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Inleiding: de bedoeling van het Kwaliteitsplan 
 

Hierover zegt LOC Zeggenschap in Zorg het volgende: “Het Kwaliteitskader is een wettelijke 

norm. Het gevaar daarvan is dat zorgaanbieders vooral gaan proberen precies aan de regeltjes 

te voldoen. Dat is NIET de bedoeling van het Kwaliteitskader. Het gaat er vooral om dat 

zorgorganisaties werken aan goede zorg. En dat mensen leren van elkaar. De vragen zouden 

steeds moeten zijn: Hoe kunnen bewoners en naasten hun leven nog zo goed mogelijk leiden? 

Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? Wat kan beter? 

Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen? Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te 

blijven voeren en van elkaar te leren.” 

 

TMZ is het volledig eens met bovenstaand citaat. TMZ gaat dus niet “de regeltjes afvinken” 

van het Kwaliteitskader. Dat zou alleen maar ten koste gaan van de tijd die we aan 

cliënten/bewoners kunnen besteden. Wat doen we wel: werken aan goede zorg en leren van 

elkaar. Daarover gaat dit Kwaliteitsplan.  

 

Het Kwaliteitsplan is “vormvrij”. De specifieke termen en woorden die in het Kwaliteitskader 

genoemd worden hoeven niet gebruikt te worden. Dat doet TMZ dan ook niet. Want de 

woorden in het Kwaliteitskader wijken af van de woorden die bij TMZ gemeengoed zijn 

geworden en die inmiddels breed bekend zijn. 

 

In de jaren 2015-2017 heeft TMZ gewerkt aan het verbeteren van de zorg. Er werd invulling 

gegeven aan de acht thema’s in het Kwaliteitskader. Weliswaar werden andere woorden 

gebruikt, maar er is concreet invulling gegeven aan persoonsgerichte zorg, wonen, welzijn, 

veiligheid, leren & ontwikkelen, toezicht/bestuur/management, personeelssamenstelling, 

gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie. In 2017 hebben afvaardigingen van 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers in overleg met het 

Raad van Bestuur (RvB), Managementteam (MT) en Raad van Toezicht (RvT) geconcludeerd 

dat TMZ volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader werkt aan goede zorg. En dat bij TMZ 

veel energie wordt gestoken in leren (van elkaar). Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Ook 

deze komen aan bod in het Kwaliteitsplan 2018. 
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1. Profiel zorgorganisatie  
       

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 1900 medewerkers en 1500 vrijwilligers zich 

dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In 

moderne en duurzame woon-zorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere; 

verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten 

Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, 

medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk. 

 

TMZ wordt door externe belanghebbenden als een betrouwbare en solide partner aangemerkt. 

Zo is TMZ al vele jaren op rij, en ook nu weer, door het Zorgkantoor Twente verkozen tot een 

van de beste intramurale zorgaanbieders van Twente. Hiermee heeft TMZ de status ‘A-

aanbieder’ gekregen. Deze status betekent dat TMZ het hoogst mogelijke tarief ontvangt voor 

de zorg die dagelijks wordt geboden aan cliënten/bewoners. Daarnaast is er minder financieel 

risico voor TMZ. 

 

Ook heeft TMZ in de Zorgverzekeringswet met alle zorgverzekeraars, vaak meerjarige, 

overeenkomsten af kunnen sluiten. Ook met de Twentse gemeenten (Samen14) in het 

werkgebied heeft TMZ een overeenkomst in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning 2015 (WMOo).TMZ scoort bovengemiddeld op cliënt- medewerker- en 

mantelzorgtevredenheid. En ook op Zorgkaart Nederland staan overwegend goede 

beoordelingen. 

 

In financieel opzicht presteert TMZ, zoals te lezen valt in de laatste (geconsolideerde) 

Jaarrekening en het Jaardocument, goed. Ieder jaar schrijft TMZ weer ‘zwarte cijfers’. 

TMZ past de principes uit de nieuwe Zorgbrede Governancecode onverminderd toe. En werkt 

met een model, waarbij de RvB belast is met het besturen van de organisatie en 

verantwoording aflegt aan een intern toezichthoudend orgaan (de RvT). TMZ is recentelijk 

ge(her)auditeert door TÜV Rheinland Nederland BV en heeft eind december 2017 het NEN-EN-

ISO 9001:2015 certificaat behaald. Daarmee wordt voldaan aan de meest actuele eisen die 

worden gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem van TMZ. Het certificaat is mede een 

transparante bevestiging van betrouwbaarheid. 
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1.1 Goede zorg door middel van het coöperatieve model 

 

Onder het coöperatief model van TMZ wordt verstaan: een diepgaande manier van 

samenwerken tussen alle direct betrokkenen in de dagelijkse leefwereld: de cliënt/bewoner, 

de familie/mantelzorg, alle professionele disciplines, de vrijwilligers en verder allen die 

waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner. De relatie tussen hen 

kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. We kennen elkaar. We kunnen van elkaar op 

aan. Er is een gevoel van “ik sta er niet alleen voor, maar we doen het samen”. Het motto 

van TMZ is dan ook: “samen voor persoonlijke zorg”. Dit motto wordt concreet gemaakt in 

“teams voor persoonlijke zorg”. De “teams voor persoonlijke zorg” vormen het hart van TMZ. 

In de teams gebeurt het, daar wordt in relatie de kwaliteit van leven & sterven bepaald en 

gerealiseerd, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met passie en deskundigheid wordt er 

gewerkt aan de kwaliteit van leven van de teamleden: cliënten/bewoners, 

familie/mantelzorg, vrijwilligers en medewerkers.  

 

Bestuur en management stellen deze teams in staat om samen te werken aan kwaliteit van 

leven en bieden de voorwaarden daartoe, en wel op 2 niveaus: 

 

1. Op het niveau van de locatie/wijk: leidinggevenden van de teams op de 

locaties/wijken ondersteunen de teams, in samenspraak met de decentrale 

medezeggenschaporganen. 

2. Op centraal niveau: bestuur en management ondersteunen de teams en 

locaties/wijken, in samenspraak met de overkoepelende medezeggenschap- en 

adviesorganen, met toezicht van de RvT. 

Wat bestuur en management moeten doen, wordt beschreven in de besturingsfilosofie. Deze 

bestaat uit zes elementen: cultuur, kernwaarden, stijl van leidinggeven, strategie, 

prestatiemaatstaven/ambitie en structuur. Iedereen wordt uitgenodigd en gestimuleerd om in 

de dagelijkse praktijk naar deze filosofie te handelen. Iedereen op zijn/haar eigen manier. 

De zes elementen worden hierna uitgelegd. De medewerkers spelen een belangrijke rol bij de 

zes elementen. Aan de ene kant delen zij de zeggenschap met de andere teamleden. En 

tegelijk gaan zij actief de relatie aan met de andere teamleden, creëren zij betrokkenheid en 

de bereidheid om actief mee te doen. Betrokkenheid en bereidheid om actief mee te doen 

verloopt langs een aantal tussenstappen. Je kunt ze zien als de bouwstenen van een 

piramide. Je begint onderaan: “de eerste bouwsteen eerst, en dan de volgende”. De onderste 

bouwsteen is open communicatie en doen wat je belooft. Daardoor ontstaat vertrouwen en 

vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor betrokkenheid. Betrokkenheid leidt 

vervolgens tot bereidheid om actief mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen. Er 

ontstaat een gevoel van mede-eigenaarschap bij de leden van het “team voor persoonlijke 

zorg”. Vanuit dat gevoel wordt op een positieve manier samen gewerkt aan kwaliteit van 

leven.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwaliteitsplan vastgesteld:   Pagina 6 van 35  Versie-datum 18-01-2018 

Document verantwoordelijk: Voorzitter Raad van Bestuur    

 

1.1.1. Element 1 van de besturingsfilosofie: cultuur 

 

We werken met elkaar aan een positieve cultuur. We bouwen actief aan goede relaties in het 

team, we verdiepen ons in elkaar, we luisteren oprecht en nemen elkaar serieus. We doen dit 

elke dag en bouwen hiermee aan een positieve cultuur. Een cultuur waar we energie van 

krijgen. De cultuur waar we met elkaar aan werken kan als volgt beschreven worden:  

 

1. Open communicatie en transparantie;  

2. Creëren van verbinding en het actief aangaan/onderhouden van relaties;  

3. Bereidheid tot delen van zeggenschap met voornoemde relaties;  

4. Samenwerken op basis van vertrouwen; “controleren om te complimenteren”;  

5. Gevoel van mede-eigenaarschap: “TMZ is ook een beetje van mij”;  

6. Weinig statussymbolen;  

7. “Leren & ontwikkelen”; fouten maken mag, mits je ervan leert;  

8. Een ondernemende houding;  

9. Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel;  

10. Nuchterheid gecombineerd met het vieren van successen; geboekte successen worden 

toegeschreven aan het “team” en niet aan het individu. 

De zorgsector is volop in beweging. De samenleving vergrijst in hoog tempo en het aantal 

zorgvragers en de zwaarte van de zorgvraag groeien gelijktijdig. Bij ongewijzigd beleid zal dit 

tot een sterke toename in de zorgkosten leiden. Deze demografische ontwikkelingen – en de 

politieke antwoorden hierop – dwingen zorgorganisaties om te veranderen. Er ontstaan 

nieuwe samenwerkingsverbanden om beter te kunnen inspelen op de toekomstige situatie. De 

ordening in instituties – afgebakende domeinen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen – is aan 

het verdwijnen. Een ordening op basis van ketens of netwerken komt hiervoor in de plaats.  

TMZ zet zich in om binnen de veranderende zorgsector een proactieve rol te vervullen door 

actief relaties en verbindingen te leggen.  

 

Het scherpstellen, vastleggen en delen van deze koers is van groot belang. In dit kader is een 

strategische beleidsplan ‘Meerjarenperspectief 2015 – 2018’ opgesteld. De RvB werkt – samen 

met de leden van het MT, de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR), de 

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) en de Medische Adviesraad (MAR) – met 

veel enthousiasme aan het realiseren van dit meerjarenplan. Samen hebben we de ambitie 

om in een wederkerige verantwoordelijkheid aan onze toekomst te werken. Het strategische 

beleidsplan zorgt voor houvast gedurende de jaren die in het teken staan van grote transities. 

Het is een basis om samen een heldere koers te blijven varen en met een duurzame en 

coöperatieve instelling positief naar de toekomst te blijven kijken. 

 

1.1.2. Element 2 van de besturingsfilosofie: gedeelde kernwaarden binnen TMZ 

  

Kernwaarden zijn maatstaven met behulp waarvan we ons eigen gedrag en dat van anderen 

beoordelen. Het gaat om zaken die we collectief goed en juist vinden, die we graag willen en 

waarnaar we streven. Waarden zijn dus morele doelen of idealen die we nastreven, 

waarderen en motiveren. Waarden hebben emotionele lading: “daar gaan we samen voor”.  

 

De binnen TMZ gedeelde waarden hangen af van het “Mensbeeld” dat binnen TMZ 

gemeengoed is en de “Visie op Gezondheid” die TMZ hanteert: “Mens-zijn is uniek-zijn. Een 

mens zoekt zin in het leven en streeft naar betekenis. We hebben een verantwoordelijkheid 
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in het elkaar ondersteunen om een betekenisvol leven te leiden.” Zingeving, leven vanuit wat 

voor een mens echt belangrijk is, is de sterkste gezond makende kracht in mensen. Zingeving 

is het sterkste medicijn en een prachtig middel in positieve gezondheid. Gezond zijn is in 

deze visie een middel om te kunnen doen wat je belangrijk vindt in het leven. 

 

Bij TMZ delen we de volgende waarden met elkaar: open, transparant, betrokken, 

betrouwbaar, integer, menslievend, gemoedelijk en wederkerigheid. Iedereen wordt 

uitgenodigd en gestimuleerd om deze waarden in de dagelijkse praktijk na te streven. 

 

1.1.3. Element 3 van de besturingsfilosofie: stijl van leidinggegeven 

 

Van alle leidinggevenden van TMZ wordt een bepaalde leiderschapsstijl verwacht, deze wordt 

hieronder beschreven. Een leidinggevende die deze stijl omarmt: 

  

- Stuurt meer op waarden/visie/cultuur/integriteit dan op regels en procedures;  

- Geeft ruimte zonder los te laten; is er en geeft steun als het nodig is;  

- Durft te twijfelen en zich kwetsbaar op te stellen;  

- Is intelligent, reflecteert en houdt van persoonlijke ontwikkeling;  

- Kan feedback geven en ontvangen;  

- Is diplomatiek, weinig dominant en toch besluitvaardig;  

- Combineert bescheidenheid met zelfbewustzijn;  

- Is ondernemend en werkt aan succes op de lange termijn;  

- Zorgt ervoor dat resultaten zichtbaar, gedeeld, gewaardeerd en gevierd worden; 

- Zet kwaliteit van zorg voorop, maar weet dat de financiën ook tellen;  

- Zorgt dat vanuit de bedoeling voldaan wordt aan wet- en regelgeving, levert een 

bijdrage aan vereenvoudiging werkprocessen en beperking administratieve lastendruk;  

- Weet mensen te inspireren en te verbinden en werkt met passie;  

- Is vastberaden en gedreven, stelt hoge eisen aan zichzelf en de omgeving;  

- Stelt haar/zijn ambitie ten dienste van TMZ.  

1.1.4. Element 4 van de besturingsfilosofie: strategie 

 

De strategie van TMZ bestaat uit 5 kernelementen:  

 

1. Wat we beloven, moeten we ook doen. Wat we doen, daar moeten we in uitblinken. 

TMZ kan niet “alles voor iedereen”. We moeten keuzes maken: positionering per 

dienst en per gemeente is noodzakelijk. Elke locatie beschikt daarom sinds 2016 over 

een ‘ondernemingsplan’. We moeten helder en transparant zijn over wat we wel en 

niet doen. 

2. TMZ ontwikkelt zich dagelijks stapje voor stapje, daarmee krijgt de organisatie vorm 

om aan de verwachtingen te voldoen. De strategie van TMZ is niet ‘in beton gegoten’, 

maar wordt periodiek aangepast aan (veranderende) behoeften van interne en externe 

belanghebbenden (cliënten/bewoners, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, 

medewerkers, huisartsen, zorgverzekeraars en ziekenhuis). TMZ kiest dus voor de 

organische ontwikkelbenadering en niet voor de radicale ontwerpbenadering. 

3. Maatwerk per cliënt/bewoner is leidend en vraagt creativiteit. In “teams voor 

persoonlijke zorg” wordt verbinding gemaakt tussen de eigen kracht van de teamleden 

en de fundamentele behoeften van onze cliënten/bewoners.  
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4. (Technologische) innovaties in de zorg zijn onderdeel van de organisatie. Innovatie is 

noodzaak: TMZ moet proactief inspelen op behoeften van interne en externe 

belanghebbenden. 

5. TMZ maakt zoveel mogelijk budget vrij voor de directe zorg (“handen aan het bed”). 

Om dat te bewerkstelligen worden werkprocessen waar mogelijk gestandaardiseerd en 

gedigitaliseerd.  

1.1.5.  Element 5 van de besturingsfilosofie: prestatiemaatstaven en ambitie 

 

De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers 

in hun beleving tevreden zijn en ‘goed gedijen’. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk de dingen 

kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier prestatiemaatstaven:  

 

1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie;  

2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers;  

3. Goede kwaliteit van zorg; 

4. Financiële gezondheid. 

Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ: 

Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een “team 

voor persoonlijke zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en gewaardeerd; zij 

hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het “samen” doen. Ze voelen zich 

“mede-eigenaar” van TMZ en handelen daar naar. TMZ blinkt uit in het “samen leveren van 

persoonlijke zorg”. 

 

1.1.6.  Element 6 van de besturingsfilosofie: structuur 

 

Vijf uitgangspunten voor de structuur:  

 

1. De structuur moet aansluiten bij de omgeving waarin TMZ functioneert: deze is 

complex en dynamisch;  

2. De structuur moet passen bij wat de “teams voor persoonlijke zorg” en de locaties 

nodig hebben om goed te functioneren; 

3. De structuur moet het mogelijk maken dat beschikbare deskundigheid (bij 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorg/netwerk, vrijwilligers en medewerkers) zoveel 

mogelijk wordt benut; 

4. De structuur moet dienstbaar zijn aan de overige 5 elementen van de 

besturingsfilosofie. Daarom is het ook het afsluitende element van de 

besturingsfilosofie. Waarden, houding en gedrag (dagelijkse gang van zaken) zijn 

belangrijker dan de structuur. De coöperatieve principes kunnen namelijk in principe 

binnen elke structuur worden toegepast. Met een gedeelde cultuur, gedeelde waarden 

en een gedeelde mensvisie kun je veel meer de ‘harten’ raken van alle betrokkenen 

dan met een discussie over structuur; 

5. “Inhoud gaat boven vorm”. We gaan van tevoren niet bepalen hoe de structuur precies 

eruit zal zien. Al werkende (aan de inhoud) gaan we de beste vorm/structuur met 

elkaar uitvinden. Daarna formaliseren we die.  
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1.2 Missie en zorgvisie 

 

Onze missie 

TMZ wil met ketenpartners, nu en in de toekomst, kwalitatief goede zorg bieden voor 

ouderen en chronisch zieken in Twente. Hierbij stellen we transmurale zorg, maatschappelijk 

ondernemerschap en samenwerking voorop. Cliënten/bewoners en familieleden, vrijwilligers, 

professionals en relaties van TMZ werken in Twente al enkele jaren samen aan persoonlijke 

zorg. Het is onze overtuiging dat we hiermee de basis hebben gelegd voor een duurzame 

ontwikkeling van TMZ als maatschappelijke onderneming. Er is een basis ontstaan voor het 

aangaan van relaties met onze omgeving om gezamenlijk een duurzaam antwoord te geven op 

de omvangrijke maatschappelijke opgave in Twente. 

 

Persoonlijke zorg 

Het is onze visie om persoonlijke zorg te bieden aan onze cliënten/bewoners. Persoonlijke 

zorg ontstaat in de relatie tussen het zorgvragend systeem (de cliënt/bewoner en familie) en 

het zorgverlenend systeem (professionals en vrijwilligers). Wederkerigheid is hierbij een 

voorwaarde. Het vakmanschap van de professionals van TMZ komt tot zijn recht door in de 

relatie met onze cliënten/bewoners en familie gezamenlijk te bepalen hoe persoonlijk zorg 

eruit ziet en wie welke bijdrage levert. 

 

 

1.3 Omschrijving diensten TMZ 

 

Persoonlijke zorg die past bij de situatie van de cliënt 

TMZ biedt persoonlijke zorg op maat. Het mentale welbevinden van cliënten/bewoners is 

voor ons het allerbelangrijkste. Hoe tevreden is de cliënt/bewoner? Hoe kunnen we de 

kwaliteit van leven verhogen? Daar leggen we de nadruk op. Zodra een nieuwe cliënt bij ons 

komt wonen, wordt er rondom hem of haar een zorgteam gevormd. Familieleden zijn hier een 

volwaardig onderdeel van, zowel in het verpleeghuis als thuis. Zij kennen de cliënt/bewoner 

immers het beste. Naasten worden overal bij betrokken en mogen helpen als ze dat willen. 

 

Samenwerking tussen zorgprofessionals, familie en vrijwilligers 

Het is de passie van de zorgprofessionals van TMZ om persoonlijke zorg te bieden. Om dit te 

realiseren is het belangrijk dat cliënten/bewoners en medewerkers samen een relatie 

opbouwen en met elkaar in gesprek blijven over wederzijdse behoeften en verwachtingen. Bij 

het bieden van persoonlijke zorg spelen ook mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers een 

belangrijke rol. Zij zijn van grote waarde voor het welbevinden van de cliënt/bewoner. 

Gezamenlijk wordt er als “team voor persoonlijke zorg” gewerkt aan het creëren van 

persoonlijke zorg. Hierbij is het uitgangspunt dat elke cliënt/bewoner (zoveel mogelijk) eigen 

regie houdt. 

 

Ondersteuning met technologie 

Zorg en techniek is een combinatie die steeds belangrijker wordt. Hierbij kijkt TMZ hoe 

technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten/bewoners en het 

werkplezier kan vergroten. Zo beschikt TMZ over verschillende technische hulpmiddelen die 

de zorg kunnen ondersteunen, zowel thuis als binnen de zorglocaties. Bovendien kan 

technologie ervoor zorgen dat mensen de regie over hun leven zoveel mogelijk zelf kunnen 
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voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een apparaat dat mensen er op tijd aan herinnert om 

de medicijnen in te nemen. 

 

Een ander voorbeeld van menswaardige technologie is het digitale levensboek waar mensen 

met dementie baat bij hebben. En hoewel technologische hulpmiddelen steeds gewoner 

worden, zien wij ze uitdrukkelijk als ondersteunend: de menselijke maat en warme zorg 

staan voorop. TMZ is onder andere betrokken bij ‘IN LIFE’. Een project met als doel om het 

zelfstandig wonen van ouderen met een cognitieve beperking te ondersteunen met behulp 

van technologie. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met Roessingh Research and 

Development. 

 

Diensten TMZ  

 

• Zorgbemiddeling; 

• Personenalarmering; 

• Zorgsteunpunten in de wijk; 

• Maatwerkvoorzieningen WMO; 

• Thuiszorg (Wijkverpleging Zvw en Wlz); 

• Dagbesteding/dagbehandeling;  

• Tijdelijk verblijf (ELV, logeren en respijtzorg); 

• Paramedische zorg; 

• Geriatrische Revalidatie Zorg; 

• Verzorgingshuiszorg; 

• Verpleeghuiszorg;  

• Overbruggingszorg; 

• Invasieve beademing;  

• Hospice; 

• Bijzondere begeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kwaliteitsplan vastgesteld:   Pagina 11 van 35  Versie-datum 18-01-2018 

Document verantwoordelijk: Voorzitter Raad van Bestuur    

 

1.4 TMZ-locaties 

 

Diensten per locatie 

 

Zie voor uitgebreidere informatie en impressies www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///prof001/profiles/100830/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UP1EXF8Q/www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties
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1.5 Landelijk/ stedelijk werkgebied 

 

Het werkgebied van TMZ bestrijkt een groot deel van Twente. De gemeenten zijn zowel 

landelijk als ook stedelijk van aard en omvang. 

 

 
 

TMZ heeft vestigingen in de gemeenten: 

• Almelo; 

• Borne; 

• Enschede; 

• Hengelo; 

• Tubbergen; 

• Twenterand. 

 

Ook is TMZ actief in de gemeenten:  

• Wierden;  

• Dinkelland; 

• Hellendoorn; 

• Hardenberg. 

 

Het werkgebied bestaat uit de steden Enschede, Almelo en Hengelo. Het overige deel wordt 

gevormd door dorpsgemeenten bestaande uit dorpskernen en buurtschappen in Twente. 

 

Ruime en lichte gebouwen als ideale leefomgeving 

Als het niet meer mogelijk is om zelfstandig te wonen, is het prettig om ergens te wonen 

waar het toch als ‘thuis’ voelt. Om die reden biedt TMZ duurzame, lichte en aantrekkelijke 

voorzieningen om ruim en sfeervol te wonen. Hierdoor ontstaat een prettige leef- en 

werkomgeving waar familieleden en naasten ook graag naartoe komen. TMZ zoekt ook actief 

de ‘verbinding’ met de samenleving. Er wordt samengewerkt met vele organisaties. Dit 

varieert van scholen en verenigingen tot bedrijven en goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn 

scholieren die in het kader van een maatschappelijke stage samen met ouderen koken of 
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verenigingen die een optreden voor bewoners verzorgen. Deze samenwerkingen zorgen voor 

leven, sfeer en gezelligheid. 

 

Grote variatie aan sfeervolle activiteiten 

Binnen de TMZ zorglocaties worden volop activiteiten 

aangeboden. Daarbij zijn de activiteiten ‘vraaggestuurd’. 

Als de cliënt/bewoner laat weten welke activiteit bij hem 

of haar past, dan doen wij ons best om dit te organiseren. 

En misschien heeft de cliënt/bewoner een mantelzorger 

die leuk vindt om hier ook aan deel te nemen? Samen 

kijken we naar de mogelijkheden. Heeft de 

cliënt/bewoner geen zin om mee te doen? Dan kan hij of 

zij natuurlijk ook de rust opzoeken. 

 

Een duurzame zorgorganisatie 

TMZ is nu al volop bezig met de toekomst. Ook over vele 

jaren willen we het verschil maken voor onze 

cliënten/bewoners met goede en betaalbare zorg. 

Duurzaamheid speelt hierbij een sleutelrol. Dit gaat voor 

TMZ veel verder dan alleen het besparen van energie. Ook 

de sociale kant van duurzaamheid is hierbij belangrijk. 

Het betekent dat investeringen niet alleen op korte termijn rendement moeten hebben, maar 

juist langjarige duurzame resultaten moet leveren. 

 

Bouwen aan goede zorg in Twente 

Ons uitgangspunt is dat we door het aangaan van duurzame relaties willen bouwen aan goede 

zorg in Twente. TMZ wil, samen met partners, een antwoord geven op de maatschappelijke 

opgave van de komende jaren. Dit doen we door te denken vanuit ketens en het aangaan van 

relaties op alle niveaus binnen de organisatie. Door kennis, ervaring en aandacht te bundelen, 

kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: professionele en persoonlijke zorg bieden.   

 

Toekomstbestendige samenwerking 

Het bieden van goede zorg is onmogelijk zonder goede relaties en samenwerkingsverbanden. 

TMZ is nauw verbonden met de maatschappij. Relaties met verenigingen, scholen en 

bedrijven zorgen voor leven, sfeer en gezelligheid. Krachtig samenwerken sluit naadloos aan 

bij het coöperatief gedachtegoed van TMZ. TMZ trekt intensief op met gemeenten en 

maatschappelijke partners om samen zorg te bieden in wijken en dorpen. Het versterken van 

relaties met andere zorgaanbieders speelt een steeds belangrijkere rol. Door intensief samen 

te werken met ziekenhuizen, huisartsen en collega-zorgaanbieders komen we tot zogenoemde 

‘zorgketens’. Hierin vullen we elkaar aan en ontstaat een zorgaanbod dat zo goed mogelijk 

aansluit op de zorgbehoefte. Met het oog op onze organisatieontwikkeling hebben we 

daarnaast onmisbare relaties met vakgroepen van Saxion Hogeschool en ROC van Twente. 

 

Duurzaamheid 

TMZ streeft ernaar om duurzame keuzes te maken. Zo houdt TMZ bij de ontwikkeling van 

nieuwe zorglocaties rekening met de toekomst van de zorg door te kiezen voor moderne en 

energiezuinige voorzieningen. Om die reden is er een toekomstgericht bouwconcept 

ontwikkeld dat model staat voor alle bouwtrajecten. Recent gebouwde locaties, zoals Het 
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Weggeler in Almelo, zijn bijna energieneutraal. Er is nauwelijks fossiele brandstof nodig om 

te koelen of te verwarmen. Bij het medio 2017 afgeronde nieuwbouwproject Erve Mensman in 

Geesteren gaat TMZ zelfs nog een stapje verder en worden de nieuwste technieken op het 

gebied van duurzaamheid toegepast. Hierbij wordt vastgoed niet als doel gezien, maar als 

een belangrijk middel. 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

 

2.1  Personeelssamenstelling – WLZ 2017 

 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland beschrijft wat cliënten en 

hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering ligt bij alle zorgorganisaties in het land. Eén van vereisten is dat 

zorgorganisaties voor 1 juli 2017 inzicht geven in de samenstelling van hun personeelsbestand. 

 

TMZ heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit onze hoge 

cliënttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid en de A-status die wij hebben voor 

uitvoering van de zorg voortkomend uit de WLZ. 

 

Hieronder vindt u, op overzichtelijke wijze en per functieniveau, hoe de opbouw van ons 

personeelsbestand er cijfermatig uit ziet. Daarbij wordt opgemerkt dat dit overzicht inzicht 

geeft in het aantal FTE’s en medewerkers die cliënten verzorgen die een indicatie hebben op 

basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  

 

Het aantal cliënten met een indicatie voor zorg vanuit de WLZ bedraagt 862. 
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Expertise 

 

 
 

 

Vrijwilligers 

TMZ heeft 1534 actieve vrijwilligers die bijdragen aan onze visie/motto; “samen voor 

persoonlijke zorg”. Per cliënt betekent dit dat we 1,78 vrijwilligers beschikbaar hebben. 

 

 

2.2  Personeelssamenstelling – WLZ 2018 

 

In 2018 komen extra financiële middelen beschikbaar. Dit extra geld (3 miljoen euro) wordt 

volledig ingezet voor directe zorg (“handen aan het bed”) in het verpleeghuis, de wijk, de 

geriatrische revalidatie en de dagactiviteiten. De concrete aanwending verschilt per 

doelgroep en is mede afhankelijk van beleid en voorschriften van verzekeraars en gemeenten. 

Het extra geld (en dus het extra personeel) is hard nodig om ook in 2018 (en volgende jaren) 

goede zorg te leveren. In 2018 zal de personeelssamenstelling dus veranderen. In februari 

2018 is een concreet plan daartoe beschikbaar.   

http://www.triviummeulenbeltzorg.nl/werken-en-leren/vrijwilligerswerk/
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3. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en 

interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke 

 

De bedoeling van het Kwaliteitskader en het Kwaliteitsplan 

Hierover zegt LOC Zeggenschap in Zorg het volgende: “Het Kwaliteitskader is een wettelijke 

norm. Het gevaar daarvan is dat zorgaanbieders vooral gaan proberen precies aan de regeltjes 

te voldoen. Dat is NIET de bedoeling van het Kwaliteitskader. Het gaat er vooral om dat 

zorgorganisaties werken aan goede zorg. En dat mensen leren van elkaar. De vragen zouden 

steeds moeten zijn: hoe kunnen bewoners en naasten hun leven nog zo goed mogelijk leiden? 

Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? Wat kan beter? 

Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen? Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te 

blijven voeren en van elkaar te leren.” 

TMZ is het volledig eens met bovenstaand citaat. TMZ gaat dus niet “de regeltjes afvinken” 

van het Kwaliteitskader. Dat zou alleen maar ten koste gaan van de tijd die we aan 

cliënten/bewoners kunnen besteden. Wat doen we wel: werken aan goede zorg en leren van 

elkaar.  

 

3.1  Werken aan goede zorg en leren van elkaar 

 

Hoe TMZ werkt aan goede zorg en leert van elkaar wordt beschreven in het Kwaliteitsplan.  

Het Kwaliteitsplan is “vormvrij”. De specifieke termen en woorden die in het Kwaliteitskader 

genoemd worden hoeven niet gebruikt te worden. Dat doet TMZ dan ook niet. Want de 

woorden in het Kwaliteitskader wijken af van de woorden die bij TMZ gemeengoed zijn 

geworden en die inmiddels breed bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de “4 appels”: tevreden 

cliënten/bewoners, tevreden familie/mantelzorgers, tevreden medewerkers/vrijwilligers, 

kwaliteit van zorg en financiële gezondheid. TMZ gebruikt in het Kwaliteitsplan haar eigen 

woorden, maar geeft wel invulling aan de onderwerpen in het Kwaliteitskader.  

 

Wie bepaalt wat goede zorg is? En wie bepaalt of naasten tevreden zijn? En wie bepaalt of 

medewerkers en vrijwilligers hun werk goed kunnen doen? 

Hierover is het Kwaliteitskader duidelijk. De zorgorganisatie draagt zorg voor juiste 

randvoorwaarden en middelen. De cliënt en zijn/haar naasten beoordelen het resultaat van 

deze inspanningen: in welke mate zijn zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg 

aan de kwaliteit van leven? Medewerkers/vrijwilligers beoordelen in hoeverre zij hun werk 

goed kunnen doen. In de besturingsfilosofie van TMZ is daarover het volgende opgenomen: 

“De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers 

in hun beleving tevreden zijn en “goed gedijen”. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk de dingen 

kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier prestatiemaatstaven (de “4 

appels”)”: 

 

1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie; 

2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers; 

3. Goede kwaliteit van zorg; 

4. Financiële gezondheid. 

 

 

 



 

Kwaliteitsplan vastgesteld:   Pagina 18 van 35  Versie-datum 18-01-2018 

Document verantwoordelijk: Voorzitter Raad van Bestuur    

 

 

Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ: 

 

- Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een 

“team voor persoonlijke zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en 

gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het 

“samen” doen; 

- Ze voelen zich “mede-eigenaar” van TMZ en handelen daar naar; 

- TMZ blinkt uit in het “samen leveren van persoonlijke zorg”. 

Of voldaan wordt aan de prestatiemaatstaven en de ambitie, wordt bepaald door de 

deelnemers aan het “team voor persoonlijke zorg”. De bedoeling is dat zij regelmatig praten 

over kwaliteit en veiligheid. Dit overleg gaat over: 

 

- Wederzijdse behoeften en verwachtingen;  

- Het maken van verbinding tussen de eigen kracht en de fundamentele behoeften en 

van daaruit op zoek gaan naar creatieve oplossingen; 

- Het concrete kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de cliënt/bewoner, 

zorgprofessional, mantelzorger/vrijwilliger (maatwerk); 

- De waarde die iedereen inbrengt om het afgesproken kwaliteits- en veiligheidsniveau 

te realiseren. 

Indien deze dialoog in de ogen van alle partijen conform de bedoeling wordt gevoerd, is de 

ervaring dat de relatie tussen de partijen groeit. Zij werken samen in “teams voor 

persoonlijke zorg”. De stem van de cliënt/bewoner, familie/mantelzorger, medewerker en 

vrijwilliger is bij TMZ dus heel belangrijk. Zij bepalen met elkaar wat goede zorg is.  

 

Hoe zorgen we bij TMZ ervoor dat de stem van cliënt/bewoner, familie/mantelzorger, 

medewerker en vrijwilliger gehoord wordt? 

TMZ heeft haar eigen manier ontwikkeld om te zorgen dat de stem van cliënt/bewoner, 

familie/mantelzorger, medewerker en vrijwilliger gehoord wordt. De ervaring heeft ook 

geleerd dat als je daar goed naar luistert, de betrokkenheid toeneemt. En daarmee ook de 

bereidheid om actief een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. TMZ heeft daartoe 

een zogenaamd coöperatief model ontwikkeld.  

 

Onder het coöperatief model van TMZ wordt verstaan: 

Een diepgaande manier van samenwerken tussen alle direct betrokkenen in de dagelijkse 

leefwereld: de cliënt/bewoner, de familie/mantelzorg, alle professionele disciplines, de 

vrijwilligers en verder allen die waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van de 

cliënt/bewoner. De relatie tussen hen kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. We 

kennen elkaar. We kunnen van elkaar op aan. Er is een gevoel van “ik sta er niet alleen voor, 

maar we doen het samen”.  

Het motto van TMZ is dan ook: “samen voor persoonlijke zorg”. Dit motto wordt concreet 

gemaakt in “teams voor persoonlijke zorg”. In de teams gebeurt het, elke dag weer. Daar 

wordt met passie en deskundigheid gewerkt aan de kwaliteit van leven van de teamleden: 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorg, vrijwilligers en medewerkers. Bestuur en 
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management moeten zorgen dat deze teams in staat zijn om samen te werken aan kwaliteit 

van leven. Bestuur en management moeten de voorwaarden daartoe scheppen.  

Werken aan goede zorg en leren van elkaar in het coöperatief model van TMZ 

Het coöperatief model van TMZ is ontwikkeld in de periode 2011-2013. In 2014 is het model in 

de praktijk gebracht: 

1. In een convenant onderschreven vertegenwoordigers van cliënten/bewoners, 

familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers in oktober 2014 de werkwijze van 

TMZ: zij bepalen welke onderwerpen hoog op de agenda moeten staan (er waar dus 

geld/tijd/aandacht naar toe gaat). De volgende onderwerpen kwamen hoog op de 

agenda: zorginhoud (medicatie, decubitus, vrijheidsbeperking, mondzorg, wondzorg, 

psychofarmaca, veiligheid, etc.), mentaal welbevinden (onbegrepen gedrag, pijn, 

bewegen, seksualiteit & intimiteit), “langer thuis blijven wonen” en informele zorg. 

De volgende onderwerpen kwamen niet of laag op de agenda: “kantelen”, zelfsturing 

en andere “managementhypes”.  

2. In november 2014 namen 1600 TMZ medewerkers deel aan het symposium “ik ga voor 

goud”. Dit symposium was de start van een meerjarig kwaliteitstraject. Medewerkers 

werden gestimuleerd en ruim gefaciliteerd om met elkaar te werken aan betere zorg 

en om van elkaar te leren. Er werden scholingen en opleidingen aangeboden over de 

onderwerpen die door de afvaardiging van de medewerkers zelf waren aangedragen. 

Daar werd in de jaren 2015-2017 volop gebruik van gemaakt.  

In hoeverre heeft het coöperatief model geleid tot goede zorg en leren van elkaar? 

In de jaren 2015-2017 heeft TMZ vervolgens gewerkt aan het verbeteren van de zorg en leren 

van elkaar. Er werd invulling gegeven aan de acht thema’s in het Kwaliteitskader. Weliswaar 

werden andere woorden gebruikt, maar er is concreet invulling gegeven aan persoonsgerichte 

zorg, wonen, welzijn, veiligheid, leren & ontwikkelen, toezicht/bestuur/management, 

personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie.  

In 2016 is het hierboven genoemde convenant geëvalueerd door de afvaardigingen van 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. De conclusie was: 

partijen hebben met elkaar op een positieve wijze gewerkt. Cliënten/bewoners en 

familie/mantelzorgers toonden zich tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de 

kwaliteit van leven. En medewerkers/vrijwilligers gaven aan dat zij hun werk goed kunnen 

doen.  

TMZ werkt volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader aan goede zorg. TMZ stopt veel 

energie in leren (van elkaar). 

In 2017 hebben afvaardigingen van cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers 

en vrijwilligers in overleg met RvB, MT en RvT geconcludeerd dat TMZ volgens de richtlijnen 

van het Kwaliteitskader werkt aan goede zorg. En dat bij TMZ veel energie wordt gestoken in 

leren (van elkaar). Partijen hebben aangegeven dat daar niet meer energie in moet worden 

gestopt. Immers, er moet een goede balans zijn tussen scholen & leren, en tijd & aandacht 

voor de cliënt/bewoner. Zie bijlage: overzicht “Overzicht van relevante partijen waar buiten 

TMZ mee samengewerkt wordt”.  
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3.2  Hoe gaan we werken aan goede zorg en leren van elkaar in 2018 

TMZ heeft in 2017 goed gepresteerd: we leveren met elkaar de best mogelijke zorg in 

Twente. Om dat in 2018 ook te bereiken, moeten we inspelen op ontwikkelingen waarmee we 

in 2017 mee zijn geconfronteerd. Dat zijn: 

 

- Een toename van de complexiteit van de zorgvraag bij onze cliënten/bewoners, 

intramuraal en in de wijk; 

- Nieuwe zorgaanbieders en mede daardoor een wisselende bedbezetting; 

- Zorgverzekeraars en gemeenten die bezuinigen op de wijkverpleging en de 

dagactiviteiten; 

- Krapper wordende arbeidsmarkt, waardoor het moeilijker wordt om op het juiste 

moment de juiste medewerkers te werven; 

- Toenemend ziekteverzuim.  

De Centrale Cliëntenraad heeft aangegeven dat de zorg bij TMZ als “goed, warm en liefdevol” 

wordt ervaren, zowel in de wijk als intramuraal.  

Dat zetten we door in 2018:  

- We zien de cliënt/bewoner als een uniek persoon, die nog zoveel mogelijk eigen regie 

over leven en persoonlijk welbevinden wil behouden; 

- De leden van het “team voor persoonlijke zorg” ondersteunen elkaar om een 

betekenisvol leven te leiden; we zijn er voor elkaar, er is aandacht en begrip en er is 

ruimte voor reflectie en empathie; 

- We spreken met elkaar over wederzijdse behoeften en verwachtingen; over de waarde 

die elk teamlid inbrengt. We leggen dat vast in een zorgleefplan en medisch dossier 

waarin de cliënt/bewoner zich herkent; 

- We beseffen dat zingeving, leven vanuit wat voor een mens nog echt belangrijk is, een 

sterke kracht is in mensen. We handelen daar ook naar door aandacht te besteden aan 

ethiek en levensvragen. 

Maar…er zijn ook aandachts-/verbeterpunten van de Centrale Cliëntenraad:  

 

- Mentaal welbevinden (onbegrepen gedrag/pijn, zinvolle dag/avond, voeding: App eten 

& Zo); 

- “Teams voor persoonlijke zorg” (borging, inzet vrijwilligers/privacy);  

- Zingeving (geestelijke verzorging);  

- Basisveiligheid;  

- Tevreden cliënt/bewoner en kwaliteit van zorg (ervaren beschikbaarheid en 

zichtbaarheid van personeel, aandacht voor de cliënt/bewoner, eigen regie, 

autonomie en begrenzing). 
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In 2018 gaan we het volgende doen: 

 

1. Verdere uitvoering van het project “Teams voor Persoonlijke Zorg” (inclusief borging) 

“Teams voor persoonlijke zorg” bestaan bij TMZ uit cliënten/bewoners, familie/mantelzorg, 

vrijwilligers en medewerkers. De medewerkers vervullen in het team een belangrijke rol. Aan 

de ene kant delen zij de zeggenschap met de andere teamleden. En tegelijk gaan zij actief de 

relatie aan met de andere teamleden, creëren zij betrokkenheid en zorgen zij ervoor dat de 

basiszorg op orde is en blijft. 

 

Bij de “basis op orde” gaat het onder meer om: ADL (algemene dagelijkse 

levensverrichtingen), mondzorg, wondzorg, doorligwonden, medicatieveiligheid, 

vrijheidsbeperkende maatregelen, psychofarmaca, polifarmacie, voeding, hygiëne & 

infectiepreventie, veiligheid, vallen, incontinentie, depressie en onbegrepen gedrag. Deze 

zorg en behandeling moet plaatsvinden volgens recente inzichten en richtlijnen van de 

professionals.  

 

2. We maken voor 2018 geen nieuw beleid, maar geven heel gericht vervolg aan waarmee 

we in 2016 en 2017 al begonnen zijn. Maar dan op een manier die als minder belastend 

wordt ervaren voor de teams. 

- We gaan focussen: we maken in teamverband en individueel bewuste keuzes: waar 

besteden we wel (extra) aandacht aan en waaraan niet?; 

- We bereiden ons beter voor voordat we van start gaan met een nieuwe klus of een 

project. We maken vooraf duidelijk wat we willen bereiken, wat we van elkaar 

verwachten, wat de randvoorwaarden zijn en wanneer we “klaar” zijn. We werken 

met gericht geschreven opdrachten; 

- Bij het bereiken van (tussentijdse) resultaten wordt bewust stilgestaan, kunnen 

mensen even op adem komen (accu opladen) en wordt waardering uitgesproken. 

De resultaten worden intern en zo mogelijk extern gedeeld. Er wordt geëvalueerd: 

wat ging goed en wat gaan we beter doen. We beantwoorden vragen als: waar gaat 

de “vervolgreis” naar toe? Hoe ziet die eruit? Hoe gaan we ons voorbereiden? Wie 

wil mee en wie niet? 

- Het bovenstaande geldt ook voor bestaande projecten, commissies en 

werkgroepen. Zij worden in 2018 ondersteund door de projectleiders 

“Projectadvisering” (voorheen “terugdringing administratieve lasten en 

vereenvoudiging werkprocessen”).  

 

3. Medewerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en advies- en inspraakorganen hebben 

behoefte aan ondersteuning en facilitering. Daarin gaan we in 2018 voorzien. 

De medewerkers en de leidinggevenden (intramuraal en in de wijk) worden in de dagelijkse 

praktijk direct geconfronteerd met de toenemende complexiteit van de zorgvraag, een 

wisselende bedbezetting en een toenemend verzuim. Er is een grote behoefte aan 

ondersteuning en facilitering. Het gaat dan om beleid, voorbeeldgedrag, “er zijn” en 

communicatie. In dat kader zijn voor de functies “leidinggevende zorg” en 

“regiomanager/MT-lid” in 2017 nieuwe profielen gemaakt. Van de betreffende 

functionarissen wordt verwacht dat zij dit profiel gebruiken voor hun persoonlijke 

ontwikkeling.  
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Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de teams en de leidinggevenden. Van hen wordt 

verwacht dat zij keuzes maken, eerder grenzen aangeven en om hulp en ondersteuning 

vragen. 

 

De behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, geestelijk verzorgers en 

paramedici) gaan de multidisciplinaire samenwerking (onderling en met de zorg) verder 

intensiveren (gebruik maken van elkaars kennis en kunde). Zij willen betrokken worden bij de 

”teams voor Persoonlijke Zorg”, maar hebben daar hulp bij nodig. Die hulp gaan we bieden in 

2018 (met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid).  

 

Het aantal vrijwilligers is in 2 jaar gegroeid van 1300 naar bijna 1500. Zij voelen zich 

betrokken en gewaardeerd. Maar hebben een behoefte aan informatie over de 

cliënten/bewoners waarvoor zij vrijwilligerswerk doen. Daarin gaan we in 2018 voorzien (met 

inachtneming van privacy regels).  

 

Familie/mantelzorgers voelen zich betrokken en zijn tevreden. Er liggen kansen om de 

betrokkenheid (en daarmee de inzet) te vergroten. Deze kansen gaan we benutten. Het 

project “Samenwerken in het netwerk” ondersteunt daarbij. 

 

De cliëntenraden vervullen bij TMZ een belangrijke rol. Onder meer door nieuwe wetgeving 

neemt de druk op de cliëntenraden toe. Zij hebben behoefte aan ondersteuning en 

facilitering. Ook de andere inspraak- en adviesorganen hebben behoefte aan ondersteuning 

bij hun verdere ontwikkeling. Daar wordt in 2018 aan gewerkt.  

 

De afdelingen PR/Communicatie, HRM, Leren & Ontwikkelen en Kwaliteit stellen zich op als 

“partner” van de teams en de leidinggevenden. Zij ondersteunen en faciliteren. Er zijn 

prioriteiten vastgesteld voor 2018: 

 

- Terugdring ziekteverzuim; 

- Duurzame inzetbaarheid medewerkers; 

- Instroom nieuwe medewerkers (werving & selectie); 

- Borging “teams voor persoonlijke zorg; 

- Werkplekleren. 

Hotelzorg vervult een belangrijke rol binnen TMZ, ook in 2018. De visie op hotelzorg is in het 

vierde kwartaal van 2017 herzien. Deze wordt in 2018 in de praktijk gebracht. 

  

Van de afdeling Zorgbemiddeling wordt in 2018 veel verwacht: kennis van ingewikkelde 

regelgeving, relatiebeheer met “toeleveranciers van cliënten/bewoners”, intensiever 

samenwerken met interne collega’s en flexibele arbeidstijden. Zorgbemiddeling wordt 

daartoe in 2018 ondersteund en gefaciliteerd.  

 

Medewerkers moeten beschikken over voldoende middelen (huisvesting, technologische 

hulpbronnen, o.a. domotica, ICT). In dat kader wordt in 2018 een nieuw dienstrooster- en 

registratiepakket in gebruik genomen. Onderzocht wordt of een softwarepakket voor 

behandelaren (Ysis) voldoende waarde toevoegt om de investering te rechtvaardigen.  
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4. Samenwerken en innoveren met externe partijen 

De complexiteit van de zorgvraag zal de komende jaren nog verder toenemen. TMZ is van 

mening dat samenwerking “in de keten” met huisartsen, ziekenhuizen, kennisinstituten, 

collega-zorgaanbieders noodzakelijk is om in de toekomst de toegang tot kwalitatief goed, 

betaalbare zorg mogelijk te maken. De bestaande ketens worden beter benut. Er worden 

concrete samenwerkingsverbanden tot stand gebracht die daadwerkelijk bijdragen aan betere 

zorg voor kwetsbare ouderen (zie bijlage 1). 

 

Technologie en innovatie vervullen de komende jaren een belangrijke rol in de zorg. 

Innovatie moet bijdragen aan vergroten eigen regie cliënt en/of mantelzorger, optimale inzet 

informeel systeem rondom cliënt, samenwerking tussen 

cliënt/mantelzorger/vrijwilliger/professionals, voldoende toegang tot doelmatige en 

kwalitatief goede zorg en medewerkerstevredenheid. Om die reden worden innovatieve 

projecten/initiatieven/experimenten door bestuur en management van TMZ gestimuleerd en 

gewaardeerd. Er gebeurt al veel en er lopen veel projecten binnen TMZ, maar: 

 

- Het ontbreekt aan overzicht: wat loopt er allemaal met welke partners?;  

- We kunnen niet inschatten of we “genoeg” doen; 

- Er is onvoldoende afstemming tussen de projecten en het onderhouden van de 

contacten met de externe partijen; 

- Borging is niet inzichtelijk.  

Er komt in 2018 een coördinatiegroep “Technologie & Innovatie”, welke zich richt op 

overzicht, afstemming, intern verspreiden en het benutten van kansen die (technologische) 

innovatie biedt voor onze cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, vrijwilligers en 

medewerker.  

 

5. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 

Om ook in 2018 de best mogelijke zorg te kunnen leveren, staat TMZ voor de uitdaging om 

voldoende  medewerkers te hebben, en te houden. Medewerkers die voldoende gemotiveerd, 

deskundig en gezond zijn (en blijven). Om dit te realiseren is continue aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid van groot belang. 

  

In 2017 is er een visie ontwikkeld op duurzame inzetbaarheid binnen TMZ en een projectplan 

geschreven. Dit projectplan beschrijft hoe deze visie in de praktijk vorm kan worden gegeven 

en wordt in 2018 en 2019 uitgevoerd. Beoogde resultaten: 

 

- Afname van het verzuim met 1% (medio 2019 ten opzichte van 2017); 

- Stijging van het werkplezier ten opzichte van het in het MTO van 2016 gemeten cijfer 

en een hogere waardering door onze medewerkers van de werk-prive balans.  

 

6. Voldoende formatie in de teams (“handen aan het bed”) 

In 2018 komen extra financiële middelen beschikbaar. Dit extra geld wordt zoveel mogelijk 

ingezet voor directe zorg (“handen aan het bed”) in het verpleeghuis, de wijk, de geriatrische 

revalidatie en de dagactiviteiten. De concrete aanwending verschilt per doelgroep en is mede 

afhankelijk van beleid en voorschriften van verzekeraars en gemeenten.  



 

Kwaliteitsplan vastgesteld:   Pagina 24 van 35  Versie-datum 18-01-2018 

Document verantwoordelijk: Voorzitter Raad van Bestuur    

 

 

7. Werken aan een nieuwe meerjarenvisie, plus nieuw convenant 

In 2018 gaan we in dialoog met interne en externe belanghebbenden werken aan een nieuwe 

meerjarenvisie voor TMZ. In het vierde kwartaal van 2018 wordt een convenant ondertekend 

door OR, CCR, VAR, MAR, VR, MT, RvB, RvT waarin wordt vermeld dat we gezamenlijk de 

doelstellingen in de meerjarenvisie gaan realiseren.  
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3.3 Overzicht van onderliggende, concrete plannen 

 

Om de resultaten daadwerkelijk te bereiken zijn de volgende onderliggende, concrete 

plannen gereed in het eerste kwartaal van 2018 (en worden uitgevoerd in 2018): 

 

1. Plan “teams voor persoonlijke zorg” 

Het deelplan “Samenwerken in het netwerk” (voorheen familieparticipatie) is hier onderdeel 

van. Doel van het project is om te zorgen dat de teams (inclusief behandelaren) alert zijn op 

zichzelf en op hun omgeving, anticiperen en goed samenwerken. Dit om te borgen dat we ook 

in de toekomst kwalitatief goede en complexe zorg kunnen bieden.  

 

Beoogd resultaat is ook: het versneld aangaan van een relatie met het netwerk van de 

cliënt/bewoner; het vergroten van de betrokkenheid; meer ondersteuning voor 

cliënten/bewoners; meer werkplezier voor medewerkers/vrijwilligers; behoud van kwaliteit 

van zorg. 

 

2. Plan “Voldoende formatie in de teams (beschikbaarheid personeel)”  

Dit plan bestaat uit de volgende deelplannen: “Werving en selectie nieuwe medewerkers”, 

“duurzame inzetbaarheid medewerkers” en “terugdringing verzuim”.  

 

Beoogd resultaat van dit plan: in de beleving van cliënten/bewoners en medewerkers is er 

voldoende personeel beschikbaar dat voldoet aan de eisen die TMZ stelt. 

 

3. Plan “Projectadvisering (terugdringing administratieve lasten en vereenvoudiging 

werkprocessen)” 

Beoogde resultaten van dit project: werkgroepen/commissies hebben een concrete 

doelstelling, concrete resultaten, scope/afbakening, kosten/baten, afronding/borging; 

minder belasting/werkdruk bij medewerkers, meer samenhang/verbinding, kostenbesparing, 

meer tijd voor zorg, overzicht voor medewerkers en management.  

 

4. Plan “Samenwerken en innoveren met externe partijen (technologie & innovatie)” 

Beoogde resultaten van dit project: overzicht, afstemming, kennisdelen, borging, benutting 

kansen. 

 

5. Plan “Middelen ter ondersteuning Teams voor Persoonlijke Zorg” 

Beoogd resultaat: medewerkers beschikken over adequate middelen om hun hun werk goed te 

kunnen doen (nieuw dienstrooster- en registratiepakket, IPad voor de wijk, App Eten-en-zo, 

softwarepakket voor behandelaren, vernieuwing zorgleefplan, domotica, risicosignalering). 

Cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers ervaren cliëntvriendelijke toegang tot digitale 

communicatiemiddelen. 
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4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en 

verbeteren 

In 2016 is een start gemaakt met het schrijven van ondernemingsplannen. De wijkzorg en de 

intramurale locaties hebben de ondernemingsplannen afgestemd met de betrokken 

disciplines/medewerkers/vrijwilligers/onderdelencommissie en cliëntenraad. Het plan is een 

afgeleide van het meerjarenplan 2015-2018 van TMZ en “ons plan” van TMZ. De bedoeling is 

zo om in 2018 de koers verder uit te zetten om ons te blijven ontwikkelen. 

 

In het kort staan hier alle plannen van de locaties beschreven. De volledige 

ondernemingsplannen zijn op te vragen. 

 

4.1  Plannen Wijkverpleging 

1. Regio Borne 

 Uitstekende zorg die geleverd wordt door gemotiveerd personeel. Personeel dat 

meedenkt over de visie/het beleid van TMZ; 

 Indiceren door de wijkverpleegkundige; 

 Handhygiëne en overige maatregelen, geschreven door HKM, worden nageleefd; 

 Kennis sociale kaart (vrijwilligers); 

 Tevreden cliënten; 

 Medewerkers zijn tevreden en gemotiveerd; 

 Wijkverpleegkundigen worden geschoold in casemanagement; 

 Medewerkers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek; 

 Wijkteams Borne zijn ingedeeld op huisarts; 

 Contacten zijn gelegd met andere thuiszorgorganisaties en instellingen (netwerken). 
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2. Regio Tubbergen 

 Promotie Wijkteam Tubbergen; 

 Zorgleefplan gedigitaliseerd en up-to-date; 

 Cliënten portaal; 

 Teambuilding, elkaars kwaliteiten leren kennen;  

 Versterking rol informele zorg; 

 Versterking relatie transferbureau 

ZGT/MST/Ropcke Zweers Ziekenhuis; 

 Businessplan; 

 Verbetering technologie. 

 

3. Regio Almelo 

 Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige verslaglegging); 

 Medicatieveiligheid; 

 “Teams voor persoonlijk zorg”; 

 Mentaal welbevinden (seksualiteit en intimiteit, pijn en onbegrepen gedrag); 

 Ketenzorg en ketenpartners (o.a. casemanagement dementie en palliatieve zorg); 

 Medezeggenschap stimuleren (o.a. cliëntenraad, OR, VAR); 

 Team– en individuele ontwikkeling (opleiding, HRM); 

 Wijkteams inzetten in nieuwe woonprojecten in de wijk; 

 Als wijkverpleegkundige integreren binnen medische centra, intramuraal en 

huisartsenpraktijken extramuraal; 

 Laat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun productie en uren registratie. 
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4. Regio Vriezenveen 

 “Teams voor persoonlijke zorg”; 

 Teambuilding, elkaars kwaliteiten leren kennen 

(collega’s laten doen waar ze goed in zijn); 

 Versterking rol informele zorg; 

 Versterking relatie transferbureau 

ZGT/MST/Ropcke Zweers ziekenhuis; 

 Versterking eerste lijn. Nauwere samenwerking 

met huisartsen en POH; 

 Businessplan. Alle medewerkers zijn op de hoogte; 

 Tevreden cliënten;  

 Tevreden en gemotiveerde medewerkers; 

 Een gezond en vitaal team; 

 Scholingen; 

1. ECD/Caress 

2. Palliatieve zorg 

3. Nursing Experience 

 Digitalisering. 

 

5. Regio Westerhaar 

 Promotie TMZ – wijkteam Westerhaar; 

 Zorgplan up-to-date; 

 Maandelijks overleg met het Hometeam; 

 Scholingen/klinische lessen waar behoefte aan is 

(cliënt gerelateerd); 

 Werken met OZO/Client Portaal en begrijpen hoe 

het werkt; 

 Clientbesprekingen houden met huisartsen, om op 

deze manier ook de samenwerking te verbeteren; 

 Casemanagement Dementie helder krijgen en wanneer helder promoten naar huisarts. 

 

6. Regio Vroomshoop 

 Promotie TMZ – wijkteam Vroomshoop/Den Ham;  

 Kantoor vinden in Vroomshoop; 

 Zorgplan up-to-date; 

 Meer scholingen/klinische lessen waar behoefte 

aan is (cliënt gerelateerd); 

 Werken met OZO/Client Portaal en begrijpen hoe 

het werkt; 

 Clientbesprekingen houden met huisartsen, om op 

deze manier ook de samenwerking te verbeteren; 

 Casemanagement Dementie helder krijgen en wanneer helder promoten naar huisarts; 

 Apothekersoverleg het Baken wederom oppakken. 
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7. Regio Enschede 

 Medicatieveiligheid; 

 Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige verslaglegging) en 

cliëntenportaal; 

 Mentaal welbevinden (seksualiteit en intimiteit, pijn en onbegrepen gedrag);  

 “Teams voor persoonlijke zorg”;  

 Ketenzorg en ketenpartners (o.a. casemanagement dementie en palliatieve zorg). 

 

 

8. Regio Hengelo: 

 Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige verslaglegging); 

 Medicatieveiligheid; 

 “Teams voor persoonlijke zorg”; 

 Mentaal welbevinden (seksualiteit en intimiteit, pijn en onbegrepen gedrag); 

 Ketenzorg en ketenpartners (o.a. casemanagement dementie en palliatieve zorg); 

 Medezeggenschap stimuleren (o.a. cliëntenraad, OR, VAR); 

 Team– en individuele ontwikkeling (opleiding, HRM); 

 Als wijkverpleegkundige integreren binnen medische centra, intramuraal en 

huisartsenpraktijken extramuraal;  

 Laat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun productie en uren registratie. 
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4.2  Plannen Intramuraal  

1. Het Borsthuis en het Hof Hengelo 

 Integrale en multidisciplinaire zorg aan (kwetsbare) ouderen;  

 Een breed pakket van zorgverlening;  

 Dagbesteding; 

 Verbeteren samenwerking binnen de regio; 

 Vergroten bekendheid verwijzers en bewoners van Hengelo met mogelijkheden van 

TMZ Hengelo. Bekendheid mogelijkheden dagbehandeling; 

 Zorgverlening laten aansluiten op veranderende behoeften en mogelijkheden. 

Duidelijkheid gemeente t.a.v. de WMO; 

 Deskundigheid afstemmen op toename zorgzwaarte en complexe zorg. Uitbreiding 

aanbod van zorg middels infuus binnen GRZ; 

 Hoe meer gebruik maken van elkaars deskundigheid binnen de GRZ –PG afdeling; 

 Hoe meer gebruik maken van inzet deskundigheid van Mediant; 

 Welke rol en positie neemt niveau 5 aan (intramuraal) in regio Hengelo; 

 Ontwikkelen vastgoedplan regio Hengelo; 

 “Teams voor persoonlijke zorg”; 

 Tevreden cliënten/bewoner/mantelzorger; 

 Tevreden medewerker/vrijwilliger; 

 Financieel gezonde organisatie; 

 Hoogst mogelijke kwaliteit van zorg; 

 Cliëntenraadsleden voelen zich gehoord en weten wat er leeft en speelt op de 

afdelingen; 

 Mentaal welbevinden. Samen met informele netwerk rond en met cliënt te werken aan 

het achterhalen en verbeteren van het welbevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/het-borsthuis.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/het-hof.html
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2.  Het Meulenbelt Almelo 

 Profileren binnen de ketenzorg. We willen expertise uitdragen naar onze ketenzorg; 

 Rol en functie van verpleegkundige niveau 5 meer benutten; 

 Samenwerking versterken: intramuraal en de ondersteunende diensten; 

 Samenwerking inde gemeenschap versterken; 

 Eerste lijn zorg en behandeling vanuit locatie leveren en organiseren; 

 Administratieve lasten verminderen; 

 Deskundigheidsbevordering; 

 “Teams voor persoonlijke zorg”; 

 Door middel van technologie en korte lijnen met 

het netwerk wordt het welbevinden van de cliënt 

vergroot; 

 Pijnbeleving, onbegrepen gedrag en meer 

bewegen; 

 Passende functies voor verschillende doelgroepen.  

3. Het Weggeler Almelo 

 Planning en bezetting; 

 Ziekteverzuim binnen de norm van TMZ; 

 “Teams voor persoonlijke zorg”; 

 Hygiëne en voedselveiligheid;  

 Duidelijkheid krijgen in 

taakverdeling/verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid. 

 

4. De Horst Almelo 

 Informatieverstrekking TMZ – ZGT; 

 Informatievoorziening binnen De Horst; 

 Samenwerking de Horst – ZGT; 

 Patientenlogistiek. Netwerken betrekken bij het 

zorgproces en de dagbesteding; 

 Ervaringsmetingen om in te kunnen spelen op 

ervaringen van cliënt en familie; 

 Deskundigheidsbevordering; 

 Teamontwikkeling;  

 Eigenaarschap; 

 Basis op orde; 

 Relatiebeheer ZGT; 

 Integratie cliëntenportaal zorgleefplan. 

 

 

 

 

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/het-meulenbelt.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/het-weggeler.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/de-horst.html
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5. De Theresiahof Bornerbroek 

 Basis op orde; 

 Eigen regie en zelfredzaamheid; 

 Stimuleren bij bewoners van Theresiahof 

waarbij participatie van het netwerk 

onontbeerlijk is; 

 Vrijwilligers binnen Theresiahof sluiten aan op 

de ontwikkeling van zelf regie voeren door 

cliënt en continueren levensloop cliënt;  

 Theresiahof als ontmoetingspunt voor inwoners van Bornerbroek; 

 Theresiahof als multi-voorziening voor permanent wonen, en kortdurende opnames 

(ELV) vakantieopnames; 

 Het mentaal welbevinden van bewoners worden vergroot; 

 “Teams voor persoonlijke zorg”: Regelruimte/zelfstandigheid vanuit vakmanschap, 

ervaren van voldoende inspraak en gehoor. Aansturing door een coachende rol van de 

leidinggevende waarbij eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en ontwikkeling 

centraal staat. 

6. De Weemelanden Vriezenveen 

 We gaan verder werken aan onze “teams voor persoonlijke zorg”;  

 We gaan werken aan de verdere groei van de betrokkenheid van vrijwilligers en 

familie/mantelzorgers ; 

 We zijn open, toegankelijk en gastvrij;  

 We gaan goed voor ons zelf en elkaar zorgen (werken aan duurzame inzetbaarheid);  

 We gaan aandacht besteden aan het verbeteren van de communicatie;  

 We gaan opzoek naar onze werkambities en 

mogelijkheden;   

 Deskundig personeel; ruimte voor leren & 

ontwikkelen;  

 Cliënten, familie en mantelzorgers zijn 

tevreden over de geleverde kwaliteit van zorg;  

 Mentaal welbevinden van cliënt staat centraal 

(aandacht voor identiteit en zinervaring); 

 We blijven bewust kijken naar wat we allemaal 

doen;  

 We willen toekomstbestendig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/de-theresiahof.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/de-weemelanden.html
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7. Erve Mensman Geesteren 

 Erve Mensman is een nieuwe locatie. Samen met 

betrokkenen word nog gewerkt aan een 

ondernemingsplan voor Geesteren. 

 
 
 

8. Meulenbeltzorg Tubbergen 

 Vastgoed; 

 Basis op Orde; 

 Activiteiten/scholingsplan;  

 Teams voor Persoonlijke Zorg; 

 Onderhouden contacten interne en externe 

partijen; 

 Financieel in controle. 

 

9. Het Dijkhuis Borne 

 Samenwerken in het netwerk; 

 Hotelzorg, op welke wijze geven we hotelzorg (zorg en algemeen) vorm binnen 

“teams voor persoonlijke zorg”; 

 Eigen regie door middel van zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld in dialoog 

met de cliënt waardoor zijn eigen regie versterkt wordt;  

 Delen van deskundigheid binnen ‘t Dijkhuis, ondersteunende diensten en de 

gemeenschap Borne; 

 Een dementievriendelijke gemeenschap maken; 

 Cliënten van het verpleeghuis en dagbesteding krijgen een dagbestedingsarrangement 

dat aansluit op hun wensen en behoeften; 

 Kwaliteit van leven van cliënten verbeteren door middel van muziektherapie; 

 Cliënten krijgen voldoende bewegingsruimte en de gelegenheid om naar buiten te 

gaan; 

 We willen inspelen op de toenemende vraag naar 

open PG; 

 Medewerkers zijn in staat om cliënten met 

onbegrepen gedrag goede zorg te bieden; 

 Stimuleren familieportaal ten aanzien van 

welbevinden cliënt; 

 Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen 

duurzame inzetbaarheid en kunnen deze 

doelbewust beïnvloeden. 

 

 

 

 

https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/erve-mensman.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/meulenbeltzorg.html
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/locaties/t-dijkhuis.html
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Vanuit onderliggende projecten zijn aandachtsvelders aangesteld voor o.a. hygiëne, ergo 

medicatie, mondzorg, continentie. Op teamniveau worden de aandachtsgebieden 

geanalyseerd en plannen gemaakt voor verbetering. Tevens is er een groot aanbod van 

scholingen die de kwaliteit van de medewerkers verbetert.  

 

TMZ is ISO gecertificeerd. Eind 2017 is voldaan aan de eisen van de norm ISO 9001:2015.  

Door middel van de interne en externe audits, tevredenheidsonderzoeken van 

cliënten/mantelzorger/vrijwilligers en medewerkers, Zorgkaart Nederland, 

Leveranciersbeoordelingen en de Meldingen Incidenten Cliënten komen de positieve punten 

en aandachtspunten naar voren waar actieplannen voor gemaakt worden.  

 

In 2018 willen we door middel van realtimemetingen sneller in kunnen spelen op 

tevredenheid van de cliënten/medewerkers/vrijwilligers en mantelzorgers. Vanuit het 

Kwaliteitskader zullen de vier indicatoren; medicatieveiligheid, decubituspreventie, 

gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning 

aandacht krijgen. 

 

 

4.3  Evaluaties met interne en externe partijen 
 
De kwaliteit van zorg wordt twee maal per jaar geëvalueerd in de commissie “kwaliteit en 

veiligheid”. Deze commissie bestaat uit de RvT, RvB, kwaliteitsadviseurs, OR, VAR, MAR, 

Cliëntenraad en Vrijwilligersraad. De ondernemingsplannen worden twee maal per jaar 

geëvalueerd met alle betrokkenen. De RvB zal één maal per jaar hierbij aanwezig zijn.  

De voortgang van het Kwaliteitsplan zal drie keer per jaar besproken worden in het MT. De 

RvB minimaal twee maal per jaar het Kwaliteitsplan met de betrokken externe partijen. 
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Bijlage 1: Overzicht van relevante partijen waar buiten TMZ mee samengewerkt wordt.  

 

Type Soort 

Onderwijs instellingen ROC 
Saxion 
Vrijwilligersacademie 
Universiteit Twente 
Hogeschool Utrecht (masteropleiding fysio) 
Avans 

Netwerken Palliatief netwerk 
Kwaliteit 
Mentaal welbevinden 
Opleidingsfunctionarissen 
Verpleegkundig specialisten 
Ouderen zorg 
UNO UMCG 
Verzuim-arbo netwerk 
COC 
ParkinsonNet 
Twents netwerk organisatie adviseurs en 
veranderaars 
CVA keten Twente 
Geriatrie netwerk Twente 
Hart-Vaat-Long Netwerk Twente 
PIHC pioniers in health care (ZGT) 
Neurologie ZGT 

Huisartsen in omgeving Koepel en individueel 

Zorg organisaties Liberein 
De Posten 
CarinReggeland 
ZorgAccent 
LIVIO 
Azora 
CRG 
Sutphene 
Marga Klompe 
Naarderheem 
ZGT 
Het Roessingh 
De Kievit/Voetmax 
’t Zand Zorgspectrum 

Vakinhoudelijk Infozorg 
VGVZ 
Vilans 
Waardigheid en trots 
Omaha support Nederland 
Hulpmiddelen organisaties 

Koepels VenVN 
Verenso 
Actiz 

Financiers Zorgkantoor Twente 
Zorgverzekeraars 
Gemeenten 

 


