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1. Inleiding 
 

Gedurende het afgelopen jaar hebben veel externe ontwikkelingen plaatsgevonden. Een 

belangrijke ontwikkeling is dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld is, dit is de 

kwaliteitsstandaard voor verpleeghuiszorg. Om ervoor te zorgen dat we goede zorg leveren 

die voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskader, maar ook om minder administratieve lasten 

te krijgen is binnen TMZ besloten om de directiebeoordeling en het kwaliteitsverslag samen 

te voegen. De acht thema’s uit het Kwaliteitskader zijn, weliswaar in andere woorden, 

meegenomen in dit kwaliteitsverslag.  

 

Randvoorwaarden en middelen 
In het Kwaliteitskader gaat het om werken aan goede zorg en leren van elkaar. Maar 

wie bepaalt wat goede zorg is? 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 zelf 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? Daarnaast beoordelen medewerkers/vrijwilligers 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’.  

TMZ heeft daarvoor 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 ook naar. 

- TMZ blinkt uit in het ‘samen leveren van persoonlijke zorg’. 
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Deelnemers aan het Team voor Persoonlijke Zorg (cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, 

vrijwilligers en medewerkers) bepalen of wordt voldaan aan de prestatiemaatstaven en de 

ambitie. 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. Met elkaar bepalen zij wat goede zorg is.  

 

Luisteren naar Teams voor Persoonlijke Zorg 
Hoe zorgen we er bij TMZ voor dat de stem van cliënt/bewoner, familie/mantelzorger, 

medewerker en vrijwilliger gehoord wordt? 

TMZ heeft daarvoor haar eigen manier ontwikkeld. De ervaring heeft geleerd dat als je goed 

naar de deelnemers van Teams voor Persoonlijke Zorg luistert, de betrokkenheid toeneemt. 

En daarmee neemt ook de bereidheid toe 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.  

 

Doelen 2017 
Binnen TMZ werken we met 7 kernprojecten (zie ook verderop in dit kwaliteitsverslag), we 

maken daarnaast elk jaar een jaarplan. Dit plan noemen we ‘Ons Plan’.  

 

‘Ons Plan’ is gebaseerd op de inbreng tijdens de jaarlijkse Beleidsdag van delegaties van de 

Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR), Verzorgende & Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR), Multidisciplinaire Adviesraad (MAR; geestelijk verzorgers, psychologen, 

specialisten ouderen geneeskunde en paramedische dienst), Raad van Toezicht (RvT), 

Management Team (MT) en Raad van Bestuur (RvB).  

Het plan dient als leidraad voor ons allemaal en is een ‘kapstok’ voor de plannen van de CCR, 

OR, VAR, MAR, MT, RvB, RvT. Tevens wordt het plan gebruikt voor de ondernemingsplannen 

van de locaties en de wijken, plannen van de teams, ondersteunende diensten, 

projectleiders, werkgroepen en commissies. 
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Samen is besloten om de volgende verbeterpunten op te stellen: 

1. Er gebeurt veel, we doen veel, we bereiken veel: TMZ presteert goed. Maar wat we 

met elkaar bereiken gaan we in 2017 meer zichtbaar maken, we gaan het delen. 

2. Verbeteren interne communicatie: meer inspraak voor medewerkers, vrijwilligers, 

cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers. Elkaar informeren, betrekken en 

aanspreken (ook in positieve zin: waarderen). We gaan waarderen en vieren. 

3. Verbeteren externe communicatie: deelname aan maatschappelijk debat, profilering 

TMZ, keten- en stakeholdermanagement. 

4. Beschikbaarheid medewerkers. Uit onderzoeken onder cliënten/bewoners en familie 

blijkt dat TMZ in 2016 iets lager dan het jaar ervoor heeft ‘gescoord’ op het 

onderwerp beschikbaarheid van personeel. Weliswaar presteert TMZ niet minder dan 

het branchegemiddelde, maar toch gaan we in 2017 aandacht geven aan 

beschikbaarheid van personeel.  

5. We gaan aandacht besteden aan ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, onderzoek 

en aan de verdere ontwikkeling van de wijkverpleging.  

 

Hoe hebben we hier in 2017 aan gewerkt? 
In dit kwaliteitsverslag staat beschreven hoe we aan de verbeterpunten hebben gewerkt. In 

het verslag is te zien dat alle onderwerpen aan de orde zijn geweest, we bespreken 

verbeteringen en wat we geleerd hebben. De onderwerpen die niet afgerond zijn worden 

meegenomen in het plan voor 2018 (zie daarvoor het Kwaliteitsplan 2018).  

Vanwege het beperken van administratieve belasting is dit verslag samengevoegd met de 

directiebeoordeling van de ISO.  
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2. Leren en verbeteren 
 

TMZ wil op een lerende wijze zorg dragen voor optimale verzorging voor cliënten, daarbij 

willen we gebruik maken van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke 

literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde en 

ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Hierbij is TMZ transparant door publicatie op 

eigen website en overzichtssites. 

 

De 7 kernprojecten 

1. Teams voor Persoonlijke Zorg (TvPZ) 

Toelichting TMZ ziet een toename van de complexe zorgvraag van cliënten. Om met de 

beperkte middelen zo goed mogelijk de zorg te kunnen leveren die cliënten 

wensen, wil TMZ samenwerkingen tussen professionals en informele zorg 

bevorderen. Daarnaast wil TMZ meer ruimte geven aan professionals om 

maatwerk te leveren aan cliënten. Door professionals meer regelruimte te 

geven en de samenwerking tussen professional en informele zorgverlener te 

bevorderen verwacht TMZ dat er meer zeggenschap en regie bij de cliënt 

komt te liggen omtrent de invulling van de dagelijkse zorg.  

TMZ heeft daarom besloten om te starten met Teams voor Persoonlijke 

Zorg. De Teams bestaan uit zorgprofessionals (verzorgenden en 

verpleegkundigen) aangevuld met medewerkers van de hoteldienst en 

behandelaren. Ook cliënten, informele zorgverleners 

(familie/mantelzorgers) en vrijwilligers maken onderdeel uit van de Teams 

voor Persoonlijke Zorg. 

Doel We willen de autonomie en zeggenschap voor zorgprofessionals vergroten. 

Daarnaast willen we samenwerking tussen cliënten, professionals en 

informele zorgverleners vergroten door hen bij elkaar te brengen in de 

Teams voor Persoonlijke Zorg. De Teams voor Persoonlijke Zorg leiden tot 

meer mogelijkheden om individueel maatwerk te bieden aan de cliënten 

van TMZ. 

Stand van 

zaken  

Eerste schil 

De planning 1e schil intramuraal ligt op enkele teams na op schema. 

Oorzaken voor de late start van TvPZ bij enkele teams zijn de wisseling van 

leidinggevenden of extra aandacht die reeds gestarte teams nodig hebben 

voor de ontwikkeling. Tegelijkertijd starten met extra teams is dan niet 

altijd mogelijk gezien de tijdsinvestering van leidinggevenden. 

Tevens zien we dat enkele teams gestart zijn maar een tijdelijke pauze 

(enkele maanden) inlassen in verband met onstabiliteit in het team. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot de wisseling van personeel of extreem hoog 

ziekteverzuim. Deze teams hebben even een adempauze nodig. Dit is altijd 

in overleg gegaan met de projectleider.  

Er zijn inmiddels zes teams die het traject TvPZ hebben afgerond. 



 

Kwaliteitsverslag 2017    Pagina 8 van 30  Versie datum 19-4-2018 

Document verantwoordelijk: 
 

Voorzitter Raad van Bestuur    

 

Wijkverpleging heeft de prioriteit liggen bij financiën en doelmatigheid. De 

leidinggevenden besteden hier veel tijd aan en hebben beperkte tijd voor 

begeleiden van teams bij TvPZ. Het voorstel is dan ook om de planning uit 

te spreiden over geheel 2018. 

Tweede en derde schil 

Alle leidinggevenden van de 2e schil hebben een startdocument ontvangen 

waarin staat welke stappen zij kunnen zetten om een start te maken met 

TvPZ. In september heeft de laatste speeddate plaatsgevonden en zijn de 

laatste matches gemaakt. 

In de 3e schil zijn de individuele advies- en medezeggenschapsorganen bezig 

met hun eigen ontwikkeling. Afgesproken is dat op inhoudelijke thema’s 

zoals gelden waardigheid en trots en borgingsplan TvPZ de groepen 

gezamenlijk worden uitgenodigd om zo gezamenlijk een beleid te 

ontwikkelen. 

Coaches 

Er is een 5e coach aangetrokken en zij is gestart per oktober met de eerste 

teams.  

 

2. Zorgleefplan 

Toelichting Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de cliënt in 

alle levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening. Het doel 

daarvan is om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een 

cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. Iemand met een zorg- en 

ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen 

geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. 

Doel Het formuleren van een voorstel voor een toekomstig Zorgleefplan dat 

bijdraagt aan een waardevol leven. Het plan wordt opgesteld in dialoog met 

de cliënt en/of het netwerk.  

Stand van 

zaken 

Het protocol wordt gevolgd. Het opstellen gaat in overeenstemming met de 

cliënt of diens vertegenwoordiger, vervolgens wordt het getekend en 

gearchiveerd. Aandachtspunt is en blijft dat opstellen digitaal gebeurt in de 

wijk, waarna het document uitgeprint bij de cliënt achterblijft omdat familie 

het leest. De duur van tekenen is een aandachtspunt waarop in de wijk nu 

actie wordt gezet. Het digitaal kunnen tekenen van het document maakt dit in 

de toekomst mogelijk. Het vergt enige tijd om het proces en device juist aan 

elkaar te koppelen. Actie 2018. 
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3. Mentaal welbevinden 
Toelichting TMZ vindt het mentaal welbevinden van haar cliënten van groot belang om 

de ervaren kwaliteit van leven te vergroten. Bij mentaal welbevinden 

onderscheiden we in deze monitor drie thema’s. 

1. Het project t.a.v. onbegrepen gedrag maakt duidelijk hoe hier de 

aandacht op is gevestigd. Medewerkers, familie en vrijwilligers 

krijgen meer handvatten om onbegrepen gedrag te signaleren en 

expertise tijdig in te kunnen schakelen.  

2. Onze medewerkers worden meer bewust gemaakt van het signaleren 

van pijn en het vergroten van expertise om pijn te meten en te 

behandelen. Daarmee vergroten we de kwaliteit van leven van onze 

cliënten.  

3. We willen cliënten meer stimuleren tot bewegen zodat ze zo lang 

mogelijk zelfredzaam blijven en hun lichamelijke conditie op peil 

blijft. 

Doel Verhogen van mentaal welbevinden van cliënten/bewoners. 

Stand van 

zaken 

Ten aanzien van onbegrepen gedrag kan gemeld worden dat voor iedere PG 

afdeling een Coach Onbegrepen Gedrag (COG) is opgeleid. Hiervoor zijn 

meerdere scholingen georganiseerd. Daarmee zijn de Coaches Onbegrepen 

Gedrag expert op het gebied van achterhalen van redenen en oorzaken van 

onbegrepen gedrag. Ook helpen zij dit gedrag te begrijpen. Scholing rondom 

onbegrepen gedrag voor professionals en vrijwilligers wordt structureel 

vormgegeven.  

Ten aanzien van het signaleren van pijn is een werkproces inclusief 

instrumenten ontwikkeld voor de doelgroep; mensen met dementie. De 

uitrol vindt plaats in Q1 van 2018, deels omdat dan het nieuwe en daarmee 

geactualiseerde pijnmeetinstrument geïntroduceerd wordt, maar ook omdat 

er, gezien het aantal scholingen en de druk op de medewerkersplanning, 

voor gekozen is dit over te hevelen naar begin 2018, waar nog geen directe 

activiteiten gepland zijn.  

Het project bewegen richt zich vooral op bewegen in de directe omgeving 

van de cliënt, waarbij de nadruk ligt op de directe woonomgeving. Hierbij is 

aandacht voor bewegen als onderdeel van de dagelijkse activiteiten zoals 

het bed opmaken, de was opruimen, de tafel dekken etc. Er is besproken 

dat het niet een groots project hoeft te zijn, maar dat informatie vooral 

laagdrempelig gedeeld zou moeten worden, zodat het bewegen in de 

directe omgeving meer aandacht krijgt. Dit wordt de vervolgstap, kennis op 

eenvoudige maar vooral toegankelijke wijze delen, zodat dit bijdraagt aan 

meer bewegen in de direct omgeving. 
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4. Langer thuis wonen vanuit een integrale blik op de cliënt 
Toelichting TMZ vindt het belangrijk om cliënten vanuit een integrale benadering 

passende ondersteuning te bieden die aansluit bij de zorgbehoeftes maar 

ook bij de wensen en leefgewoontes van de cliënt. Een duidelijk beleid 

waarin alle facetten van ondersteuning aan bod komen is hiervoor 

essentieel. Verbinden van beleidsthema’s en disciplines binnen TMZ als ook 

het zoeken van een verbinding met professionals die ‘dichtbij de cliënt’ 

werkzaam zijn (bijv. huisarts) is hierbij van belang. 

Doel We willen een integraal pakket aan dienstverlening ontwikkelen waardoor 

cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Stand van 

zaken 

Het beleid op ZZP4 met verblijf wordt momenteel door wijk en 

zorgbemiddeling uitgewerkt. Doelmatigheid wordt beschreven met 

handvatten voor de wijkzorg. De visie op zelfredzaamheid is afgerond en 

staat op de website TMZ, dit is besproken in wijkverpleegkundig-overleg en 

met hun teams. De sleutelproblematiek in de wijk is door wijzigingen in 

zorginfrastructuur breder getrokken buiten TMZ. We zijn met een collega-

organisatie in gesprek voor één model/werkwijze. Dit vergt nog wel even 

tijd. Daarnaast is zorgbemiddeling met wijkzorg samen de arrangementen 

aan het uitschrijven.  

In de gebouwen (wijk) waar doelmatigheid een probleem bleek, zijn acties 

uitgezet om cliënten die veel zorgconsumptie uren hadden terug te brengen 

naar doelmatige uren. Hierdoor kwamen er opnames in het verpleeghuis, 

omdat de zorg te zwaar werd thuis. Door de inzet van het netwerk hebben 

we minder zorg gerelateerde uren kunnen realiseren. Dit is een cultuurslag 

die nog gaande is, want wie bepaalt: genoeg is genoeg? En wie brengt die 

boodschap? Dit zal in 2018 nog de nodige aandacht vragen.  

Bouw: in de gemeente Twenterand zijn we een stap verder in het 

ontwikkelen van een woonconcept (scheiden wonen en zorg) in samenspraak 

met de woningstichting. In Hengelo zijn gesprekken gaande voor een gelijke 

ontwikkeling. Geclusterd wonen met een plusje! Uitwerking zal in 2018 

vervolgd worden. Wijkverpleegkundigen worden gedetacheerd naar 

huisartsen, zij helpen mee met de module ouderen binnen de praktijk. 

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de casemanagement dementie, komend 

najaar gaan 5 niveau-5 wijkverpleegkundigen naar Windesheim om de 

specifieke studie te volgen. Zij leren hoe we mensen met dementie thuis 

beter en optimaal te kunnen begeleiden. Dit met verpleegkundig 

specialisme als back up.  

Langer thuis domotica: er zijn gesprekken gaande over inzet van monitoring 

bij dementie, epilepsie en andere specifieke doelgroepen. De beweegkiosk 

van het project In Life in de dagbesteding/wijksteunpunten zorgt voor meer 

bewegen bij ouderen en vitaal fit, waardoor langer thuis blijven wonen 

wordt beïnvloed door TMZ medewerkers.  
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5. Versterken regie door meer informele zorg (vrijwilligers en familie) 
Toelichting TMZ vindt het versterken van informele zorg van belang. Daarmee kunnen 

we voldoende aandacht creëren voor onze cliënten. Meer aandacht en een 

efficiënte inzet van professionals draagt bij aan het vergroten van de 

ervaren kwaliteit van leven. Bij het versterken van regie door meer 

informele zorg onderscheiden we twee thema’s waarop de ontwikkeling kan 

worden gemonitord, namelijk:  

1. Informele zorg en vrijwilligersbeleid; 

2. Welbevinden door menswaardige technologie. 

Doel Meer aandacht voor de cliënt.  

Stand van 

zaken 

Er is een helder visie-document t.a.v. vrijwilligers 

Het project Welbevinden met technologie is afgerond. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de regiomanagers en is het geborgd in de 

dagelijkse processen binnen TMZ. 

 

 

6. Terugdringen administratieve lasten en vereenvoudigen werkprocessen 

Toelichting TMZ wil kwalitatief goede en persoonlijke zorg bieden. Administratieve 

lastenvermindering is één van de pijlers binnen TMZ. Medewerkers in de 

zorg zijn veel tijd kwijt aan registreren en rapporteren. TMZ wil dat 

zorgverleners meer tijd hebben voor echte zorgtaken. Dat kan bijvoorbeeld 

door het schrappen van onnodige regels, het vereenvoudigen of 

verminderen van formulieren of door beter gebruik te maken van ICT.  

Doel Het doel is dat de medewerkers zo min mogelijk last ervaren van 

administratieve handelingen. Dit doen we door zowel primaire 

(zorg)processen als ondersteunende processen zo efficiënt en effectief 

mogelijk uit te voeren. Een bijkomend doel is bewustwording bij 

medewerkers van de eigen invloed op het verminderen van administratieve 

lasten en het vereenvoudigen van de werkprocessen. Minder 

administratielasten en minder complexe werkprocessen leiden tot meer tijd 

voor de directe zorgverlening en dragen bij aan goede kwaliteit van zorg, 

tevreden cliënten en familie/netwerk, tevreden medewerkers en 

vrijwilligers en een financieel gezonde organisatie. 

Stand van 

zaken 

Het project Terugdringen administratieve lasten en vereenvoudigen 

werkprocessen is per 1 oktober 2017 afgerond. De projectresultaten zijn 

behaald en samengevat in de vijf verbetervoorstellen welke goedgekeurd 

zijn door de Raad van Bestuur. De acties die hieruit voortvloeien zullen het 

komende half jaar worden uitgevoerd.  

De ondersteuningstool ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ zal worden 

weggezet in de TMZ academie en kan blijvend worden aangevraagd door 

teams. Op deze wijze blijft er aandacht voor dit thema. 
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7. Balans belasting en belastbaarheid   
Toelichting We merken dat de belasting van medewerkers toeneemt. Dit komt door een 

toenemende zorgzwaarte van onze cliënten/bewoners en de steeds hogere 

eisen die de buitenwereld aan ons stelt. Het is van groot belang dat 

belasting en belastbaarheid in evenwicht zijn. Daartoe moet beleid gemaakt 

worden. Om die reden is er een werkgroep ‘balans belasting en 

belastbaarheid’ samengesteld die met voorstellen komt. 

Doel HRM gaat medewerkers helpen om de balans in evenwicht te houden. 

Stand van 

zaken 

Met verschillende groepen medewerkers zijn de afgelopen tijd 

behoeftepeilingen gehouden om te onderzoeken op welke wijze TMZ de 

medewerkers kan ondersteunen. Op basis van deze bijeenkomsten wordt nu 

een plan van aanpak opgesteld dat in 2018 uitgevoerd gaat worden. Het 

plan is gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  
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3. Zorginhoudelijke verbeteringen 
 

Incidenten cliënten 
Toelichting 

 

 

 

De  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht 

instellingen om de zorgverlening op kwalitatief verantwoorde 

wijze te organiseren. Dit omdat onder meer een 

systematische bewaking, beheersing en verbetering van de 

kwaliteit van zorg bewerkstelligd moet worden. 

Een MIC (melding incidenten cliënten) maakt daar essentieel 

onderdeel van uit. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

In 2017 zijn de gegevens verzameld via ons digitale MIC 

systeem, hieruit zijn rapportages samengesteld (per kwartaal 

en een jaarrapport). Deze rapportages zijn uitgegeven aan de 

managers intramuraal.  

De rapporten kunnen vergeleken worden met 2016, dan 

kunnen ook opvallende zaken eruit gehaald worden. 

Op de teams worden elk kwartaal rapportages gemaakt 

waarin de meldingen besproken worden, ook verbeterpunten 

worden in het team besproken. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Het analyseren van de incidenten op basis van cliënt, patroon 

en onderlinge vergelijkingen met andere organisatie 

onderdelen (om van te leren) is lastig met de huidige 

rapportage. Dit vraagt om een aanvullende rapportage van de 

huidige managementinformatie met de mogelijkheid ook 

aanvullende informatie te kunnen gebruiken.  

De wijze van analyseren van de incidenten zal met het 

herschrijven van de procedure aandacht krijgen. Het doel is 

het tijdig en zorgvuldig kunnen analyseren en waar mogelijk 

preventieve acties kunnen inzetten om het in de toekomst te 

voorkomen. Ook moet het leiden tot meer bewustwording bij 

de leden van de Teams voor Persoonlijke Zorg, zodat het 

bijdraagt aan bewust leren van incidenten en hoe deze 

mogelijk te voorkomen. 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid?  

Er is een nieuw protocol geschreven met daarin de keuze van 

TMZ om de incidentencommissie een eigen invulling te geven 

waaruit blijkt dat er meer geleerd wordt vanuit de bedoeling.  

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Dit proces is gestart in 2017 en zal in 2018 goed 

geïmplementeerd worden. 
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Conclusies 

 

Binnen TMZ is aandacht besteed aan de invulling van 

incidentencommissie waarin het doel van het leren sterk naar 

voren komt. Hierdoor is goede en verantwoorde zorg een feit. 

 

Decubitus 
Toelichting 

 

 

 

AD commissie bestaat uit zeven personen en komt vijf keer per 

jaar bij elkaar. De commissie heeft een adviserende rol aan de 

lijnverantwoordelijken, welke op hun beurt verantwoordelijk 

zijn voor uitvoering en controle van het ingezette beleid. De 

AD commissie adviseert en monitort de voorgestelde 

interventies op effectiviteit. De commissie geeft input voor 

deskundigheidsbevordering en ondersteunt de teams bij vragen 

rondom kennis en interventies vanuit het TMZ beleid. 

Daarnaast evalueert de commissie het AD beleid van TMZ en 

actualiseert deze op basis ontwikkelingen in het vakgebied. 

Ook worden de ingezette hulpmiddelen continu geëvalueerd op 

actualiteit en effectiviteit door nieuwe productontwikkelingen 

in de markt te monitoren.  

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar verzameld? 

Wanneer en op welke 

manier?  

Afgelopen jaar met name gekeken naar: 

1. Procedure inzet/uitleen/huur AD luchtwisselmatrassen 

Samen met firma Doove Medical is een procedure 

opgesteld waarbij op elke locatie huurmatrassen 

beschikbaar zijn. 

2. Kwaliteit standaardmatrassen 

Samen met firma Arjo Huntleigh is een onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van de standaardmatrassen 

middels een steekproef waarbij TMZ breed 25% van de 

matrassen gecontroleerd is. Hiervoor is ook een advies 

aan de lijn gegeven t.a.v. vervolgacties en mogelijke 

investeringseffecten voor het beschikbaar hebben van 

basismatrassen die voldoen aan de TMZ criteria die door 

de AD commissie voorgesteld zijn.  

3. Uniformiteit in uitvoering decubitusprotocol en 

evalueren van het beleid op actualiteit 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Ad 1. TMZ breed advies voor invoeren eenduidige 

procedure huur luchtwisselmatrassen; 

Ad 2. Advies aan MT n.a.v. rapport: Onderzoek Kwaliteit 

Matrassen. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Er is een ‘matrassendag’ georganiseerd waarbij 3-4 fabrikanten 

in de gelegenheid gesteld zijn om de laatste stand van zaken 

op AD matrasgebied te presenteren. Leidraad daarbij was een 

eigen Plan van Eisen. Dit als onderdeel van het inzetten van de 

basishulpmiddelen voor preventie te toetsen aan de richtlijn 

en de ontwikkelingen in het veld. 
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Hierbij zijn  ook infectiepreventie commissie, 

hulpmiddelencommissie en inkoop betrokken. 

Conclusies 

 

AD commissie neemt haar adviserende en toetsende rol 

serieus, focus wordt in een activiteitenplan jaarlijks opnieuw 

geprioriteerd. 

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Toelichting 

 

 

 

TMZ heeft een gedegen beleid over de BOPZ en inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Onlangs is er een 

BOPZ commissie van start gegaan die zich vooral zal richten 

op actualiseren van beleidsdocumenten t.a.v. BOPZ beleid en 

VBM. Dit is ondertussen afgerond. Daarnaast focust de 

werkgroep zich op optimaliseren van het BOPZ behandelplan 

en deskundigheidsbevordering van medewerkers rondom 

BOPZ. Binnen het huidige dossier wordt in het zorgleefplan 

vermeld welke VBM maatregelen worden ingezet. Daarnaast 

vermeld de arts in de cursus waarom een maatregel ingezet 

wordt en wordt ook hier de evaluatie beschreven. Evaluatie is 

altijd een multidisciplinaire aangelegenheid binnen TMZ. 

Doel Gedegen en verantwoord omgaan met VBM door gemotiveerde 

en deskundige medewerkers. 

Stand van zaken 

 

 

Op zich wordt er verantwoord invulling gegeven aan het BOPZ 

beleid, alleen kan het meer toegankelijk geformuleerd 

worden. Daarnaast is er behoefte aan een goede overdracht 

van de afspraken en evaluaties van de VBM. Deze wordt nu 

voorbereid evenals de deskundigheidsbevordering BOPZ 

structureel onderdeel te laten zijn van het lesplan binnen de 

PG. Dit onderwerp wordt opgenomen in het kwaliteitsplan 

2018. 
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Goede communicatie over levenseinde 
Toelichting 

 

 

 

Om acute ziekenhuisopnames te kunnen evalueren moet er 

eerst eerder, vaker en in open sfeer gecommuniceerd worden 

over het levenseinde. De cliënt en mantelzorger moeten 

worden geïnformeerd over wat er mogelijk is. Vervolgens is 

het belangrijk dat er van elke cliënt wensen zijn vastgelegd 

over de zorg in de laatste levensfase. Pas als die zijn 

vastgelegd kun je acute ziekenhuisopnames evalueren. 

Doel Van elke cliënt staat geregistreerd wat besproken is over het 

levenseinde. De cliënt en familie zijn op de hoogte van de 

mogelijkheden. 

Stand van zaken Door de SO wordt bij aanvang van de zorgrelatie al gesproken 

over het levenseinde en de wensen van de cliënt. Echter 

worden hierover niet in alle dossiers gericht aantekeningen 

gemaakt. Actie 2018 
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4. Leren van interne toetsingen 
 

Resultaten van de intern gehouden audits 
Toelichting 

  

 

 

 

 

 

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits 

uitvoeren om vast te stellen of het 

kwaliteitsmanagementsysteem: 

a) overeenkomt met de geplande regelingen, met de 

eisen van deze internationale norm en met de eisen 

aan het kwaliteitsmanagement systeem vastgesteld 

door de organisatie;  

b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. 

Alle interne auditeurs zijn in oktober geschoold voor het 

houden van interne audits vanuit de nieuwe ISO 2015 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Twee maal per jaar worden er interne audits gehouden. In 

mei en oktober. Deze worden door een opgeleid team 

uitgevoerd.  

Alle primaire processen komen eens in de drie jaar naar 

voren. Er is eens schema gemaakt wie, wanneer en welke 

onderwerpen worden geauditeerd. Ook kan op aanvraag een 

audit geregeld worden. 

De onderwerpen in mei waren o.a. terugdringen van  

vrijheidsbeperkende maatregelen, de ROB (registratie 

ongevallen en beroepsziekten) en omgang met HACCP nieuwe 

stijl. 

In oktober zijn er audits gehouden. Onderwerpen waren o.a. 

EMZ, verstrekkingsbeleid, datalekken en privacy en de CCR. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De uitkomsten worden teruggekoppeld en daar waar nodig 

worden verbeteracties opgesteld. Met MT wordt besproken 

wat de overstijgende verbeteracties zijn. Na een half jaar 

worden deze weer getoetst en zijn ze terug te vinden in het 

verslag van de interne audits. 

Conclusies Interne audits uitgevoerd door gekwalificeerde auditors is een 

meerwaarde voor de organisatie. Het is een nuttig hulpmiddel 

gebleken voor beoordeling van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Zij dragen aantoonbaar bij 

aan de PDCA-cyclus en zorgen voor verbeterpunten voor de 

organisatie. Het kwaliteitsbewustzijn bij management en staf 

is toegenomen. ‘Kwaliteit’ is een regelmatig terugkerend 

punt op de agenda van het MT en wordt twee maal per jaar 

besproken met de commissie ‘kwaliteit en veiligheid’.  
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Klachten van cliënten  
Toelichting 

 

 

 

Klachten van cliënten kunnen worden gemeld bij de 

klachtenfunctionaris van TMZ. Klachten kunnen betrekking 

hebben op medewerkers, hun werktijd of manier van werken. 

De klachten kunnen per brief of e-mail worden gemeld. 

Melding kan via de website van TMZ of via het secretariaat. 

Klachten worden vertrouwelijk en desgewenst anoniem 

behandeld en ze worden meteen door de klachtenfunctionaris 

gemeld bij de verantwoordelijk manager. 

In de meeste gevallen worden wensen van cliënten besproken 

met de betreffende zorgverleners. Samen wordt gezocht naar 

een manier om aan de wensen tegemoet te komen voordat de 

klachtenfunctionaris betrokken wordt. We gaan er vanuit dat 

iedereen door middel van het voeren van de dialoog snel in 

kan spelen en de klacht kan oplossen. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Deze gegevens zijn het afgelopen jaar verzameld, via de mail 

komen ze bij de klachtenfunctionaris. De klachten hebben 

betrekking op het naleven van procedures en het nakomen 

van afspraken. Tevens is de reden van een aantal klachten 

het onvoldoende helder en transparant communiceren naar 

familie en/of mantelzorgers. 

Conclusies Het proces verloopt goed, klachten worden samen opgelost. 

 

Vertrouwenspersoon 
Toelichting 

 

 

Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als 

er sprake is van ongewenste omgangsvormen tussen 

medewerkers. Bijvoorbeeld in gevallen van agressie, geweld 

of discriminatie. Daarnaast is er ook een extern 

vertrouwenspersoon. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Het afgelopen jaar is er beroep gedaan op de interne 

vertrouwenspersoon. Op de externe vertrouwenspersoon is dit 

jaar geen beroep gedaan. In alle gevallen ging het om 

communicatie tussen leidinggevende en medewerker. Vaak 

was het voldoende om één gesprek te voeren, soms waren 

meerdere gesprekken noodzakelijk. 

Conclusies Het proces verloopt goed, klachten worden samen opgelost. 
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Resultaten van cliëntenraadplegingen 
Toelichting 

 

 

In november 2017 heeft TMZ deelgenomen aan een 

cliënttevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDNA heeft vragen 

opgesteld waaruit de tevredenheid kon worden gemeten. 

Conclusies Cliënttevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de 

tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan te 

kunnen brengen. Naar voren is gekomen dat de cliënten 

tevreden zijn. TMZ heeft de verbeterpunten uit het rapport 

gehaald en deze zullen in het kwaliteitsplan van 2018 

genoemd worden.  

 

Het oordeel van medewerkers 
Toelichting In mei 2016 heeft TMZ deelgenomen aan een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDNA heeft  

samen met medewerkers TMZ vragen opgesteld waaruit de 

tevredenheid kon worden gemeten. 

Conclusie  De positieve punten zijn gedeeld met de medewerkers. Elke 

locatie heeft gekeken waar de verbeterpunten liggen en heeft 

hierop actie genomen. De positieve punten en verbeterpunten 

zijn meegenomen in ‘Ons Plan’. 

In mei 2018 zal er een nieuw 

medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden. 

 

Het oordeel van vrijwilligers 
Toelichting  In mei 2016 heeft TMZ  deelgenomen aan een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDNA heeft  

samen met de vrijwilligerscoördinator vragen opgesteld 

waaruit de tevredenheid kon worden gemeten. 

Conclusie Vrijwilligers geven aan zich erg gewaardeerd te voelen. Elke 

locatie bekijkt waar de verbeterpunten liggen en heeft hierop 

actie genomen. Er is een scholing gekomen voor vrijwilligers 

en ze worden meer betrokken bij het meedenken t.a.v. 

veranderingen van TMZ. 

In mei 2018 zal er een nieuwe tevredenheidsonderzoek 

worden gehouden. 
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Het oordeel van mantelzorgers 
Toelichting In november 2017 heeft TMZ deelgenomen aan een 

mantelzorgtevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDNA heeft 

samen met medewerkers van TMZ vragen opgesteld waaruit 

de tevredenheid kon worden gemeten. 

Conclusie Er wordt meer in gesprek gegaan met de mantelzorger. 

Mantelzorgers worden meegenomen in de Teams voor 

Persoonlijke Zorg. TMZ hoopt ze zo ook meer te kunnen 

ondersteunen. 

 

Het gebruik van Zorgkaart Nederland 
Toelichting Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de 

Nederlandse gezondheidszorg. Hier delen mensen hun 

ervaringen met de zorg met elkaar. Dit gebeurt door middel 

van het geven van cijfers over onderwerpen zoals 'afspraken', 

'behandeling', 'luisteren' en 'accommodatie', het 

beantwoorden van vragen zoals 'zou u deze organisatie 

aanbevelen?' en een vrije ruimte om de opgedane ervaringen 

te beschrijven. Het doel van Zorgkaart Nederland is om 

cliënten en familieleden op basis van onafhankelijke 

ervaringen waardevolle informatie te geven om een goede 

keuze voor passende zorg te maken. Daarnaast geeft het 

zorgorganisaties inzicht in hun eigen prestaties. 

Conclusie Gegevens worden verzameld en komen bij de afdeling PR 

binnen zodra er iemand een reactie heeft gegeven op 

Zorgkaart Nederland. Daarnaast krijgen de leidinggevenden 

van de betreffende afdelingen een notificatie. De 

medewerkers stemmen een eventuele reactie op een 

beoordeling af met de afdelingshoofden.  

 Er worden steeds meer reacties op Zorgkaart Nederland 

geplaatst. We blijven dit stimuleren zodat we op de hoogte 

blijven van onze eigen prestaties. We scoren gemiddeld een 

8,5 waar we erg trots op zijn. 
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5. Leren van externe toetsingen 

 

Resultaten van de extern gehouden audits 
Toelichting 

 

 

 

 

 

 

Tijdens externe audits wordt getoetst of: 

 Het kwaliteitsmanagementsysteem en het 

kwaliteitshandboek overeenkomen met de eisen van de ISO 

en de vastgestelde reikwijdte van de scope. 

 Het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd 

om te bewerkstelligen dat de zorg aan de klant voldoet 

aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en 

contractuele eisen. 

 De gedefinieerde processen en documentatie aantoonbaar 

zijn geïmplementeerd. 

 Het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend 

functioneert en continu verbetert. 

 De wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt 

met de beschrijving hiervan in het kwaliteitshandboek. 

 Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn 

om te verbeteren. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar verzameld? 

Wanneer en op welke 

manier?  

Op 28/29/20 november en 1 december hebben we een 

hercertificering gehad en zijn we over gegaan naar de ISO 

9001-2015.  

Conclusies We hebben aangetoond dat we een goed 

kwaliteitsmanagementsysteem hebben. “De organisatie 

kenmerkt zich door een groot team enthousiast en bevlogen 

medewerkers. Er is veel expertise aanwezig. De visie van de 

organisatie wordt door alle medewerkers in de organisatie 

uitgedragen. De organisatie kent korte lijnen en werkt 

transparant. Er is weinig bureaucratie en informatie wordt 

niet alleen top-down maar ook bottom-up door gegeven. 

Continu verbeteren zit in de genen van de organisatie en de 

medewerkers waardoor het een vanzelfsprekendheid is 

geworden.” 
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6. Stand van zaken interne stakeholders 

 

Ondernemingsraad (OR) 
Toelichting 

 

 

De Ondernemingsraad (OR) van TMZ representeert de 

medewerkers en speelt een belangrijke rol in de continuïteit 

van de organisatie. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 

de voorzitter en de vicevoorzitter.  

De OR vergadert elke maand en heeft maandelijks een 

overleg vergadering met de Raad van Bestuur.  

De OR werkt samen met de onderdelencommissie (OC) om zo 

meer input te krijgen vanuit de hele organisatie. Zij 

overleggen minimaal om de 6 weken. 

De OC bestaat uit medewerkers van behandeling, intramurale 

zorg, ondersteuning/wijkverpleging.  

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

De OR leden en OC leden hebben informatie ingewonnen bij 

de medewerkers om zo input te verkrijgen t.a.v. de stand van 

zaken van de projecten. De OR staat voor drie projecten. 

Deze zijn vast gelegd in het jaarplan van de OR. De 

projectleiders komen twee keer in het jaar in het overleg met 

RvB en OR. Projecten werden systematisch besproken in de 

OR. 

In elk project zit een linking-pin voor/van de OR. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Goede communicatie met achterban en communicatie tussen 

OR en OC leden. 

Actieve invloed op de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

de drie projecten.  

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

OC leden hebben adequaat gereageerd op signalen van de 

verschillende projecten.  

OR heeft de OC leden actief betrokken bij instemming en 

advies trajecten.  

Dit heeft geleid tot o.a. een schema waarin mijlpalen en 

kaders beschreven staan waarop de OR toezicht kan houden. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

De kaders die beschreven staan zijn prettig voor de teams. 

Medewerkers en leidinggevenden geven aan meer 

duidelijkheid te hebben 

Conclusies De OR en OC worden serieus genomen. Er zijn adviezen 

overgenomen door Raad van Bestuur. 
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Centrale cliëntenraad (CCR) 
Toelichting 

 

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen 

van de cliënten/bewoners van TMZ. Het is een onafhankelijk 

orgaan dat bestaat uit cliënten/bewoners en familieleden. 

Iedere regio, evenals de thuiszorg, heeft een eigen 

cliëntenraad (de regionale CR). Uit elke cliëntenraad worden 

één of twee leden afgevaardigd in de centrale cliëntenraad 

(CCR). Deze heeft circa tien keer per jaar overleg met de 

Raad van Bestuur van TMZ. De regionale CR heeft zes tot acht 

keer overleg met de betreffende regiomanager. De 

cliëntenraad wil een klankbord zijn voor alle 

cliënten/bewoners. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

De CCR heeft één tot twee keer per jaar overleg met een 

afvaardiging van de Raad van Toezicht. Cliëntenraadsleden 

komen regelmatig op de afdelingen en bij familieavonden, zij  

verzamelen hier hun informatie bij cliënten en hun familie. 

De projectleiders van de verschillende projecten komen 

regelmatig op een CCR of CR vergadering. Ook worden 

regelmatig medewerkers, cliënten en familieleden 

uitgenodigd op een vergadering om hun ervaringen te delen. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Ontwikkeling kennisniveau cliëntenraadsleden. 

CCR/CR leden zijn meegenomen in de visie om de kwaliteit 

van zorg te verbeteren. 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Gerichte workshops voor cliëntenraadsleden. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Binnenkort vindt een workshop plaats waar dit geëvalueerd 

wordt. 

Conclusies CCR/CR werken actief aan de eigen ontwikkeling en in goede 

samenwerking met RvB.  

 

Verpleegkundige/verzorgende adviesraad (VAR) 
Toelichting 

 

 

De VAR is een door de Raad van Bestuur erkend adviesorgaan. 

De VAR levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen 

TMZ. De VAR kan ontwikkelingen op het vakgebied van de 

verpleegkundige en verzorgende beroepen ondersteunen en 

adviseren. Dit alles met als doel de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening in de zorginstelling te waarborgen en te 

verbeteren. De VAR geeft adviezen vanuit 

beroepsinhoudelijke optiek om zo invloed te hebben op de 

ontwikkelingen, het beleid en de kwaliteit van zorg binnen 

TMZ. Hierbij zal de VAR ook terdege de ontwikkeling volgen 
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binnen de organisatie op het gebied van de verpleegkunde. 

Hierbij valt te denken aan het beleid rondom de wet BIG, 

bevoegd- en bekwaamheid medewerkers, e-learning, 

ontwikkelingen in de verschillende ondersteunende 

hulpmiddelen als het ECD, ontwikkelingen op het gebied van 

de ketenzorg en de wijze waarop de diverse zorgprocessen 

zijn georganiseerd (zorglogistiek). Hierbij houdt de VAR bij 

haar advisering rekening met de beleidsprioriteiten zoals deze 

binnen TMZ gesteld zijn in het strategisch beleidsplan en in 

het jaardocument.   

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Er zijn diverse medewerkersraadplegingen geweest, middels 

interviews, enquêtes en VAR-café. Daarnaast is er ook 

informatie verzameld en gegeven tijdens bestaande 

overlegstructuren.   

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

 Het leerlingenbeleid  

 Kleding in huisstijl 

 Borging Teams voor Persoonlijke Zorg 

 Zorgdossier digitaal in extramurale setting 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

 Het leerlingenbeleid is aanzienlijk verbeterd naar 

aanleiding van een adviesaanvraag welke op 

voorspraak van de VAR is ontstaan. Mooi is dat TMZ 

een prijs heeft gewonnen als beste leerbedrijf van 

Overijssel. 

 Iedere medewerker loopt met een passende kleding in 

huisstijl. Hierdoor meer herkenbaarheid bij bewoners 

en familie, en een toegenomen tevredenheid bij 

medewerkers. 

 In de thuiszorg werkt iedereen nu in een digitaal 

zorgdossier volgens het Omahaprincipe.  

Conclusies De VAR wordt serieus genomen en wordt betrokken bij  

besluitvorming door RvB. 

 

Medische adviesraad (MAR) 
Toelichting 

 

 

De MAR staat voor multidisciplinaire adviesraad bestaande uit 

een groep behandelaren: de paramedici 

(vertegenwoordiging), artsen en psychologen en de geestelijk 

verzorgers. De MAR komt twee keer per jaar bij elkaar. Deze 

bijeenkomst wordt gevoed door de agendacommissie samen 

met de Raad van Bestuur. De commissie geeft gevraagd en 

ongevraagd advies. De MAR is vertegenwoordigd bij de 

Beleidsdag en bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

Het afgelopen jaar zijn de besproken onderwerpen: 
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verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

 Bijeenkomst radicale vernieuwing: voorbereiden 

aanvraag. 

 Voorbereidingsbijeenkomst Voltooid Leven en MAR 

bijeenkomst: Lijden aan het leven met stellingen. 

 Verder: Adviesaanvraag Teams voor Persoonlijke Zorg  

en de rol van behandelaren en adviesaanvraag: visie 

op zorg voor bewoners met een lichamelijke zorgvraag 

(afdeling Somatiek) 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Leren omgaan met vragen rondom het lijden aan het leven 

zonder ernstige ziekte. 

Stilstaan bij de rol als behandelaar en betrokkenheid bij TvPZ 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Samenwerken rondom het thema Lijden verder uitwerken 

Maatschappelijke standpunten verdiepen 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Standpuntbepaling en bespreken hoe om te gaan bij vragen 

van bewoners die lijden aan het leven en de waarde van 

samenwerking hierbij. 

Verder uitwerken ontwikkeling Teams voor Persoonlijke Zorg 

en de rol van behandelaren en GV hierbij. Dit volgt nog.   

Conclusies Inzet MAR leden bij maatschappelijke ontwikkelingen en 

kennis en inzicht verbeteren in de uitvoering van de zorg voor 

bewoners t.a.v. levenseinde problematiek en het 

samenwerken in teams. 
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Vrijwilligersraad 
Toelichting 

 

 

De vrijwilligersraad is in april 2017 opgericht. Ze komen eens 

in de acht weken bij elkaar. De coördinatoren 

vrijwilligerswerk, manager vrijwilligers en Voorzitter Raad 

van Bestuur zijn hierbij uitgenodigd. 

De vrijwilligersraad is bij het overleg ‘veiligheid en kwaliteit’ 

en bij de Beleidsdag. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Uitkomsten tevredenheidsonderzoek vrijwilligers 

- Beleidsnotitie vrijwilligerswerk  

- Werving van vrijwilligers 

- Communicatie naar de achterban 

- Netwerken in de regio’s 

- Evaluatie ‘Ken ie mie nog?’ 

- Leeftijdsopbouw van vrijwilligers TMZ 

- Adviesaanvraag TvPZ – Borging 

- Commissie kwaliteit en veiligheid 

- Input Beleidsdag 

Stand van zaken Omdat ze kort geleden gestart zijn, zijn er nog geen grote 

verbeteringen zichtbaar, maar de conclusie dat ze nauw 

betrokken worden bij de onderwerpen en bij TMZ kan al wel 

getrokken worden.  
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7. Stand van zaken externe stakeholders 

 

Het oordeel van huisartsen en praktijkondersteuners 
Onderwerp Versterking relatie voor wat betreft wijkverpleging 

Toelichting  TMZ heeft een hoge naamsbekendheid voor wat betreft 

verpleeghuiszorg, maar minder voor wat betreft 

wijkverpleging. 

Verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden, inzet 

specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en 

verpleegkundig specialisten. 

 

Het oordeel van ziekenhuizen 
Onderwerp Versnelling opname patiënten vanuit het ziekenhuis; 

versterking relatie voor wat betreft wijkverpleging. 

Toelichting  TMZ heeft een hoge naamsbekendheid voor wat betreft 

verpleeghuiszorg, maar minder met betrekking tot 

wijkverpleging. De ziekenhuizen willen de ligduur verkorten; 

daar moet TMZ op inspelen. 

Verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden, inzet 

specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en 

verpleegkundig specialisten. 

 

Het oordeel van gemeenten 
Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij gemeenten. 

Toelichting  Er wordt budget overgeheveld van rijk naar gemeente, 

gepaard gaande met een bezuinigingsopdracht; daar moet 

TMZ op inspelen. 

Verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden bij 

beleidsvorming.  

 

Het oordeel van Inspectie Gezondheidszorg 
Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij de IGZ (laag risico profiel). 

Toelichting  Voortzetting huidig beleid en voldoen aan Kwaliteitskader. 

Verbeteracties Voorbereiden op nieuwe manier van toetsen. 
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Het oordeel van Waarborgfonds en banken 
Onderwerp TMZ is financieel solide, heeft een goede reputatie. 

Toelichting  Leningen worden geborgd door het waarborgfonds; TMZ 

betaalt laagst mogelijke rente. 

Verbeteracties Voortzetting huidig beleid.  

 

Het oordeel van Zorgkantoor 
Onderwerp TMZ is verkozen tot beste zorgaanbieder van Twente. 

Toelichting  In de jaarlijkse aanbesteding heeft TMZ de meeste punten 

gescoord.  

Verbeteracties Voortzetting huidig beleid: proactief contact, samenwerken. 

 

Het oordeel van Zorgverzekeraars 
Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij zorgverzekeraars, maar 

moet haar positie bevechten ten opzichte van grotere 

organisaties. 

Toelichting  TMZ is “te groot voor servet, maar te klein voor tafellaken” 

en moet fors groeien. 

Verbeteracties Proactief structureel contact met huisartsen, verwijzers, 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars.  
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8. Personeelssamenstelling 
 

Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde 

verpleeghuiszorg worden geleverd. TMZ kan aantonen voldoende gekwalificeerd personeel in 

dienst te hebben. Er zijn voldoende intervisie, scholing, reflectie en feedback gesprekken. 

TMZ werkt met niveau 3, 4 en 5. Op alle locaties zijn tijdens intensieve zorgmomenten twee 

zorgverleners beschikbaar. Daar waar één zorgverlener werkt zal indien nodig een 

zorgverlener extra ingeschakeld worden. De zorgverlener kent de cliënten op de woongroep. 

Er is altijd een BIG geregistreerde zorgverlener in de nabije omgeving. De specifieke kennis is 

altijd aantoonbaar aanwezig ofwel iedereen is geschoold.   

Leren van elkaar 
Toelichting Binnen TMZ zijn er meerdere locaties en doelgroepen. Elke locatie heeft 

zijn eigen cultuur. Dit is een afspiegeling van de woonplaats waar het 

gebouw is gevestigd. Hierin zit verschil tussen landelijke en stedelijke 

sferen. Om te kunnen leren van elkaar zal er binnen TMZ al geleerd kunnen 

worden door te gluren bij de interne buren.   

Doel Elke zorgverlener is op de hoogte van de mogelijkheid om mee te kunnen 

kijken/lopen/werken bij andere afdelingen/locaties of andere organisaties.  

Stand van 

zaken 

Vanuit het stafplan, kwaliteitskader en de projecten Duurzame 

Inzetbaarheid en Teams voor Persoonlijke Zorg is het belang van ‘leren van 

elkaar’ onder de aandacht gebracht. Het wordt als essentieel bestempeld. 

Vanuit de verschillende achtergronden zal de afdeling Leren en Ontwikkelen 

een beleidsvoorstel ‘Gluren bij de buren’ ontwikkelen. 

 

Ontwikkel- en feedbackgesprekken 
Toelichting TMZ hanteert de groepsfunctioneringsoverleggen en elke medewerker kan 

op eigen verzoek een functioneringsgesprek aanvragen met de 

leidinggevende. Hierin staat het leren en ontwikkelen centraal. In het 

kader van de Teams voor Persoonlijke Zorg zal er opnieuw gekeken 

moeten worden naar passende overleggen waar we elkaar aanspreken en 

kunnen en mogen leren en ontwikkelen. De termen 

‘functioneringsgesprekken’ en de ‘groepsfunctioneringsgeprekken’ 

worden niet overal gehanteerd maar de inhoud van deze gesprekken 

komen meerdere keren terug in diverse overlegmomenten binnen teams. 

Doel Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie en 

loopbaanontwikkelingen aan de orde komen en waar we als individu en 

groep blijven leren en ontwikkelen. 

Stand van 

zaken 

Vanuit het kwaliteitskader en de projecten Duurzame Inzetbaarheid en 

Teams voor Persoonlijke Zorg is het belang van ‘ontwikkel- en 

feedbackgesprekken’ van groot belang. Niet alleen voor de Duurzame 

Inzetbaarheid van individuen en teams, maar ook voor het lerend 
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vermogen en het borgen van de gedragsverandering naar werkplekleren. 

Momenteel is de actie om hier wat voor te ontwikkelen belegd bij het 

project Duurzame Inzetbaarheid. Zij zullen in 2018 een doorontwikkeld 

instrument presenteren en implementeren. 

 

Vrijwilligers 
Toelichting Voor de cliënt is het belangrijk dat ook de vrijwilligers weten hoe zij met 

cliënten om kunnen gaan om de kwaliteit van leven te vergroten. Om ook 

vrijwilligers mee te nemen in de visie van TMZ gaan we scholingen 

aanbieden. 

Tevens moeten vrijwilligers goed ingewerkt worden daar waar ze hun 

vrijwilligerswerk gaan uitvoeren. Daarom gaan we meer aandacht besteden 

aan de inwerkprocedure van vrijwilligers. 

Doel Vrijwilligers hebben kennis van de doelgroep waar ze inzetbaar zijn. 

Stand van 

zaken 

Op elke locatie worden inmiddels workshops aangeboden voor de 

vrijwilligers zoals: 

- Dementie; 

- Onbegrepen gedrag; 

- Mentaal welbevinden. 

 

Onlangs zijn we gestart met een introductie voor de nieuwe vrijwilligers. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de visie en missie van TMZ besproken en 

staan we uitgebreid stil bij: 

- Team voor Persoonlijke Zorg; 

- Mentaal welbevinden; 

- Onbegrepen gedrag; 

- Kennis van ziektebeelden. 

 

Daarnaast zijn we erg benieuwd naar de eerste ervaringen/bevindingen die 

zij opgedaan hebben vanaf hun start als vrijwilliger. 

Bij het kennismakingsgesprek en rondleiding wordt de nieuwe vrijwilliger 

direct voorzien van de informatie waar hij/zij behoefte aan heeft. We 

hebben bijvoorbeeld boekjes gemaakt over uitleg van bepaalde 

ziektebeelden, tips waar de mogelijkheden liggen en waar behoefte aan is.  

 

De vrijwilligers kunnen allemaal inloggen op MijnTMZ. Hier zijn ook 

verwijzingen te vinden waar vrijwilligers informatie kunnen vinden over de 

workshops, kennis van ziektebeelden etc. 

 

En natuurlijk kunnen de vrijwilligers hun vragen bespreken met hun 

contactpersoon, collega of vrijwilliger.  

 


