontwikkeling van het Mgr. 
Bekkershuis en locatie De Eekelhof van SWZ in Schijndel 
een belangrijke rol speelde.

De betrokken organisaties zijn voortvarend aan de slag 
gegaan om tot een totaalplan voor beide locaties te komen, 
waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden. 
Een zogenaamde win-win-win uitkomst was het streven. 
Hoewel er eerst goede voortgang werd gemaakt, bleek 
gaandeweg dat de belangen en het beleid van 
zorgorganisaties niet altijd parallel lopen met die van 
de woningcorporatie nieuwe stijl als gevolg van de 
nieuwe Woningwet.

Daardoor zijn partijen uiteindelijk niet tot een plan kunnen 
komen waarover overeenstemming kon worden bereikt 
en is het besluit genomen de samenwerking in deze te 
beëindigen. Alle partijen vinden dit jammer, maar realistisch.
Het Mgr. Bekkershuis wordt nu gedeeltelijk gerenoveerd, 
zodat ook daar nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen. 
Huurders, maar ook mensen die komen revalideren of 
herstellen nadat ze opgenomen zijn geweest in het 
ziekenhuis. En een deel van de huidige bewoners van het 
Mgr. Bekkershuis verhuist naar de nieuwe vleugel van 
St. Barbara, Parklaan. Net als in de woonvleugel Vijverhof 
worden hier moderne, kleinschalige groepswoningen voor 
mensen met dementie gerealiseerd.

          ‘Een zo  
optimaal mogelijk
              aanbod’

(Ver)bouwen voor 
nieuwe bewoners

Vastgoed:



‘Ik wil nergens anders 
wonen dan in 

het Mgr. Bekkershuis’

inds 2010 woont mevrouw Gevers - Scheutjens in 
het Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Haar kamer ligt 

aan de voorkant van het gebouw en vanuit haar stoel 
houdt ze de bedrijvigheid buiten in de gaten. Ze blijft 
graag op de hoogte van wat er allemaal speelt, zegt ze 
zelf met een lach. “Jaren geleden, toen ik nog alles zelf 
kon en zelfstandig woonde, ben ik het Mgr. Bekkershuis 
binnengelopen met de vraag of ik hier later kon komen 
wonen. Het leek me geweldig om op mijn oude dag 
hier mijn thuis te kunnen maken. Uiteindelijk is die wens 
uitgekomen, weliswaar eerder dan gehoopt en 
verwacht.”

Van de een op de andere dag werd voor mevrouw Gevers 
het leven geheel anders toen ze een herseninfarct kreeg. 
“Het was beangstigend. Ik moest weer van voren af aan 
beginnen. Leren lopen, mezelf leren redden. Ik heb vijf 
maanden gerevalideerd in Laverhof locatie St. Barbara. Daar 
werd ik heel goed opgevangen en begeleid, maar het was 
een zware tijd. Toen ik voldoende hersteld was kon ik naar 
het Mgr. Bekkershuis verhuizen. Daar was ik zo blij mee. 
Dicht bij het dorp, met mooie woonruimte, privacy en 
midden tussen de mensen uit Schijndel. Vele bekende 
gezichten zag ik hier; dat deed me goed. Het voelde al heel 
snel als thuis. Ik heb moeten accepteren dat mijn leven voor 
altijd veranderd is en dat ik daar het beste van moet zien te 
maken. Dat is hier gelukt.”

Gezellige contacten
Mevrouw Gevers vindt de verzorging goed in het 
Mgr. Bekkershuis. “Iedereen staat voor je klaar en er heerst 
een fijne sfeer. Ik merk de laatste tijd wel de veranderingen 
binnen de zorg. Er is minder tijd voor extra dingen, zoals 
activiteiten, een extra douchebeurt of een wandeling 

buiten. Dat is jammer, zowel voor de bewoners als voor de 
verzorgenden. Dat zouden we allemaal graag anders zien, 
maar het is nu eenmaal een teken van deze tijd. Ze doen hier 
hun uiterste best met dat wat ze kunnen bieden. 
Dat waardeer ik. Ik ben tenslotte niet de enige die hier 
woont. En dus maken we er met elkaar het beste van. Ik kan 
eerlijk zeggen dat ik nergens anders wil wonen dan in het 
Mgr. Bekkershuis. Ik heb hier gezellige contacten met veel 
medebewoners, we steunen elkaar waar dat nodig is. Ik ben 
er graag voor een ander en wat ik voor een ander kan doen, 
dat doe ik. Met plezier.”

Geluk met goede mantelzorg
“Een verschil met vroeger is dat er tegenwoordig een groot 
beroep gedaan wordt op mantelzorg. Mijn zoon Henri komt 
elke dag en regelt veel voor me. Ook mijn dochter Brigitte 
draagt haar steentje bij. Daar heb ik geluk mee, want zonder 
mantelzorg ben je nergens. Soms merk ik dat het best zwaar 
voor hen is. Zij voelen zich verantwoordelijk voor mij, maar 
hebben het ook druk met hun eigen leven. Zij hebben goede 
en duidelijke afspraken gemaakt met de verzorging en 
nemen over waar dat nodig is. In overleg komen we er altijd 
uit en daar ben ik blij mee. Mijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind komen hier graag en vaak. Wat kan een 
mens nog meer wensen?”

Mevrouw Gevers- Scheutjens:

S
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Mijn verandering: 

Op mijn oude dag 
hier mijn thuis 
kunnen maken.
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In november 2015 werd Laverhof opnieuw uitgeroepen tot Koploper in de Zorg. 

De toekenning is de uitkomst van een landelijk benchmarkonderzoek onder zorginstellingen, waarin 

wordt gekeken naar de tevredenheid onder cliënten en medewerkers. Ook wordt de doelmatigheid van 

de bedrijfsvoering onderzocht. Aan dit onderzoek deden in 2015 zo’n honderd instellingen mee. 

Laverhof scoorde op alle drie de onderdelen een A, goed voor het predicaat Koploper in de Zorg.

Deze toekenning laat zien dat Laverhof ook na de fusie de 
goede lijn weet vast te houden. Met de fusie van BerneZorg 
en Zorggroep Dorus heeft Laverhof geprofiteerd van de 
beproefde werkwijze van beide organisaties, omdat zij altijd 
al goed scoorden bij deze onderzoeken. Door het tijdig 
inspelen op de veranderingen in de zorg heeft Laverhof dit 
kunnen voortzetten. 

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers zullen we er 
alles aan doen om onze lokale gemeenschappen kwalitatief 
goede zorg en dienstverlening te blijven bieden en op die 
manier koploper in de zorg te blijven!

Koploper 
in de zorg 
2015 

Laverhof



Sneller en beter
Bedrijfsvoering:

Kengetallen 

SOLVABILITEIT

Solvabiliteit (in %) 2015 2014

Solvabiliteit (eigen vermogen/ balanstotaal) 44,0% 48,9%

Solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal opbrengsten) 51,0% 49,5%

LIQUIDITEIT

Liquiditeit  2015 2014

Quick ratio (vlottende activa / vlottende passiva) 1,8 1,4

RESULTAATRATIO

Resultaatratio (in %) 2015 2014

Nettomarge 4,4% 2,6%

4 4 4 5

In 2014 is samen met interne en externe stakeholders de strategische koers van Laverhof ontwikkeld en 

vastgelegd in het strategisch beleidsplan ‘De kracht van het lokale’. In het strategisch beleidsplan zijn de 

missie, visie en kernwaarden van Laverhof omschreven en zijn zeven strategische beleidsdoelstellingen 

geformuleerd, die gezamenlijk richting geven aan het beleid en de inzet van mensen en middelen voor de 

periode tot 2020.

Laverhof gelooft in de kracht, autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid van mensen. Vanuit deze visie wil 
Laverhof vorm geven aan een slanke en slagvaardige 
organisatie met een effectief besturingsmodel, dat qua 
structuur, systemen, procedures en competenties aansluit bij 
de strategie. Een belangrijke voorwaarde is dat Laverhof, met 
een minimale overhead, toch compliant is en ‘in control’.

De planning en control cyclus is een hulpmiddel om te 
ondersteunen dat Laverhof tijdig ontwikkelingen signaleert 
en daarop anticipeert, zodat middelen efficiënt en effectief 
kunnen worden ingezet voor het primaire proces en de 
processen die het primaire proces ondersteunen. Op deze 
wijze wordt er continu gewerkt aan verbetering van de 
kwaliteit van zorg- en dienstverlening, terwijl tegelijkertijd 
zekerheid geboden dient te worden dat aan de basis de 
kwaliteit en veiligheid van zorg op orde is. 

In de planning en control cyclus staan planningsdocumenten 
en de daarmee samenhangende rapportages centraal, 
zoals het jaarplan met de daaraan gekoppelde voortgangs-
rapportages (iedere vier maanden) en de begroting met 
maand- en kwartaalrapportages. 

In het kader van het kwaliteitssysteem wordt een programma 
voor meten en verbeteren ontwikkeld, waarvan de resultaten 
periodiek worden teruggekoppeld in de organisatie als 
feedback op interne processen. 

Werk- en projectgroepen dragen bij aan de uitvoering van 
het jaarplan. Commissies dragen bij aan de inhoudelijke 
ontwikkeling van de kwaliteit van zorg. Zij werken op basis van 
kennis en ervaring, daarbij gevoed door kwaliteitsmetingen
 en verbeterplannen, procedures en beleidsvoorstellen uit en 
toetsen die aan landelijke richtlijnen en best practices. 

Het financiële beleid van Laverhof verschilt niet per segment. 
Uitgangspunt voor het financiële beleid vormt de integrale 
managementverantwoordelijkheid. De budgethouders zijn 
zowel verantwoordelijk voor de kosten als de opbrengsten.

Laverhof streeft naar een gezonde financieringsstructuur 
waarbij veel aandacht gaat naar adequate liquide armslag. 
Hierbij speelt de samenwerking met de Rabobank een 
belangrijke rol. De Rabobank verlangt van Laverhof een 
ambitieuze solvabiliteit van minimaal 35%.

Risicomanagement is binnen de organisatie ingebed als een 
proactief en continu proces, waarbij op gestructureerde wijze 
wordt omgegaan met het beheersen van risico’s in relatie tot 
het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Op grond van de Voorschriften Jaarverslaglegging WTZi zijn 
de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, 
artikel 391 van toepassing op zorginstellingen. 
De Jaarrekening 2015 van Laverhof is volgens deze 
regelgeving opgesteld.



Organisatiediagram
per 1 januari 2016

Organisatiediagram:

Bestuur, 
toezicht en 
management

Raad van bestuur
Drs. P.H. Beijers

Raad van toezicht
Drs. A.Th.M. Veldman, voorzitter
J.T.H.M. Schepers, vice-voorzitter
Drs. F.C.P. van Dijk
J.H.C. van Houtum
Mw. dr. Y. Kuin
G. van Norel
Mw. drs. Th.H.L.M. Timmermans-van Overbruggen

Managementteam
H.F.J. van Boxmeer MBZD, directeur cluster Schijndel
Mw. D.D.H.M. den Brok MA, directeur cluster BROT
Mw. J.M.C. van de Rijdt MSc, directeur cluster Heeswijk-Uden
Mw. M.H.T.J. Netten MSc, hoofd HRM
Drs. M.P.M. van Eijsden, manager control, financiën en informatie
Mw. drs. I.A.M.H. Almekinders-Otten, bestuurssecretaris
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clusters

Control, Financiën & Informatie
Human resource management

Heeswijk - Uden
Cunera|De Bongerd

Het Retraitehuis

Schijndel
St. Barbara

Mgr. Bekkershuis

Behandeling
Revalidatie

Ondersteuning Thuis

Bestuursbureau
Communicatie & PR

Ondernemingsraad
Centrale cliëntenraad

Raad van toezicht

Raad van bestuur



Balans en resultaat
Cijfers:
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ACTIVA 31-12-15 31-12-14
 € €
Vaste activa   
Materiële vaste activa  27.361.279 24.200.306
Totaal vaste activa 27.361.279 24.200.306
   
Vlottende activa   
Voorraden 23.364 26.431
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s / 235.526 196.445
DBC-zorgproducten  
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0
Debiteuren en overige vorderingen 1.660.480 1.519.809
Liquide middelen 10.312.124 6.557.124
Totaal vlottende activa 12.231.494 8.299.809

   
Totaal activa 39.592.773 32.500.115

Balans Laverhof

PASSIVA 31-12-15 31-12-14
 € €
Eigen vermogen   
Kapitaal 45.922 45.922
Bestemmingsreserves 13.731.663 12.210.204
Algemene en overige reserves 3.638.703 3.650.626
Totaal eigen vermogen 17.416.288 15.906.752
   
Voorzieningen 2.151.379 1.831.889
   
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)  13.328.822 8.851.008
   
Kortlopende schulden   
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 230.668 306.529
Overige kortlopende schulden 6.465.616 5.603.937
   
Totaal passiva 39.592.773 32.500.115



Balans en resultaat
Cijfers:

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2015 2014
 € € 
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 31.450.088 30.110.510
Subsidies (exclusief Wmo) 793.903 290.086
Overige bedrijfsopbrengsten 1.853.097 1.718.357
   
Som der bedrijfsopbrengsten 34.097.088 32.118.953

BEDRIJFSLASTEN 2015 2014
 € € 
Personeelskosten 24.298.214 23.529.304
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.368.586 2.290.733
Overige bedrijfskosten 5.520.969 5.104.212
   
Som der bedrijfslasten 32.187.769 30.924.249
  
 

BEDRIJFSRESULTAAT  1.909.319 1.194.704 

Financiële baten en lasten -399.783 -366.382

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.509.536 828.322
   
Buitengewone baten 0 0
   
  

RESULTAAT 1.509.536 828.322

Resultaatrekening Laverhof
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