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1 Inleiding: de bedoeling van het Kwaliteitsplan 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2021 van TMZ. Het is geschreven door onze kwaliteitsadviseurs, 
leidinggevenden, management en bestuur. Het is ter advisering voorgelegd aan onze 
inspraakorganen en ter goedkeuring aan de raad van toezicht.  

Het bevat onze kwaliteitsdoelstellingen voor 2021. Voorgaand jaar was covid-19 van grote invloed 
op de zorgsector en TMZ. Dat zal naar verwachting ook gelden voor 2021. Het is derhalve mogelijk 
dat we niet al onze doelen gaan halen. Toch gaan we ons daarvoor inzetten. Immers, er is ook leven 
na de corona crisis. Door aan toekomstige doelen te werken, laten we zien dat we vertrouwen 
hebben in de toekomst.  

Over de bedoeling van het Kwaliteitsplan zegt LOC Zeggenschap in Zorg (koepel van 
patiënten/cliëntenorganisaties) 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. Bij TMZ 
gaat het niet om ‘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 2015-2020 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 en ontwikkelen, toezicht, bestuur, 
management, personeelssamenstelling, gebruik van 

hulpbronnen en gebruik van informatie. In 2020 is veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van 
het coronavirus; daarnaast is gewerkt aan het realiseren van verbeteringen op het gebied van wat 
wij noemen de “vier appels”: tevreden cliënten/bewoners en familie/naasten, tevreden 
medewerkers/vrijwilligers,  kwaliteit van zorg en financiële gezondheid. In het Kwaliteitsverslag 
(gereed in het eerste kwartaal van 2021) wordt daarop ingegaan. Natuurlijk kent de organisatie ook 
verbeterpunten. Deze komen tevens aan bod in het Kwaliteitsplan 2021. 
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2 Profiel zorgorganisatie       

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2400 medewerkers en 1600 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. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2019 een controle uitgevoerd, en heeft geoordeeld dat 
de kwaliteit van zorg van TMZ goed is.  

TMZ scoort bovengemiddeld op clienttevredenheid. Begin december 2019 werd door Zorgkaart 
Nederland bekend gemaakt dat TMZ tot de tien best gewaardeerde verpleeghuisorganisaties van 
Nederland behoort.  

In financieel opzicht presteert TMZ, zoals te lezen valt in de laatste (geconsolideerde) Jaarrekening 
en het Jaardocument, goed. TMZ past de principes uit de nieuwe Zorgbrede Governancecode 
onverminderd toe. TMZ 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 2020 ge(her)auditeert door TÜV Rheinland Nederland BV en heeft het NEN-EN-ISO 9001:2015 
certificaat weer behouden. 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. 

2.1 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 en 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 medezeggenschapsorganen. 

Op centraal niveau: bestuur en management ondersteunen de teams en locaties/wijken, in 
samenspraak met de overkoepelende medezeggenschaps- 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 
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dagelijkse praktijk naar deze filosofie te handelen. Iedereen op zijn of haar eigen manier. De zes 
elementen van de besturingsfilosofie worden hieronder uitgelegd. De medewerkers spelen een 
belangrijke rol bij de zes elementen. Zij delen 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 verlopen 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.   

 Element 1: 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 en 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 en 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. 
 

 Element 2: gedeelde kernwaarden binnen TMZ 

Kernwaarden zijn maatstaven waarmee 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. Ze hebben 
een 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 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. 

 Element 3: stijl van leidinggegeven 

Van alle leidinggevenden van TMZ wordt een bepaalde leiderschapsstijl verwacht, deze wordt 
hieronder beschreven. Een leidinggevende die deze stijl omarmt: 
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 Stuurt meer op waarden, visie, cultuur en 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 of zijn ambitie ten dienste van TMZ. 

 Element 4: strategie 

De strategie van TMZ bestaat uit vijf 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. Iedere regio beschikt over een regioplan. 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 ziekenhuizen). 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.  

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.  

 Element 5: 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. 
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 Element 6: 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 vijf 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 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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2.2 Missie en zorgvisie 

 De rode draad en het uitgangspunt voor ons handelen 

Wij zien dat er in de komende jaren steeds meer ouderen komen met complexe zorgvragen. Wij 
willen een warm thuis zijn voor kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen in Twente door oog te 
hebben voor hun persoonlijk welzijn en hun individuele zorgbehoeften. Dat maken we waar doordat 
we werken in Teams voor persoonlijke zorg. Onze teams beseffen dat het om meer gaat dan de 
zorgbehoeften van onze ouderen. Hun welzijn en veiligheid is minstens zo belangrijk voor de 
kwaliteit van leven. Dat vraagt van onze mensen niet alleen dat ze deskundig zijn, maar vooral ook 
dat ze passie, hart hebben voor wat ze doen. Dat ze elke dag vol energie en met een glimlach hun 
werk doen. Dat is aanstekelijk en straalt af op iedereen met wie we te maken hebben. Daar komt 
nog bij dat we het samen doen met familieleden/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Zo 
wordt een thuis ook echt een plek waar naast de ouderen ook al die anderen zich thuis voelen en op 
een natuurlijke manier hun rol vervullen. We kennen elkaar. We kunnen van elkaar op aan. Daarmee 
dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van de teamleden. En dat voelen de ouderen. Het is een 
warm thuis bij TMZ. Een plek waar je je op je gemak en tevreden voelt. Dit is de rode draad en het 
uitgangspunt voor ons handelen. Het sluit naadloos aan op de coöperatieve principes en het daaraan 
verbonden motto van TMZ: Samen voor persoonlijke zorg. 

 De kracht van TMZ: waar zijn we goed in 

We werken volgens coöperatieve principes. De coöperatieve gedachte is een inspiratiebron voor 
TMZ. De kern van de coöperatie is dat mensen met een gezamenlijk belang samen iets willen 
ondernemen. Wie zijn de belanghebbenden van TMZ? In eerste instantie de oudere met een 
zorgvraag, familie/mantelzorgers en daarnaast de medewerker en de vrijwilliger in de zorg. Voor de 
ouderen is het belangrijk, dat zij ook in de laatste fase van het leven, ondanks de 
gezondheidsproblemen, op een menswaardige manier hun dagen kunnen doorbrengen. En, als de 
tijd daarvoor gekomen is, op een waardige manier, omringd door liefdevolle en deskundige zorg, 
kunnen sterven. Voor de medewerkers, die vanuit persoonlijke betrokkenheid voor de zorg gekozen 
hebben, is het bevredigend om zowel persoonlijke als professionele vaardigheden maximaal in te 
zetten om de oudere goed te laten gedijen in de laatste fase van het leven. En dat zij daarin zo 
weinig mogelijk belemmerd worden door de organisatie en de bureaucratie. Familie/mantelzorgers 
en vrijwilligers voelen zich betrokken en doen actief mee. Op deze manier komen de belangen van 
de ouderen, de familie/mantelzorgers, de medewerkers en de vrijwilligers overeen en hebben zij 
een gezamenlijk belang. 

 Een nieuwe visie op de toekomst: de TMZ Meerjarenvisie 2020-2025 

De zorgsector is volop in beweging. De samenleving vergrijst in hoog tempo en het aantal kwetsbare 
ouderen met een complexe zorgvraag groeit gelijktijdig. Bij ongewijzigd beleid zal dit tot een sterke 
toename in de zorgkosten leiden. Maar de overheid bezuinigt en de arbeidsmarkt is (steeds) 
krap(per). 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 eind 2019 
een strategische beleidsplan ‘Meerjarenvisie 2020 – 2025’ opgesteld. De RvB werkt -  samen met de 
leden van het MT, de Cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR), de Verpleegkundige en 
Verzorgende Adviesraad (VAR), de Medische Adviesraad (MAR) en de Vrijwilligersraad – met veel 
enthousiasme aan het realiseren van deze meerjarenvisie. Het is noodzakelijk dat we een goed 
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antwoord hebben op alle ontwikkelingen. Dat is de bedoeling van de meerjarenvisie: vanuit onze 
kracht geven we als TMZ gezamenlijk antwoord op belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. 
We beschrijven ons gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst van TMZ. Een toekomst waar we 
samen aan gaan werken. Zodat we ook in 2025, en daarna, nog steeds goede zorg leveren aan 
kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. En medewerkers en vrijwilligers ook in 2025 op een 
gezonde manier voldoening uit hun werk halen. Een toekomst waarin familie/mantelzorgers hun 
naasten met een gerust hart laten verzorgen door TMZ, en zij uit betrokkenheid een bijdrage leveren 
aan het welbevinden van hun familielid.  

De meerjarenvisie is van en voor elke medewerker, vrijwilliger, cliënt/bewoner en 
familielid/mantelzorger van TMZ. Hij geeft richting, een dagelijkse houvast bij het maken van 
concrete plannen, het stellen van prioriteiten en het bepalen van de besteding van tijd en geld. 

2.3 Omschrijving diensten en werkgebied 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 

sZorg 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 voeren. 
Denk 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 
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menselijke maat en warme zorg staan voorop.  

 Diensten TMZ  

 Zorgbemiddeling; 
 Personenalarmering;  
 Zorgsteunpunten in de wijk; 
 Maatwerkvoorzieningen WMO; 
 Wijkverpleging (Wijkverpleging Zvw en Wlz); 
 Dagbesteding en dagbehandeling;  
 Tijdelijk verblijf (ELV, deeltijdverblijf, logeren en respijtzorg); 
 Paramedische zorg; 
 Geriatrische Revalidatie Zorg; 
 Verzorgingshuiszorg; 
 Verpleeghuiszorg;  
 Overbruggingszorg; 
 Invasieve beademing;  
 Hospice; 
 Bijzondere begeleiding. 

 

2.4 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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2.5 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 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 verenigingen die een optreden voor bewoners verzorgen. Deze 
samenwerkingen zorgen voor levendigheid, sfeer en gezelligheid. 
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Grote variatie aan sfeervolle activiteiten 

Binnen de TMZ zorglocaties worden volop activiteiten aangeboden. Daarbij zijn de activiteiten vraag 
gestuurd. 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 
levendigheid, 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 Erve Mensman in Geesteren, zijn bijna 
energieneutraal. Er is nauwelijks fossiele brandstof nodig om te koelen of te verwarmen. Bij het 
medio 2019 deels afgeronde nieuwbouwproject Meulenhof in Tubbergen 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. 

TMZ heeft een ideaalbeeld van hetgeen zij in 2025 wil bereiken: een wenkend perspectief. 

Een wenkend perspectief: het woon-zorgcomplex 2.0 van TMZ in 2025 

Het nieuwe woon-zorgcomplex is geen verpleeghuis, geen verzorgingshuis, geen ziekenhuis maar 
een plek om te wonen met de juiste zorg op maat: dan ontstaat het volgende sfeerbeeld, als een 
wenkend perspectief. Een ideaalbeeld waar we ons naar toe getrokken voelen, een stip op de 
horizon. 

Wenkend perspectief: Woon-zorgcomplex 2.0 TMZ, verankerd in de wijk 
Als je het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ binnen komt, voel je een vriendelijke, open sfeer. Je ziet 
mensen van alle leeftijden. Er wordt gegroet. Er is geen balie of receptie, maar een gastvrije, 
restauratieve voorziening, waar mensen (gratis) een kop thee of koffie drinken. Het is een 
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dementievriendelijke omgeving en er is een plek waar kinderen kunnen spelen. Er zijn wellness 
voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de cliënten/bewoners. Het is een plek waar 
iedereen zich prettig en veilig voelt: cliënten/bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers en 
medewerkers. Beschut en toch open; geborgen en toch vrij. Het is een flexibel ingericht gebouw, 
met een belangrijke rol voor de wijken in de buurt. We willen onze cliënten/bewoners verbonden 
houden met de wijk. Daarnaast willen we voorkomen dat kwetsbare ouderen in de wijk 
vereenzamen en niet de juiste zorg krijgen. 
Het gebouw bevat voorzieningen en ruimten voor de inwoners van de wijk of het dorp. 

Buurtinitiatieven en verenigingen worden actief benaderd om (gratis) gebruik te maken van deze 
voorzieningen. In ruil daarvoor voeren ze een activiteit uit voor de cliënten/bewoners van TMZ. 
Potentiële vrijwilligers worden actief benaderd om deel uit te maken van de leefgemeenschap. 

Zorgteams stellen zich open op naar de buitenwereld. Familie en vrienden worden actief betrokken 
en begeleid. Ze voelen zich gehoord en tonen zich betrokken. Ze gaan actief een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven van de cliënten/bewoners. 

In het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ wonen en/of verblijven kwetsbare ouderen waarbij sprake is van 
een complexe zorgsituatie. Ze huren woonruimte en krijgen zorg van TMZ op basis van een Modulair 
of Volledig Pakket Thuis (Wijkverpleging/wijk betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)). Of ze 
verblijven in een woonruimte die eveneens vanuit de Wlz wordt betaald. Woonruimte is flexibel 
inzetbaar, zodat een verhuizing niet noodzakelijk is. Zorgbemiddelaars helpen cliënten/bewoners en 
familie hun weg te vinden in het doolhof van het zorglandschap en de verschillende wetten. Tevens 
biedt TMZ kortdurende zorg met verblijf (revalidatie, eerstelijns verblijf). 

Het ziekenhuis levert waar mogelijk zorg in het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ en daar hoeven de 
cliënten/bewoners dus niet voor naar het ziekenhuis. Het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ biedt ook 
plaats aan ouderen die niet meer in staat zijn om deel te nemen aan gemeenschappelijke 
voorzieningen. Ook voor hen is er zorg op maat. Een waardevol en waardig levenseinde hoort daar 
ook bij. 

De capaciteit van het gebouw is zodanig dat, tezamen met andere voorzieningen van andere 
zorgaanbieders, er nu en in de toekomst voldoende plek is voor de kwetsbare ouderen in de wijk of 
het dorp. TMZ levert een belangrijke bijdrage aan de regie om daarvoor te zorgen. Eenzame, 
kwetsbare ouderen in de wijk worden in beeld gebracht. In samenwerking met andere partijen 
wordt ervoor gezorgd dat zij passende zorg krijgen. 

Medewerkers van TMZ worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich te blijven ontwikkelen en om 
te blijven leren. Zodat zij deskundig en bekwaam zijn en blijven. Ze stellen zich open op en gaan 
actief de relatie aan met cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers en vrijwilligers. Ze spreken met 
elkaar over wederzijdse verwachtingen en grenzen. Ze bepalen met elkaar wat kwaliteit van zorg is 
en leveren elk hun bijdrage. Zij bepalen in hoge mate de agenda van bestuur, management en 
leidinggevenden. 

Binnen het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ leveren diverse partijen diensten aan de cliënten/bewoners 
van TMZ (wasserij, pedicure, kapper, tandarts etc.). Samen zorgen we voor zorg op maat op de juiste 
plek. 
Bestuur, management en leidinggevenden zijn ondersteunend aan bovengenoemd proces en stellen 
zich dienstbaar op. 
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3 Personeelsbestand en personeelssamenstelling 

3.1 Personeelssamenstelling – Wlz 

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 inzicht 
geven in de samenstelling van hun personeelsbestand. 

In het schema hieronder is op overzichtelijke wijze en per functieniveau te zien, hoe de opbouw van 
ons personeelsbestand er cijfermatig uit ziet (peildatum 30-09-2020).  

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 803. 

De gemiddelde personele inzet tot en met september 2020 is ten opzichte van de gemiddelde 
personele inzet tot en met september 2019  gestegen met 169 medewerkers wat overeenkomt met 
71 fte. De personele formatie t.b.v. de WLZ per september 2020 is als volgt: 

Niveau Functie FTE Aantal 

Behandelaar Behandelaar 70 106 

Leerlingen Niveau 3, 4 en 5 66 112 

Niveau 1 Gastenservice 77 323 

Niveau 2 Woonservice, medewerker zorg, medewerker zorg en welzijn 79 222 

Niveau 3 Verzorgende IG, activiteiten begeleider 416 787 

Niveau 4 verpleegkundige niv 4 152 263 

Niveau 5 Verpleegkundige niv 5 en 6 26 49 

Overig zorgpers. Overig zorgpersoneel 64 118 

        

Eindtotaal   950 1.981 

 

Functie  FTE Aantal 

Bewegingsagoog 3 4 

Dietist 3 5 

Ergotherapeut 9 15 

Fysiotherapeut 20 32 

Geestelijk verzorger 5 7 

logopedist 4 6 

Psycholoog 6 8 

Specialist ouderengeneeskunde 13 19 

Specialist ouderengeneeskunde i.o. 0 1 
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Verpleegkundig specialist 7 9 

Verpleegkundig specialist in opleiding 0 0 

      

 Eindtotaal 70 106 

 

3.2 Vrijwilligers 

TMZ heeft 1650 vrijwilligers die bijdragen aan onze visie en het motto; Samen voor persoonlijke 
zorg. Zij maken deel uit van het Team voor persoonlijke zorg en dragen substantieel bij aan de 
kwaliteit van leven van onze cliënten/bewoners.  

3.3 Personeel 2021 

De bestaansreden van TMZ is de kwetsbare oudere met complexe zorgvraag, maar inmiddels is de 
arbeidsmarkt zo krap dat geldt: ‘wie de medewerker heeft, heeft de cliënt’. Personeelsbeleid is dus 
topprioriteit voor leidinggevenden, management en bestuurders, daarbij ondersteund door de 
ondersteunende afdelingen en stafafdelingen.  

Een belangrijk speerpunt van TMZ is het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
en het verlagen van het verzuim. TMZ streeft, nu en in de toekomst, naar voldoende vitale en 
gezonde medewerkers die goede kwaliteit van werk leveren en meer energie (zowel privé als op het 
werk) hebben zodat er kan worden voldaan aan de vraag van de cliënt/bewoner. Een speciale 
projectgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid’ werkt samen met de verschillende onderdelen van TMZ om 
bewustwording te realiseren en activiteiten en programma’s voor duurzame inzetbaarheid te 
ontwikkelen.  

3.4 Knelpunten op de arbeidsmarkt in Twente: Convenant 

Alle verpleeghuizen, en dus ook TMZ, staan voor de opgave om het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 
te implementeren. De grootste uitdaging om dit doel te realiseren is de personeelssamenstelling 
kwalitatief en kwantitatief op orde te houden. Tot op heden slaagt TMZ daarin, en naar verwachting 
lukt dat ook in 2021. Maar we verwachten in de nabije toekomst forse problemen op de 
arbeidsmarkt. TMZ heeft in het oplossen daarvan een belangrijke eigen verantwoordelijkheid, maar 
beseft ook dat we die verantwoordelijkheid alleen kunnen waarmaken wanneer we met elkaar en 
andere belanghebbenden samenwerken. 

Om die reden is op 3 december 2018 het “Convenant Verpleeghuizen Zorgkantoor regio Twente” 
door TMZ ondertekend. In dit convenant zijn door zorgaanbieders, zorgkantoor Menzis, ROC van 
Twente, Saxion Hogeschool, de Werkgeversorganisatie Zorg & Welzijn afspraken gemaakt gericht op 
de bedoeling van het kwaliteitskader. Er zijn concrete plannen geschreven: deze worden uitgevoerd 
in 2020 en 2021. Het betreft plannen op de volgende gebieden:  

1. Verzuim, vitaliteit en duurzame inzet 
2. Beperking uitstroom zorgmedewerkers 
3. Binnenhalen nieuwe medewerkers 
4. Vitaliteit oudere medewerkers 
5. Duurzame medische Zorg Twente 
6. Inzet Zorgtechnologie 

Bij alle thema’s is TMZ actief betrokken; we zijn “kartrekker” op thema 5.  
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4 Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en 
interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke 

De bedoeling van het Kwaliteitskader en het Kwaliteitsplan 

Zoals in de inleiding al werd vermeld, zegt LOC Zeggenschap in Zorg hierover 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.  

4.1 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? Of naasten tevreden zijn? En 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 of 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 en 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. 

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; 
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 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 gesprek 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 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 voor 
het eerst in de praktijk gebracht. In de daaropvolgende jaren tot heden 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.  

TMZ werkt volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader aan goede zorg. TMZ stopt veel energie in 
leren (van elkaar). Partijen (zie bijlage 1 voor overzicht relevante partijen) hebben aangegeven dat 
daar niet meer energie in moet worden gestopt. Immers, er moet een goede balans zijn tussen 
scholing en leren, en tijd en aandacht voor de cliënt/bewoner.  
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4.2 Hoe gaan we werken aan goede zorg en leren van elkaar in 2021 

Het jaar 2020 werd voor een belangrijk deel beheerst door de bestrijding van het corona virus. 
Daardoor zijn doelen uit Ons TMZ Plan 2020 niet of slechts ten dele gerealiseerd. Deze worden 
doorgeschoven en opgenomen in Ons TMZ Plan 2021 

 
Inhoud Ons TMZ Plan 2021 

Bij TMZ is alles gericht op de diepe verbondenheid tussen en de gezamenlijke doelen van 
cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. We gaan in 2021 met 
elkaar werken aan de volgende doelen:  

Wat betreft cliënten/bewoners: 

 We zorgen ervoor dat onze cliënten/bewoners zoveel 
mogelijk hun eigen leven kunnen bepalen, in kleine of 
grote dingen gedurende de dag (eigen regie). Dat is van 
belang voor de identiteit, het zelfrespect en de 
waardigheid.  

 We zorgen ervoor dat onze cliënten/bewoners ervaren dat 
zij voldoende persoonlijke aandacht krijgen, dat er 
voldoende activiteiten beschikbaar zijn (zowel overdag als 
in de avond, zowel binnen als buiten, doordeweeks en in 
het weekend), en dat de maaltijd als prettig en smakelijk wordt ervaren. 

 We gaan werken aan het verbeteren en borgen van de start van de samenwerkingsrelatie 
tussen cliënt/bewoners, familie/netwerk, vrijwilligers en medewerkers (het intakeproces).  

 We gaan ons beter voorbereiden en zullen beter omgaan met ongeplande opnames 
(crisisopnames). 

 We werken aan het persoonlijk welbevinden door nieuwe zorgconcepten (bijvoorbeeld 
‘passiviteit dagelijks leven’) te stimuleren en te faciliteren. We zorgen ervoor dat er een 
afzonderlijke afdeling komt voor cliënten/bewoners met ‘extreem onbegrepen gedrag’, 
zodat zij de juiste zorg krijgen en zo min mogelijk belasting vormen voor andere 
cliënten/bewoners.  

 We werken verder aan een fijne en veilige woonomgeving voor onze cliënten/bewoners. De 
plannen voor (ver)nieuwbouw Almelo en Hengelo worden verder ontwikkeld. Nieuwbouw 
gaat ook daar in de komende jaren daadwerkelijk plaatsvinden. 

 TMZ is goed in complexe zorg, maar we kunnen niet alles voor iedereen. We zullen keuzes 
maken voor welke cliënten/bewoners TMZ er is, en voor welke cliënten/bewoners niet. 
Voor cliënten/bewoners die tussen ‘wal en schip’ dreigen te raken, maken we afspraken met 
andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars.  
 

Wat betreft familie en mantelzorgers:  

 Familie en mantelzorgers worden meer betrokken om de verwachtingen van de 
cliënt/bewoner te verwoorden en een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de 
cliënt/bewoner. We werken eraan dat zij zich onderdeel voelen van het Team voor 
persoonlijke zorg. 

 We gaan samen werken aan het verbeteren en borgen van de start van de 
samenwerkingsrelatie tussen cliënt/bewoners, familie/netwerk, vrijwilligers en 
medewerkers (het intakeproces).  
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Wat betreft vrijwilligers:  

 We zorgen ervoor dat onze vrijwilligers voldoende deskundig zijn en over de juiste 
hoeveelheid informatie beschikken om hun vrijwilligerswerk te doen. Daarbij houden we 
rekening met de privacy wensen van de cliënten/bewoners.  

 Vrijwilligers worden meer betrokken bij de zorgteams. In de zorgteams zijn in 2019 extra 
medewerkers en nieuwe functies toegevoegd. In 2021 zorgen we voor een goede 
afstemming en samenwerking tussen de medewerkers en de vrijwilligers. We werken eraan 
dat zij zich onderdeel voelen van het Team voor persoonlijke zorg. 
 

Wat betreft medewerkers: 

De medewerkers van TMZ zorgen graag voor de cliënten/bewoners. Wij werken op onze beurt als 
volgt aan het welbevinden van de medewerkers: 

 We voeren de acties uit die voortvloeien uit het "Convenant Verpleeghuizen"(zie hierboven). 
 Extramurale en intramurale collega’s gaan elkaar helpen, bijvoorbeeld bij de overdracht, 

maar ook door zowel extramuraal als intramuraal diensten te draaien.  
 Het beleid van de landelijke overheid en de zorgverzekeraars noodzaken ons om de wijk 

ingrijpend anders te organiseren. We maken in dat kader concrete plannen voor de 
wijksteunpunten en de wijk. 

 We besteden extra aandacht aan het inwerken van nieuwe collega’s en de afstemming met 
andere teamleden en de vrijwilligers.  

 De samenwerking met alle collega’s wordt versterkt door het project ‘Teams voor 
persoonlijke zorg’. Elk team maakt tijdens dat traject een teamplan, genaamd ‘Ons 
Teamplan’. Dat plan helpt om prioriteiten te stellen (niet alles hoeft tegelijk), geeft richting 
aan scholing en geeft structuur. Het team kan dan ‘afstrepen en vieren’.  

 Inroosteren en plannen krijgt in 2021 extra aandacht. 
 Ook de individuele medewerker is belangrijk. Die wordt geholpen om de balans te houden 

tussen belasting en belastbaarheid (duurzame inzetbaarheid en verzuim). De individuele 
medewerker en het team worden geholpen met het aangeven en hanteren van grenzen, 
zodat zij hun werk op een veilige manier kunnen doen.  

 ICT wordt steeds belangrijker. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst worden hardware 
en software vernieuwd. Teams worden gestimuleerd en ondersteund om nieuwe 
technologie te gebruiken.   

 

Tot slot: onze nieuwe Meerjarenvisie  
In oktober 2019sss is de Meerjarenvisie TMZ 2020-2025 tot stand gekomen en ondertekend door 
inspraakorganen, bestuur en toezichthouders. Op onze schouders rust de plicht om de 
meerjarenvisie tot uitvoering te brengen, zodat TMZ ook in 2025 goede zorg levert. De hierboven 
weergegeven doelen geven invulling aan de meerjarenvisie. Daarboven op nog twee aanvullende 
doelen voor 2021: 

 Regionale samenwerking tussen verpleeghuisorganisaties, wijkverpleging, huisartsen, 
ziekenhuizen. TMZ zal een belangrijke bijdrage leveren aan de regie en uitvoering van deze 
samenwerking. 
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 We gaan de mooie dingen die bij TMZ gebeuren meer aan de buitenwereld laten zien. Dan 
gaat het niet om marketing- en verkooptrucs, maar om het zichtbaar maken van de 
waardevolle, inspirerende levensverhalen van onze cliënten/bewoners, 
familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.  

5 Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

Elke regio van TMZ maakt een “Ons regio/wijk Plan”. De wijkverpleging en de intramurale locaties 
hebben deze plannen afgestemd met de betrokken disciplines, medewerkers, vrijwilligers, 
onderdelencommissies en cliëntenraad. Vanuit het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 is het de 
bedoeling om de koers in 2021 verder uit te zetten en ons te blijven ontwikkelen.  
De plannen van de intramurale locaties en de wijkverpleging staan hieronder in het kort beschreven.  

5.1 Plannen Wijkverpleging 

 Regio Borne 

 Uitstekende zorg die geleverd wordt door gemotiveerd personeel. Personeel dat meedenkt 
over de visie en het beleid van TMZ; 

 Kennis sociale skaart (vrijwilligers); 
 Contacten zijn gelegd met andere thuiszorgorganisaties en instellingen (netwerken); 
 Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met 

een Wlz-indicatie worden opgevolgd; 
 Plan VPT Pilot; 
 Wet Zorg en Dwang wordt conform beleid uitgevoerd.  
 Teams voor persoonlijke zorg: dit is wegens Corona stil gelegd. We hopen er in 2021 een 

nieuw vervolg aan te gaan geven wat meer vanuit het team gedragen gaat worden. Begin 
2020 zag men het nut er niet zo van in en kwam men bij elkaar omdat het moest. We gaan in 
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2021 er samen prioritering in aanbrengen zodat het een gedragen doel wordt van het team 
zelf. 

 Alle teams zullen in 2021 een jaarplan maken voor hun eigen team. 
 Wat betekent eigenaarschap en hoe gaat een ieder dit vorm geven? 

    

 Regio Tubbergen 

 Inzet van zorgalarmering, de medido en overige domotica via Alerta  
 Samenwerking THOEZ t.a.v. nachtdienst en overige diensten;  
 Samenwerking met andere organisaties die wijkverpleging leveren.  
 Het blijven inzetten van specialistische zorg; te denken valt aan het ulcusteam, 

casemanagement dementie 
 Het onderzoeken of het opstarten van wijksteunpunten binnen de regio een meerwaarde zal 

hebben. Is hier vraag naar binnen de gemeenschappen en in hoeverre overlap je de 
dorpshuiskamers; voorziening creëren zonder indicatie.  

 TVPZ afronden voor team Tubbergen/Geesteren;  
 Verbeteren van de samenwerking met onze intramurale locaties. 

- Te denken valt aan andere openingstijden van de dagbesteding  
- Invulling dagbesteding bespreekbaar maken.  
- Preventieve zorg voor echtgenote/echtgenoot wanneer partner is komen te overlijden 

nadat ze intramuraal hebben gewoond.  
 Preventieve zorg in de wijk; bewustwording bij met name huisartsen. Weten zij welke rol wij 

als wijkverpleging hebben t.a.v. inzet preventie zorg.  
 Up-to-date houden van het zorgleefplannen;  
 Meer zorgtechnologie toepassen binnen de wijkverpleging: 

- Smart Clavisio 
- Optimaliseren van Nedap Ons 
- Medicatie app binnen ONS zodat wij digitaal kunnen bestellen/aftekenen  
- Beeldbellen  

 

 Regio Almelo 

 Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige verslaglegging); 
 Medicatieveiligheid; 
 Teams voor persoonlijk zorg worden in 2020 afgerond. Vervolg duurzame inzetbaarheid;  
 Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met 

een Wlz-indicatie worden opgevolgd;  
 Het netwerk van de cliënt wordt de intake in kaart gebracht en beschreven in zorgplan 

cliënt;  
 Elk team werkt aan verbeterplannen die voortkomen uit klanttevredenheidsonderzoeken;  
 Medezeggenschap stimuleren (o.a. Cliëntenraad, OR, VAR); 
 Team– en individuele ontwikkeling (opleiding, HRM); 
 De plan-do-check-act cirkel wordt nageleefd bij de Mic’s (team en regio); 
 Wijkverpleegkundige heeft haar of zijn wijk in kaart en kan voldoende preventief aan het 

werk; 
 Grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling wordt in kaart gebracht en 

medewerkers worden hierop geschoold. 
 

 Regio Twenterand 

 Aandacht voor doelmatige zorg: zelfredzaamheid van cliënten vergroten door hulpmiddelen 
vanuit de zelfredzaamheidskoffer in te zetten.  

 Meer technologie inzetten. 
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 Medicatieveiligheid vergroten: implementatie van de medicatie app en de Medido.  
 Dementiezorg in de regio Twenterand vergroten.  
 Een goed samenwerkingsverband tussen de wijkteams in Twenterand.  
 Teams voor persoonlijke zorg behalen.  
 Gezonde teams met een prettige werksfeer. Elkaars kwaliteiten benutten, meer 

verantwoordelijkheid bij de teams leggen en financieel gezond blijven.  
 Cliëntenpopulatie behouden en vergroten (indien er ruimte is binnen het wijkteam).  
 Promotie wijkteams: aankomend jaar vooral via social media (Facebook en Instagram).   
 Goede samenwerking met huisarts en Praktijk Ondersteuner Huisarts.  
 Kwalitatief goede zorg bieden: bevoegd en bekwaam blijven en scholen naar hulpvraag.  
 Teamplannen up-to-date. 
 Rol informele zorg: taken mantelzorgers en vrijwilligers.   

 

 Regio Enschede en Hengelo 

 Medicatie (proces, veiligheid en bewustzijn): twee medewerkers zijn betrokken geweest bij 
medicatieveiligheid en de pilot medicatie app. Deze pilot is vooruitgeschoven naar 2021. Een 
medewerker uit de regio is beleidsmatig betrokken bij de werkgroep medicatie. Binnen TMZ 
hebben we de intentie uitgesproken een werkgroep extramuraal/ wijk te organiseren. Deze 
is nog niet gerealiseerd maar wordt meegenomen naar 2021. 

 Optimaliseren zorgproces (complexiteit en case finding/ preventie), intake- en 
evaluatieproces, professionalisering en begrenzing verantwoord thuis wonen; 

 Hulpmiddelen: naast de hulpmiddelen koffer (is afgelopen maanden geïmplementeerd) 
hebben we in Hengelo/ Enschede de pilot verzorgend wassen uitgevoerd. Dit willen we in 
2021 voortzetten. 

 Aandachtsvelders kennen en bewuster inzetten: in het bijzonder de aandachtsvelders 
hygiëne, onbegrepen gedrag hebben zich bewuster en actiever gepositioneerd en 
geprofileerd. Andere aandachtsvelders behoeven nog meer aandacht. 

 Samenwerking ketenpartners: Corona heeft de intentie van formele 
samenwerkingsontwikkelingen gestagneerd, te denken aan opzetten geriatrische 
netwerken. Informele samenwerking is verschillend vormgegeven en ontstaan. In 2021 
wordt dit wederom onder de aandacht gebracht.    

 Meer audit en proces gericht werken 
 

5.2 Plannen Intramuraal  

 Regio Hengelo: Het Borsthuis – Het Hof – De Horst 

 Voortzetten en afronden ontwikkeltrajecten Teams voor persoonlijke zorg en het borgen 
van de principes van Teams voor persoonlijke zorg in de teams. 

 Tevreden cliënten/bewoners/mantelzorgers: borgen welzijn 
 Intake proces verbeteren en borgen. 
 Deskundigheid afstemmen op toename zorgzwaarte en complexe zorg en specifiek aandacht 

voor extreem onbegrepen gedrag en de Wet Zorg en Dwang. 
 Verhogen ZZP waar mogelijk en meerzorg aanvragen en inrichten op enkele afdelingen. 
 Proces inzake deskundigheidsbevordering op de teams optimaliseren (opleidingsplan maken 

en evalueren). 
 Ziekteverzuim Hengelo terugbrengen met 1%. 
 Inzet van aandachtsvelders binnen de teams verbeteren en borgen. 
 Ontwikkelen vastgoedplan regio Hengelo en start uitvoering plan: nieuwbouw het Hof en 

locatie elders in Hengelo 
 Oriëntatie op de inzet van technologie in de zorg. 
 Formuleren en vaststellen meerjaren regioplan Hengelo 2021-2025. 
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 Punt voor Parkinson vorm geven samen met ziekenhuizen (indien we dit gegund krijgen) 

 Regio Almelo: Het Meulenbelt - Het Weggeler – De Theresiahof 

 PG-crisisregeling Almelo en omstreken uitwerken en implementeren. 
 Goede samenwerking met behandelaren en ondersteunende diensten. 
 Wet Zorg en Dwang WZD: scholing volgen en implementeren. 
 Voldoende bekwame medewerkers (behouden en op de juiste manier inzetten: team 

samenstelling per afdeling en inzet EAV).  
 Borgen van het coöperatief model in teams voor Persoonlijke Zorg (TvPZ). 
 Monitoren van cliënttevredenheid en daar naar handelen (ZorgkaartNederland en CTO). 
 Vastgoed ontwikkeling: verbouw van De Theresiahof en nieuwbouw van Het Meulenbelt. 
 Visie dagbesteding/dagbehandeling vertalen naar de regio, afhankelijk van uitkomst 

uitwerking meerjarenvisie TMZ. 
 Conform meerjarenvisie TMZ oriënteren op de samenwerking met de extramurale zorg voor 

de omliggende locaties van de woon-zorgcentra (Het Meulenbelt – De Greven en Het 
Weggeler met het nog te realiseren Weggelerhof). 

 Regio Twenterand/Tubbergen: ’t Haarhuus – De Weemelanden – Meulenhof – 
Erve Mensman 

 Medicatieveiligheid: blijvend aandachtspunt, tevens uitrol digitaal aftekenen. 
 MIC: implementeren MIC-procedure. 
 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking; bespreken en implementeren van de Wet 

Zorg en Dwang. 
 Aandachtsvelders: kader ontwerpen en aandachtsvelders betrekken bij de ontwikkeling van 

hun rol. 
 Aandacht voor maaltijdbeleving door middel van werkgroepen. 
 Duurzame inzetbaarheid; gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en 

organisatie, aandacht voor verantwoorde personeelssamenstelling/balans werk-privé. 
 Teams voor persoonlijke zorg; onderlinge samenwerking versterken waarbij welzijn voorop 

staat. 
 Vastgoed: zorgdragen voor toekomstbestendige gebouwen, faciliterend aan medewerkers 

en passende zorg voor bewoners/cliënten 

 Regio Borne: Het Dijkhuis 

 Teams voor persoonlijke zorg blijft onder de aandacht, een aantal teams hebben het 
afgerond maar moeten nog de vertaling maken van het Teamplan naar Mijnplan. Een aantal 
teams is net gestart met Teams voor persoonlijke zorg. We hebben dit niet als apart 
speerpunt gekozen voor 2021 het gaat meer om afronding en daarna de borging. Teams 
voor persoonlijke zorg behoort namelijk tot onze denk- en werkwijze en moet in onze genen 
gaan zitten. 

 Complexe zorg/onbegrepen gedrag: ieder zorgteam is uitgerust met een coach onbegrepen 
gedrag (COG). Met behulp van gedragsvisites kan er hierdoor bij gedrag gerelateerde 
problematiek en/ of stemmingsstoornissen snel tot de juiste acties overgegaan worden. 
Verdere efficiëntie en kwaliteitswinst wordt beoogt door in 2021 een koppeling te maken 
met de evaluatie rondom de maatregelen binnen de Wet zorg en dwang. 

 Zinvolle dag: wij richten ons op een zinvolle dagbesteding 7 dagen per week 24 uur per dag. 
Waar ligt de vraag (dit is steeds meer maatwerk) en hoe sluiten we hierop aan, ook zeker bij 
de dagopvang is het belangrijk te kijken of openingstijden nog aansluiten bij de vraag. 

 Duurzame inzetbaarheid: aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en 
zorgteams. Er moet een veilige sfeer zijn waar medewerkers zich prettig voelen. De opbouw 
in de teams moet in evenwicht zijn, niet alleen lichamelijk maar ook de psychische belasting. 
Ook aandacht voor de planning en gezond roosteren. 
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 Intake/opname proces: er wordt veel informatie gegeven bij opname (verhuizing), kijken 
hoe we dit anders vorm en inhoud kunnen geven. Daarnaast kijken we naar de verschillende 
schakels binnen het inhuizingsproces, hoe kunnen we dit efficiënt en effectief op elkaar 
laten aansluiten. Ook samenwerking en overdracht tussen wijkverpleging en dagbesteding 
naar intramuraal verdiend de nodige aandacht. Aandacht voor het huisbezoek en 
begeleiding in de periode van wachtlijst tot definitieve opname (warme landing). 

 TOF-team (Talent, Ontwikkeling en Flexibiliteit)  

 Binnen TMZ kunnen net afgestudeerde HBO verpleegkundigen door middel van een 
Traineeship werkervaring opdoen en zich ontwikkelen om door te groeien tot de HBOV-er 
die we binnen TMZ nodig hebben. 

 Na de implementatie van het Traineeship voor HBOV-ers ook een Traineeship ontwikkelen 
voor Verpleegkundigen niveau 4 en Verzorgenden IG. Onderzoeken hoeveel animo hiervoor 
is en wat de wensen zijn. 

 TOF team toegankelijker maken voor interne medewerkers van TMZ in kader van 
loopbaanontwikkeling 

 Onderzoeken welke anders opgeleiden dan VIG en verpleegkundigen, ingezet kunnen 
worden in de zorgteams (in eerste instantie vanuit het TOF-team) en wat hun taken en 
bevoegdheden zijn. Dit onderzoek in samenwerking met HRM beginnen in de wijkzorg 
omdat daar de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment het grootst is. 

5.3 Evaluaties met interne en externe partijen 

De kwaliteit van zorg wordt twee keer per jaar geëvalueerd in de commissie ‘kwaliteit en veiligheid’. 
Deze commissie bestaat uit de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, kwaliteitsadviseurs, 
vertegenwoordiger OR, vertegenwoordiger VAR, vertegenwoordiger MAR, vertegenwoordiger 
Cliëntenraad en vertegenwoordiger Vrijwilligersraad.  

De ondernemingsplannen worden periodiek geëvalueerd met alle betrokkenen. De RvB zal hier één 
keer per jaar bij aanwezig zijn. In 2020 is dit in verband met Covid-19 niet gelukt. Dat geldt eveneens 
voor onderstaande evaluaties.  

De voortgang van het Kwaliteitsplan zal twee keer per jaar besproken worden in het MT. De RvB 
evalueert minimaal twee keer per jaar het Kwaliteitsplan met de betrokken externe partijen. 
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Bijlage 1:  

Overzicht van relevante externe partijen waar TMZ mee samenwerkt.  

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 

Stuurgroep Hersenletsel 

Geriatrie netwerk Twente 

Hart-Vaat-Long Netwerk Twente 

PIHC pioniers in health care (ZGT) 

Neurologie ZGT 

Huisartsen in omgeving Koepel en individueel 

Zorg organisatises 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 
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Omaha support Nederland 

Hulpmiddelen organisaties 

Koepels VenVN 

Verenso 

Actiz 

Financiers Zorgkantoor Twente 

Zorgverzekeraars 

Gemeenten 

 

 


