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Het afgelopen jaar hebben wij bij TMZ op basis van 
vertrouwen geïnvesteerd in onze onderlinge relaties; 
de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur, de relatie met de CCR, de relatie met onze OR, 
de relatie tussen de medewerkers onderling en natuurlijk 
de relatie tussen onze zorgverleners en zorgvragers. Ik heb 
de overtuiging dat vertrouwen in elkaar de basis is van 
ons succes.

De thema’s (sociale) duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen - waarbij de uitgangspunten 
‘people’, ‘planet’, ‘profit’ en ‘pneuma’ centraal staan – 
speelden ook in 2012 een voorname rol. Het betekent 
dat investeringen niet alleen op korte termijn rendement 
moeten hebben, maar juist langjarige duurzame resultaten 
en effecten moeten leveren. Kortom, een basis om ook in 
de toekomst goede en betaalbare zorg te bieden. U leest 
hier meer over in dit jaarverslag.

2012 was ook een jaar waarin we een groot aantal 
bouwprojecten hebben afgerond. We hebben in Geesteren 
het gezondheidscentrum met huisartsenpraktijk in gebruik 
genomen. Ook in Westerhaar vierden we feest vanwege de 
officiële ingebruikname van ’t Haarhuus. Een fantastisch 
gebouw dat we samen met woningbouwcorporatie 
Mijande hebben gerealiseerd. Zomaar twee voorbeelden 

waarbij samenwerking centraal stond. Daarnaast hebben 
we Het Hof in gebruik genomen, het overgebleven deel 
van het voormalige Borsthuis. We sloten 2012 af met de 
aankoop van de synagoge in Almelo door de Groene Brug, 
waar we een thuiszorgsteunpunt met dagopvang voor 
senioren van zullen maken.

Bij de onderzoeken naar de bewonerstevredenheid en bij 
het onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers 
hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord. Bij de 
aanbesteding van de thuiszorg voor 2013 wisten we zelfs 
de hoogste score te behalen van alle zorgaanbieders van de 
Menzis zorgkantoren. Dit houdt in dat we thuiszorg mogen 
leveren in alle gemeenten in Twente en dat we dus betaald 
krijgen voor de zorg die we aan onze klanten leveren. 
Eind 2012 werden we ook nog eens verkozen tot Beste 
Werkgever in de categorie non-profit. Allemaal bijzondere 
hoogtepunten met een zeer positieve impact voor TMZ.

Ook de scholing van personeel staat hoog in het vaandel 
bij TMZ. De samenwerking met onder meer Saxion 
Hogeschool en ROC van Twente speelt hierbij een 
sleutelrol. In 2012 hebben we een overeenkomst gesloten 
met het ROC van Twente. Door deze overeenkomst zijn we 
nu medeverantwoordelijk voor het curriculum van onze 
zorgmedewerkers in opleiding. De visie op de zorgverlening 

van TMZ wordt nu tijdens de opleiding al aangeboden, 
een basis voor verdere verbetering van de kwaliteit van 
de zorgverlening. In oktober hebben we een symposium 
georganiseerd. Aan vele externe gasten - waaronder 
wethouders van de verschillende gemeenten, collega’s van 
andere zorgorganisaties en mensen van organisaties zoals 
banken en woningbouwverenigingen - hebben wij kenbaar 
gemaakt waar TMZ voor staat en welke visie wij voor de 
toekomst hebben. Opnieuw een ontwikkeling voor TMZ.

Terug naar het begrip vertrouwen. Ik heb vertrouwen 
in onze toekomst met TMZ, omdat ik heb geleerd en 
ervaren dat door onze manier van organisatieontwikkeling 
- op basis van inhoud en het werken op basis van 
vakmanschap - het vertrouwen in elkaar groeit als een 
belangrijke voorwaarde voor de inzet van mensen en de 
samenwerking tussen mensen.

Ik wens u veel leesplezier.

Peter Weda
Raad van Bestuur

Voorwoord Raad van Bestuur
Voor u ligt het Maatschappelijk Jaarverslag 2012. Hierin kijk ik graag met u terug op het afgelopen jaar. TMZ is een echte 
mensenorganisatie geworden, een organisatie waarin we samen werken en samen leven. Hierdoor zijn we er in geslaagd 
om vele van de door ons gestelde doelen te realiseren en is 2012 een goed jaar geweest voor TMZ. Zo hebben we in 2012 
ten opzichte van 2011 opnieuw aan meer zorgvragers zorg verleend.
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TMZ als organisatie 
Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1100 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen 
en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij 
mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding, personenalarmering en huishoudelijke zorg. 
TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De organisatie richt zich 
nadrukkelijk op de relatie met cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

Diensten
TMZ is actief op het gebied van:

 � Zorgbemiddeling

 � Zorgsteunpunten in de wijk

 � Personenalarmering

 � Huishoudelijke hulp

 � Thuiszorg

 � Paramedische zorg

 � Huisartsenzorg

 � Dagvoorzieningen

 � Revalidatie

 � Verpleeghuiszorg

 � Overbruggingszorg

 � Terminale zorg

Bestuur

TMZ valt onder de holding Trivium Meulenbelt 
Groep. Hieronder vallen - naast TMZ - ook de 
dochterondernemingen Stichting Zorgcontinuüm, 
Stichting Het Zwaantje en Stichting  
de Groene Brug.
 
Er bestaan afspraken over goed bestuur,  
toezicht en verantwoording, vastgelegd in de 
Zorgbrede Governance Code. 
Op het functioneren van de Raad van Bestuur 
wordt toegezien door de Raad van Toezicht.

Organogram

Ondernemingsraad

Directiesecretaris
Bestuurssecretariaat

Betere
Zorg
•	Regio’s Almelo + 

Bornerbroek
•	Regio’s hengelo + Borne
•	Regio’s Tubbergen + 

Twenterand
-   Eerstelijnszorg

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Gezonde
organisatie
•	 Bedrijfscontrol
-   Administratie
-   Contactcentrum
-   PZ
-   ICT
•	 Kwaliteit
-   Communicatie & PR
-   Opleidingen / Organisatie-

  ontwikkelingen

Helende
omgeving
-   Bouw
-   Onderhoud
-   Inkoop
-   Vervoer
-   Informele zorg

Cliëntenraad
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TMZ-locaties

Intramurale zorglocaties
 � Het Meulenbelt (Almelo)
 � Het Dijkhuis (Borne)
 � De Theresiahof (Bornerbroek)
 � Het Borsthuis (Hengelo)
 � Het Hof (Hengelo)
 � MeulenbeltZorg (Tubbergen)
 � De Weemelanden (Vriezenveen)
 � ’t Haarhuus (Westerhaar-Vriezenveensewijk)

Overbruggingsafdelingen
 � De Horst (Almelo)
 � Overbruggingsafdeling Tichelwerk (Hengelo)

Zorgsteunpunten
 � Het Noabershoes (Almelo)
 � De Riet (Almelo)
 � Getfertsingel (Enschede)
 � Thiems Inn (Hengelo)

Bij TMZ werken circa 2100 medewerkers en 1100 vrijwilligers.
= TMZ-locatie
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Werkwijze

De zorgsector verandert ingrijpend en in een hoog tempo. Door de 
vergrijzing van onze samenleving groeien het aantal zorgvragers en de 
zwaarte van de zorgvraag gelijktijdig. TMZ is nu al volop bezig met het 
leggen van een krachtige basis voor de toekomst van ouderenzorg. Het 
Rijnlandse model vormt in combinatie met een coöperatief bedrijfs-
model een antwoord om deze uitdagingen succesvol aan te gaan. 
Het opbouwen van relaties met familie van cliënten en de samenleving 
speelt hierbij een sleutelrol. Kortom, samen voor persoonlijke zorg. 

Rijnlandse visie en het coöperatief bedrijfsmodel 
De Rijnlandse visie en het coöperatief bedrijfsmodel zijn gebaseerd op 
solidariteit, betrokkenheid en wederkerige verantwoordelijkheid. Deze 
manier van denken past bij de sterke behoefte aan inspraak en mede-
zeggenschap van zorgvragers en hun naasten. Daarnaast sluit het aan 
op de bereidheid van jongere generaties tot het verlenen van informele 
zorg. Deze waardevolle relaties zijn dan ook van essentieel belang om 
de kwaliteit van ouderenzorg voor de toekomst te behouden en te 
versterken.

Kernwaarden
‘Samen voor persoonlijke zorg’
Dat is wat wij als onze missie zien en wat 
de samenleving van ons mag verwachten. 
TMZ wil daarmee nu en in de toekomst 
voldoende toegang tot kwalitatief goede 
zorg bieden voor ouderen en chronisch 
zieken. Wij richten ons op de relatie 
met de cliënt, familie, medewerkers, 
vrijwilligers en alle andere betrokkenen. 
Samen maken wij de zorg persoonlijk. 
Vakmanschap komt tot zijn recht in 
wederkerigheid.

Kernwaarden TMZ 
TMZ wil een vitale en coöperatieve 
onderneming zijn, gericht op het bereiken  
van maatschappelijk, persoonlijk en  
financieel rendement. TMZ heeft de  
volgende kernwaarden vastgesteld:

Vitaal  |  Ondernemend  |  Coöperatief
Vitaal is voor ons dat wij:

 � Veerkrachtig zijn en volhouden  
als het een keer tegenzit.

 � Uitgaan van de kracht die we  
met elkaar hebben.

Ondernemend is voor ons dat wij:
 � Rendement halen op financieel, 

maatschappelijk en persoonlijk 
gebied.

 � Risicodragend investeren en innovatie  
en continuïteit nastreven.

Coöperatief is voor ons dat wij:
 � Betrokken zijn en elkaar de zorg  

kunnen blijven garanderen.
 � Rekening houden met en inspelen  

op onze omgeving.

Waardevolle relaties met de samenleving maken het verschil.

Vitale medewerkers presenteren zich tijdens de Twentse Vrouwenloop.
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Planetree-zorgconcept

Om de zorg continu te blijven verbeteren, werkt TMZ volgens het belevingsgerichte 
Planetree-zorgconcept. Hierbij staat de mens centraal en is er meer aandacht voor 
de behoeften van de zorgvrager. Planetree helpt ons met het waarmaken van zorg 
waarbij cliënten, familie én medewerkers centraal staan. Binnen het Planetree- 
zorgconcept is er sprake van drie belangrijke domeinen: betere zorg, helende 
omgeving en gezonde organisatie.

Ruimte bieden om betekenisvol te zijn is een belangrijke vorm van duurzaamheid.

TMZ werkt volgens het Plantree-zorgconcept.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een centrale rol binnen het beleid van TMZ. Het begrip kent 
twee kanten. Bij het materiële aspect gaat het bijvoorbeeld over energiebesparing. 
TMZ loopt hierbij voorop met moderne en energiezuinige voorzieningen. De sociale 
kant van duurzaamheid is wellicht nog belangrijker. Het betekent dat investeringen niet 
alleen op korte termijn rendement moeten hebben, maar juist jarenlange duurzame 
resultaten en effecten moet leveren. Een basis om ook in de toekomst goede en 
betaalbare zorg te leveren. Meer informatie over duurzaamheid vindt u op pagina 21.
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TMZ timmert aan de 
weg in Hengelo 

Begin 2012 was een periode vol belangrijke  
ontwikkelingen voor TMZ in Hengelo. Het gloed-
nieuwe Borsthuis – eind 2011 officieel geopend 
– groeit verder in haar rol als parel van de stad. 
Bewoners, personeel en vrijwilligers voelen 
zich thuis in het lichte, moderne en duurzame 
complex. Op 15 februari 2012 is de grondig 
gerenoveerde afdeling Het Weusthag van de 
nabijgelegen locatie Het Hof in het bijzijn van haar 
bewoners officieel geopend (zie afbeelding). 

Marie-Louise Engbers – regiomanager van 
Borne en Hengelo – kijkt tevreden terug op deze 
periode. “Het was een waardevolle tijd waarin 
TMZ belangrijke stappen heeft gezet. Met de 
opening van Het Borsthuis en de renovatie van 
Het Weusthag heeft TMZ haar doelstelling om 
alle bewoners in Hengelo een eigen kamer te 
bieden gerealiseerd. Daarnaast was het bij-
zonder om het enthousiasme van bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers over hun nieuwe 
werk- en leefomgeving te ervaren.” 

FEBRUARI 2012

8 |     



Maatschappelijk Jaarverslag 2012  |  9

Leden Raad van Toezicht bezoeken Het Borsthuis

“Het is waardevol om de zorg van TMZ 
in de praktijk te ervaren”

Voor Erends is het thema ‘Betere Zorg’ een bekend gebied. 
Hij heeft veel ervaring binnen de zorgsector. “Tijdens 
het locatiebezoek viel ons direct op dat Het Borsthuis 
bouwkundig een succes is”, vertelt Erends. “Met ruime 
kamers, veel licht en een sfeervolle inrichting ontstaat er 
snel een positieve indruk. We hebben uiteraard verder 
gekeken en hebben een goed totaalbeeld gekregen door 
gericht gesprekken te voeren.” 

Cliëntenraad 
Zo hebben Erends en Walhain gesproken met 
mevrouw Van der Meulen, voorzitter van de Centrale 
Cliëntenraad van TMZ. Erends: “Het thema voeding is 
tijdens dit gesprek nadrukkelijk naar voren gekomen. 
Het was bijzonder om te horen dat de Cliëntenraad op 
veel locaties mee heeft gegeten en dat de bevindingen 
hiervan meegenomen zijn bij de aanbesteding van de 
voeding. Daarnaast heeft mevrouw Van der Meulen ons 

een goed beeld gegeven van de manier waarop 
de Cliëntenraad betrokken is bij de onderwerpen 
mentaal welbevinden, familieparticipatie en hygiëne 
en veiligheid.”

Positieve indruk
Met regiomanagers Jos van der Wal en Marie-Louise 
Engbers hebben Erends en Walhain gesproken over de 
productie en bezetting van de zorgvoorzieningen van 
TMZ. Erends: “De resultaten hiervan waren positief. 
De wachtlijsten zijn acceptabel en het management liet 
zien actief te werken aan uitbreiding van de capaciteit 
waar nodig.” Voor Erends en Walhain bevestigde het 
hun positieve indruk. “Het is waardevol om de zorg in de 
praktijk te ervaren en het gesprek aan te gaan. Hierdoor 
hebben we gemerkt dat het coöperatieve gedachtegoed 
en het Planetree-concept duidelijk handen en voeten 
krijgen binnen TMZ.”

De Raad van Bestuur van TMZ legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bij 
strategische beslissingen heeft het orgaan een belangrijke stem en een adviserende rol. 
Daarnaast onderzoekt de Raad van Toezicht actief hoe TMZ het Planetree-zorgconcept 
in de praktijk brengt. Voor elk onderdeel van dit model - ‘Betere Zorg’, ‘Helende 
omgeving’ en ‘Gezonde Organisatie’ - is een commissie opgericht. Raad van Toezicht-
leden Kees Erends en Edna Walhain hebben in september 2012 Het Borsthuis in 
Hengelo bezocht om zelf het thema ‘Betere Zorg’ te ervaren.

INTERVIEW

Kees Erends richt zich als lid van de Raad van 
Toezicht op het thema 'Betere Zorg'.

Het Hengelose Borsthuis.
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TC Tubantia  (26-12-2012)

Samenwerking met kunstenaars in Het Meulenbelt.

TC Tubantia (18-08-2012)

Regio Almelo

TMZ zet zich actief in om verbindingen met de 
samenleving aan te gaan. Er is volop ruimte voor 
leven, sfeer en gezelligheid. Dit is van groot belang 
om ouderen een goede kwaliteit van leven te bieden. 
De verschillende locaties kenmerken zich steeds meer 
als ontmoetingsplekken. Het sluit naadloos aan 
bij de coöperatieve gedachte van TMZ, waarbij de 
samenleving een steeds prominentere rol speelt.  
Op verschillende pagina’s binnen dit maatschappelijk 
jaarverslag krijgt u een beeld van een aantal 
verbindingen die er in 2012 gelegd zijn. 

Almelo
 � Almeloopers en de Roparun steunen het hospice 

van TMZ in Almelo. In ruil hiervoor stelt TMZ 
bussen en vergaderruimtes beschikbaar.

 � Bezoek van kinderopvang De Cirkel. Jong en oud 
genieten van elkaars aanwezigheid.

 � Continue expositie binnen Het Meulenbelt 
(kunst). Bewoners genieten mee.

 � Kerstmarkt, iedereen welkom binnen Het 
Meulenbelt. Een drukte van belang. 

 � Bewoners van De Theresiahof worden betrokken 
bij activiteiten van het Kulturhus in Bornerbroek.

 � Het Meulenbelt is de locatie van een 
bezinningsdag vanuit het geloof. De locatie 
ontvangt deze dag ruim 200 ouderen uit de regio.

‘Verbonden met de samenleving’

Bewoners blijven verbonden met de samenleving.

10 |     
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Grote belangstelling voor opening 
Huisartsenpraktijk Geesteren 

Een sprekend voorbeeld van het leggen van bijzondere verbindingen 
is het samengaan van TMZ met de huisartsenpraktijk van Henk 
Martens in Geesteren. Onder grote belangstelling werd op zaterdag 
21 april 2012 de nieuwe praktijk geopend door Peter Weda, voorzitter 
Raad van Bestuur van TMZ, en huisarts Henk Martens. TMZ richt 
zich met de huisartsenpraktijk op het bieden van betere en efficiënte 
zorg. Uitgangspunt is het bundelen van deskundigheid op het gebied 
van (ouderen)zorg in Geesteren en het integreren van deze kennis 
in de eerstelijn. De Huisartsenpraktijk is gevestigd in het moderne 
gezondheidscentrum ‘De Aanleg’.

april 2012
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Vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid staan centraal

“De visie van TMZ komt nadrukkelijk terug in de opleidingen”

In 2012 heeft TMZ als ‘leerfabriek’ belangrijke stappen gezet 
om haar opleidingsmogelijkheden af te stemmen op de visie 
van de organisatie. “Het begint al op de middelbare school”, 
vertelt Hermie IJland, verantwoordelijk voor opleiden en 
organisatieontwikkeling binnen TMZ. “Met Het Erasmus in 
Almelo zijn afspraken gemaakt om scholieren tijdens twee 
stages bij TMZ kennis te laten maken met de dagelijkse 
praktijk in de zorg. Hierdoor kunnen zij een goede keuze 
voor een vervolgopleiding maken en leren wij de toekomstige 
‘pareltjes’ van het vak al vroeg kennen.” In 2013 komt de 
eerste groep leerlingen van Het Erasmus stage lopen bij TMZ. 

Samenwerking 
Het afgelopen jaar is de samenwerking met toonaangevende 
onderwijsorganisaties zoals Saxion Hogescholen versterkt. 
“De zorg is volop in beweging en Saxion en TMZ zetten zich 
in om zich op de toekomst voor te bereiden”, vertelt Jos van 
der Werf, Lector Zorg en Ondernemen van Saxion. “Door 
samen te werken kunnen beide organisaties gebruik maken 
van elkaars expertise en creativiteit. Hierdoor kunnen wij 
onze kenniscentra versterken en het zorgonderwijs nog beter 

laten aansluiten op de praktijk. TMZ is daarnaast een waar-
devol leerbedrijf waar onze studenten kennis kunnen maken 
met de zorg.” Een andere belangrijke mijlpaal is de samen-
werking van TMZ met het ROC van Twente dat in september 
2012 in een convenant is vastgelegd (zie pagina 18).

Huidige werknemers
TMZ richt zich niet alleen op haar toekomstige personeel, 
maar wil ook haar huidige werknemers de kans bieden om 
zich te ontwikkelen binnen het vak. IJland: “We stimuleren 
medewerkers om van elkaar te leren, hebben een eigen 
leerhuis en bieden diverse trainingen aan. Daarnaast is de 
leergang TMZ Leiderschap ‘Samen ontmoeten en op reis’ 
een belangrijk voorbeeld van de manier waarop TMZ haar 
professionals en leidinggevenden helpt om de Rijnlandse 
visie in de praktijk te brengen. Deze leergang is in nauwe 
samenwerking met Saxion Hogescholen ontwikkeld. Tijdens 
de leermarkt in oktober 2012 hebben de deelnemers van 
deze leergang hun ideeën om de zorg te verbeteren vol 
enthousiasme gepresenteerd. Het geeft aan dat deze leer-
methode zijn vruchten afwerpt.”

Eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap. Het zijn waarden die naadloos aansluiten op de Rijnlandse visie en  
nadrukkelijk naar voren komen binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie. Door (toekomstige)  
medewerkers de kans te bieden om continu te blijven groeien in het vak, blijven kennis en vakmanschap voor de  
toekomst gewaarborgd. Opleiding en organisatieontwikkeling komen hierdoor bij elkaar.

INTERVIEW

Hermie IJland, verantwoordelijk voor opleiden 
en organisatieontwikkeling binnen TMZ.

Jos van der Werf  feliciteert een trotse deelnemer
van de leergang Leiderschap.
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Vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid staan centraal

“De visie van TMZ komt nadrukkelijk terug in de opleidingen”

‘Woonstraat’ versterkt 
belevingsgerichte zorg  
in Het Meulenbelt  

Een fraai voorbeeld van de ‘helende omgeving’ 
binnen TMZ stond 27 april 2012 centraal in Het 
Meulenbelt in Almelo. In bijzijn van bewoners en 
familie werd de ‘woonstraat’ – een bijzondere 
verbinding tussen de psychogeriatrische 
afdelingen Herinckhave en Bellinckhof – 
geopend. Met de woonstraat wordt de sfeer van 
vroeger naar binnengehaald. Dit zorgt voor rust 
en herkenning voor bewoners.  

Een onderdeel van de woonstraat is een 
nagebouwd dorpsplein met terrasjes, 
geschilderde winkeltjes, openslaande luiken en 
bloembakken met geraniums. Daarnaast zijn 
er in de gangen permanente filmbeelden en 
geluiden (natuur en spelende kinderen) en klinkt 
er muziek die voor de passerende bewoners 
aansluit bij hun beleving. Martin Lenferink, 
regiomanager Almelo, ziet de woonstraat als 
een grote aanwinst voor Het Meulenbelt. “Het is 
een fraai voorbeeld van belevingsgerichte zorg. 
Het gedrag van mensen met dementie wordt 
namelijk sterk beïnvloed door de omgeving. 
Door de nadruk te leggen op aangename en 
herkenbare prikkels ontstaat er een omgeving 
die als prettig ervaren wordt.”

Maatschappelijk Jaarverslag 2012  |  13
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De basis voor het compliance-model is het Planetree-
zorgconcept (zie pagina 7). Peter Kroeze, verantwoordelijk 
voor organisatieontwikkeling: “We hebben de 12 onder-
delen van Planetree gekoppeld aan de relevante (wettelijke) 
vangnetten die voor TMZ van toepassing zijn. Bij ieder 
onderdeel uit Planetree zijn risico’s vastgesteld en hieraan is 
een risico-eigenaar gekoppeld. Daarnaast heeft elke TMZ-
locatie een nood- en vluchtplan en is er regelmatig contact 
met de brandweer. Ook de eigen BHV-medewerkers worden 
periodiek getraind.” 

Praktijk
Met het compliance-model wil TMZ de integriteit van 
bestuur, management, medewerkers en TMZ waarborgen 
en een bijdrage leveren aan een goede reputatie en 
betrouwbaarheid. Kroeze: “In de praktijk is het zo dat we de 
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de professionals 
in de organisatie leggen, dit past bij onze Rijnlandse visie.  
Zij spelen dus een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering 
en verantwoording van de compliance onderwerpen.” 

Verantwoordelijkheid
Om de risico’s en voortgang goed inzichtelijk te hebben,  
leggen de verantwoordelijke leden van het Management-
team elk kwartaal verantwoording af aan de Raad van 
Bestuur, de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. De methode wordt op deze manier 
voortdurend geëvalueerd en aangepast op basis van deze 
cyclus. Kroeze: “Specifieke risico’s worden daarnaast 
gevraagd en ongevraagd getoetst met behulp van interne  
en externe audits.”

Eindverantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur heeft – volgens de indeling van het  
Planetree model – de betreffende leden van het Manage-
mentteam ‘gedelegeerd’ verantwoordelijk gesteld. “Maar 
de eindverantwoordelijkheid rondom compliance ligt bij de 
Raad van Bestuur”, vertelt Kroeze. “Daarnaast waarborgt 
de Raad van Toezicht vanuit haar toezichthoudende rol dat 
de Raad van Bestuur daadwerkelijk ‘in control’ is voor wat 
betreft de voornaamste risico’s van de organisatie.” 

TMZ verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid 

“Met ons ‘compliance-model’ kunnen we vroegtijdig risico’s signaleren”

TMZ voelt zich als (zorg)organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid van haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 
Het is dan ook belangrijk om vroegtijdig te signaleren welke risico’s op de organisatie afkomen. Ook vanuit de ‘Zorg-
brede Governance Code’ - afspraken met betrekking tot goed ondernemingsbestuur - is TMZ verplicht om een actief 
beleid te voeren op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit doet TMZ met het zogenoemde ‘compliance-model’ dat zich 
richt op naleving van wet- en regelgeving. In 2012 is dit model verder ontwikkeld. 

Het Planetree-zorgconcept vormt de 
basis voor het compliance-model.

INTERVIEW
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TMZ wint aanbesteding en timmert 
aan de weg met haar thuiszorg

TMZ heeft in augustus 2012 meegedaan in de competitie van zorgaanbieders voor de aan-
besteding van de thuiszorg voor 2013. Resultaat was een eerste plaats op de ranglijst. 

De positieve uitslag betekent dat TMZ kan groeien op het gebied van thuiszorg en zich 
kan oriënteren op nieuwe plaatsen in Twente. “Het zogenoemde ‘wijkgericht werken’ met 
zelfstandig opererende teams en wijksteunpunten staat hierbij centraal”, vertelt Fred 
Schrander, onder meer verantwoordelijk voor de thuiszorg van TMZ. “Deze werkwijze sluit 
naadloos aan op de huidige zorgbehoefte. Het zorgt niet alleen voor tevreden cliënten, 
maar verbetert ook de kwaliteit van zorg en geeft werknemers meer werkplezier.”

augustus 2012
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Cliëntenraad geeft enthousiast invulling aan medezeggenschap

“De belevingswereld van cliënten staat centraal” Onze Cliëntenraad

TMZ kent lokale Cliëntenraden in de diverse 
regio’s. Elke lokale raad heeft een afgevaardigde in 
de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR bestond 
in 2012 uit de volgende leden: mevrouw M. van 
der Meulen (voorzitter), mevrouw W. v.d. Worp, 
mevrouw F. Hulsmeijer, de heer H. Nijhof, de heer 
D. Grunwald, mevrouw M. Eekers, mevrouw  
J. Paus, mevrouw G. Platjes en de heer Jansen (tot 
mei). Vanuit de organisatie werd de CCR in 2012 
ondersteund door regiomanager Martin Lenferink.

Vanuit een breder perspectief speelt de Cliëntenraad van 
TMZ een centrale rol binnen de organisatie. Het orgaan 
wordt in de ontwerpfase van het TMZ-beleid – ‘voor in de 
trechter’ – betrokken. Marie van der Meulen, voorzitter van 
de Centrale Cliëntenraad (CCR) vertelt: “Het afgelopen 
jaar zijn we steeds meer gekend en betrokken bij processen. 
Vooral het formuleren van speerpunten en meedenken bij 
het samenstellen van de jaardoelen is erg waardevol. Dit 
vormt de rode draad voor het uitvoeren van activiteiten.” 

Thema’s van 2012 
Op initiatief van de Cliëntenraad zijn er een aantal speer-
punten benoemd waar gezamenlijk aan gewerkt is. In 2012 
waren dit de thema’s: mentaal welbevinden, voeding, 
familieparticipatie, veiligheid en een hygiënische woon-
omgeving. “We zijn in januari gestart met een werkgroep 
‘Mentaal Welbevinden’ om te kijken hoe we de belevings-
wereld van cliënten op een hoger peil kunnen brengen”, 
vertelt Marie van der Meulen. “Aan het einde van het 

jaar is er een leerdag georganiseerd waarin dit thema 
centraal stond. Cliëntenraadsleden en leden van het 
Managementteam waren hiervoor uitgenodigd. Het was 
een bijzondere dag die ons veel aanknopingspunten heeft 
geboden om dit onderwerp verdere invulling te geven.”

Maaltijden
De CCR heeft het afgelopen jaar ook meegedacht over 
het onderwerp ‘voeding’. Marie van der Meulen maakte 
als voorzitter van de CCR deel uit van de projectgroep 
die zich bezig heeft gehouden met de procedure voor de 
aanbesteding van de nieuwe leverancier. “De maaltijden 
bij TMZ waren al kwalitatief goed, maar ook de wijze 
waarop maaltijden gepresenteerd worden is van belang. 
Hier wordt door de leverancier nu extra aandacht aan 
gegeven. Hierdoor zal een goede maaltijd nog prettiger 
worden beleefd en zijn we er van overtuigd dat de voort-
zetting van de samenwerking tot nog mooiere resultaten 
kan gaan leiden.” 

De Cliëntenraad kan terugkijken op een jaar waarin - in samenspraak met de Raad van Bestuur -  het medezeggenschap 
van cliënten opnieuw kleur en inhoud heeft gekregen. Dit is gedaan door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen 
aan de organisatie, waarbij de gezamenlijke belangen van cliënten van TMZ voorop staan. De Cliëntenraad speelt 
namelijk een actieve rol bij het vaststellen van prioriteiten op basis van de cliënttevredenheidsonderzoeken en denkt mee 
op beleidsniveau op het gebied van wonen, welzijn, voeding en de kwaliteit van zorg.

INTERVIEW

Marie van der Meulen geniet van het contact met bewoners.
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Regio Borne

 � Het Dijkhuis is de startlocatie van de Koets’n 
Keerls. Bewoners zitten ‘eersterang’. 

 � Lancering boek ‘Het Dijkhuis’. Betrokkenen uit 
het verleden zijn hiervoor uitgenodigd. 

 � Opening van de bewegingstuin voor senioren.
 � Expositie van de fotoclub Borne in Het 

Dijkhuis.
 � 1 x per week rolstoelwandelen met de Stichting 

Rolstoelwandelen Borne.
 � Algemene Bond Ouderen Borne heeft een 

optreden van het Piratenkoor in Het Dijkhuis 
aangeboden.

 � De Kringloop heeft een optreden 
georganiseerd voor Het Dijkhuis.

 � Voorjaarsmarkt en kerstmarkt met 
ondersteuning van inwoners Borne.

 � 3x per week biljarten in Het Dijkhuis met de 
biljartclub uit Borne.

 � De ‘Care Clowns’ zijn op een afdeling geweest 
via de Stichting Vrienden van Het Dijkhuis.

 � NL Doet: leerlingen van het Twickel College 
organiseren de Bingo.

 � De Zonnebloem organiseert activiteiten in Het 
Dijkhuis.

 � Optreden van de Jantjes in het Kulturhus 
Borne voor de bewoners van Het Dijkhuis.

 � Het Rode Kruis Borne werkt mee met 
vrijwilligers aan grote activiteiten.

TC Tubantia (12-12-2012)

TC Tubantia (8-12-2012)

Opening van de bewegingstuin voor senioren.

Koets’n Keerls in Het Dijkhuis.

Bewoners genieten van het piratenkoor.
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‘Verbonden met de samenleving’
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TMZ en ROC zetten schouders 
onder zorgonderwijs
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en het ROC van Twente 
werken nauw samen om de aansluiting tussen het 
zorgonderwijs en de praktijk verder te verbeteren. Op 
dinsdag 18 september 2012 hebben beide organisaties in 
Het Meulenbelt in Almelo een convenant getekend waarin 
concrete afspraken zijn gemaakt om samen op te trekken 
bij het vormgeven van het zorgonderwijs. Uitgangspunt 
van de samenwerking is het stimuleren van vakman- en 
vakvrouwschap in zorg en onderwijs. Bij de ondertekening 
van het convenant zijn de ROC-studenten ook zelf aan het 
woord gekomen (zie afbeelding). 

Binnen het convenant is onder andere aangegeven 
dat vakmensen van TMZ ingezet worden bij 
onderwijsactiviteiten binnen het ROC van Twente. 
Daarnaast wordt het onderwijs deels verzorgd binnen 
de werklocaties van TMZ. “Een unieke aanpak waarmee 
we onze studenten zo goed mogelijk kennis laten maken 
met de praktijk”, vertelt Jacqueline Buys, directeur van 
het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC 
van Twente. “Op deze manier zijn zij straks optimaal 
voorbereid op het werken binnen de snel veranderende 
zorgsector.” 

september 2012
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TMZ doet jaarlijks onderzoek naar de ervaren kwaliteit 
van bewoners en hun naasten. “Bij onze somatische 
cliënten gebeurt dit door het voeren van persoonlijke 
gesprekken”, vertelt Nijmeijer. “Thuiszorgcliënten en 
vertegenwoordigers van dementerende cliënten vullen 
een vragenlijst in. In 2012 hebben we de goede kwaliteit 
van zorg kunnen vasthouden. Enkele locaties scoren 
op onderdelen wat minder en anderen juist beter. 
Uitkomsten van onderzoeken bieden vrijwel altijd 
aanknopingspunten voor gerichte verbeteringen. Door 
deze onderzoeken bewust jaarlijks uit te voeren – eens in 
de twee jaar is verplicht – krijgen we een goed beeld of 
deze verbeteringen het gewenste effect hebben gehad.”

Erkenning
TMZ heeft in 2012 ook onderzoek gedaan naar de tevreden- 
heid van haar medewerkers. Nijmeijer: “Hieruit kwam 
naar voren dat de medewerkers van TMZ trots zijn op de 
organisatie en hun beroep en voldoening halen uit hun 

werk. De positieve resultaten hebben er zelfs voor gezorgd 
dat we genomineerd zijn voor de Beste Werkgever Award 
en deze prijs uiteindelijk in de wacht hebben gesleept. Een 
mooie vorm van erkenning. Toch is het geen reden om 
achterover te leunen. De resultaten van het onderzoek 
bieden genoeg aanknopingspunten om het werkgever-
schap van TMZ verder te versterken.”

Kwaliteitskeurmerk 
Een ander hoogtepunt voor TMZ waren de resultaten van 
de externe audits. “Elk jaar worden we bezocht door een 
auditcommissie die ons kwaliteitssysteem beoordeelt”, 
legt Nijmeijer uit. “Dit doet ze onder andere door  
documenten te beoordelen en gesprekken te voeren 
met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. 
Eenmaal in drie jaar vindt een uitgebreid onderzoek 
plaats. Op basis van dit onderzoek kregen we te horen dat 
ons ISO-certificaat – een belangrijk kwaliteitskeurmerk – 
de komende drie jaar wordt verlengd.”

Complimenten
TMZ heeft van de auditcommissie complimenten gekregen 
voor de positieve ontwikkelingen binnen de organisatie 
in de afgelopen drie jaar. Nijmeijer: “Er wordt gewerkt 
volgens een duidelijke visie en de ‘puzzel’ met betrekking tot 
het Rijnlands denken valt hierdoor steeds meer in elkaar. 
Met de aandachtspunten - grote tekortkomingen heeft de 
commissie niet gevonden - gaan we actief aan de slag zodat 
we volgend jaar bij de ‘controle-audit’ de auditcommissie 
opnieuw positief kunnen verrassen.”

Kwaliteitsfunctionaris Paul Nijmeijer kijkt terug op bijzonder jaar

“Alles draait om het welbevinden van onze cliënten”
Kwaliteit is binnen TMZ een sleutelwoord. Naast het bieden van goede zorg betekent het dat cliënten, familie,  
mantelzorgers, werknemers en vrijwilligers zich veilig en prettig voelen. Als kwaliteitsfunctionaris zet Paul Nijmeijer zich 
vol passie in om de kwaliteit binnen TMZ te bewaken en leidinggevenden te ondersteunen bij het verbeteren van de  
kwaliteit van zorg. Zijn jarenlange ervaring in de zorg helpt hem bij het vervullen van deze taak. Nijmeijer kijkt terug op 
een bijzonder jaar. “De organisatie wordt steeds groter en de kwaliteit is van een goed niveau.”

INTERVIEW

Paul Nijmeijer bespreekt de resultaten van de klanttevredenheids- 
onderzoeken met afdelingshoofd Ingrid Vossebeld.
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Ludieke kick-off van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

Op donderdag 4 oktober 2012 heeft TMZ een belangrijke stap naar de toekomst gezet. Op deze dag vond de 
introductiebijeenkomst van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) plaats in het restaurant van Het Meulenbelt in 
Almelo. Op een ludieke manier kregen de aanwezigen een beeld hoe het ECD de relatie met de cliënt kan verbeteren.
Daarnaast gaf de projectgroep een toelichting (zie afbeelding).

Martin Lenferink – regiomanager Almelo en projectleider van het ECD – benadrukte het belang van de gezamenlijke 
kick-off. “Het ECD wordt het grootste digitale programma waarmee binnen TMZ wordt gewerkt om de zorg te 
ondersteunen. Het bijhouden van de administratie gaat hierdoor fors minder tijd kosten, waardoor er meer tijd is 
om met de cliënt door te brengen. Het was erg waardevol om hier samen bij stil te staan tijdens deze middag.”

oktober 2012
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PNEUMA
Bij ‘pneuma’ gaat het om de ‘geest’. TMZ wil 
haar medewerkers continu inspireren en op 
een positieve manier motiveren. Alleen met 
betrokken, creatieve, vaardige en zelfstandige 
werknemers kan TMZ goede en persoonlijke  
zorg bieden.

Een belangrijke vorm van beleid gericht op ‘people’ 
is passie en vakmanschap van medewerkers. TMZ 
streeft ernaar medewerkers uitdagingen te bieden 
en stimuleert kennisoverdracht vanuit verschillende 
invalshoeken.

In de praktijk:
Medewerkers krijgen bij TMZ de kans om betekenisvol 
te zijn. Door hen ruimte te bieden bij het uitoefenen 
van hun vak en eigen verantwoordelijkheid te stimu-
leren, ontstaat betrokkenheid en verantwoordelijk-
heidsgevoel. Daarnaast krijgen medewerkers volop 
kansen om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. 

PEOPLE

Bij het speerpunt ‘planet’ is het belangrijkste doel 
het besparen van energie. TMZ heeft zich ook in 
2012 weer vol passie ingezet om voorop te blijven 
lopen met moderne en energiezuinige voor- 
zieningen.

In de praktijk:
Nieuwe locaties zoals Het Borsthuis in Hengelo en 
’t Haarhuus in Westerhaar zijn bijna energie- 
neutraal. Er is nauwelijks fossiele brandstof nodig 
om te koelen of te verwarmen. Daarnaast is er 
in 2012 verder gewerkt aan de plannen voor Het 
Weggeler. Een nieuwe locatie in Almelo met een 
duurzaam karakter. Voor TMZ  betekent ‘planet’ 
ook dat middelen zo effectief mogelijk worden 
ingezet om ‘verspilling’ te voorkomen. 

PLANET

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

TMZ legt basis om ook in de toekomst 
goede en betaalbare zorg te bieden

TMZ is nu al volop bezig om ook in de toekomst het 
verschil te maken voor haar cliënten met goede en 
betaalbare zorg. Om dit te bereiken zet TMZ zich vol 
passie in om het thema ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo)’ in de praktijk te brengen.  Binnen 
mvo staan de volgende uitgangspunten centraal: 
‘people’, ‘planet’, ‘profit’ en ‘pneuma’. In Rijnlandse 
termen zijn dit de begrippen ‘talent’, ‘omgeving/
rentmeesterschap’, ‘solidariteit’ en ‘inspiratie’. Aan 
de hand van deze thema’s wordt met voorbeelden 
uitgelegd op welke manieren TMZ zich in 2012 heeft 
ingezet voor een duurzame toekomst.

Het thema ‘profit’ heeft betrekking op het creëren 
van maatschappelijk rendement en het stimuleren van 
solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. 

In de praktijk:
TMZ zet zich actief in om de samenleving naar binnen te 
halen. De verschillende locaties kenmerken zich steeds 
meer als ontmoetingsplekken. Door samen te werken 
met allerlei organisaties – variërend van scholen en 
verenigingen tot bedrijven en goede doelen – ontstaat 
er een ‘win-win’ situatie. Organisaties kunnen gebruik 
maken van de voorzieningen van TMZ en bewoners 
kunnen – waar mogelijk – aanhaken en genieten van de 
sfeer en gezelligheid. Een mooi voorbeeld van maat-
schappelijk rendement, waar op de pagina’s 10, 17, 23, 
28 en 31 verder op wordt ingegaan.  

PROFIT
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 Toekomst ouderenzorg centraal tijdens symposium TMZ
Hoe kunnen zorgorganisaties ook in de toekomst goede en betaalbare zorg bieden? Deze vraag stond 
op donderdag 11 oktober 2012 centraal tijdens het symposium ‘Toekomst ouderenzorg: met beide 
benen in de samenleving’. In Kulturhus De Bijenkorf in Borne gingen toonaangevende sprekers vanuit 
verschillende perspectieven in op dit actuele onderwerp. De thema’s solidariteit, betrokkenheid en 
wederkerige verantwoordelijkheid kwamen hierbij nadrukkelijk naar voren. Het symposium was een 
initiatief van TMZ. Vertegenwoordigers van onder andere overheden en regionale zorgorganisaties 
waren aanwezig. 

Het thema van het symposium sluit aan op ingrijpende veranderingen binnen de zorgsector. Peter Weda, 
voorzitter Raad van Bestuur van TMZ: “Onze organisatie is op dit moment al volop bezig met het leggen 
van een basis voor de toekomst. Wij leren hierbij van andere organisaties en het bedrijfsleven en vinden 
het op onze beurt belangrijk dat ook wij onze ervaringen delen. De toekomst van de zorg is namelijk een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Voor TMZ was dit aanleiding om het symposium te organiseren.”

oktober 2012
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Bekijk een samenvatting van het symposium en de leermarkt op www.youtube.com/triviummeulenbelt.
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Regio Hengelo

 � Bezoek van kinderdagverblijf De Hartendief. Jong 
en oud knutselen samen en genieten van elkaars 
aanwezigheid.

 � 4-seizoenenmarkt bij Thiems Inn. Inwoners van 
Hengelo zijn van harte welkom.

 � Start Bridgeclub in Het Borsthuis. Diverse 
bridgers vertonen hun kunsten. 

 � Groot carnaval aangeboden door 
Carnavalsvereniging De Noorker Mennekes.

 � Muziekquiz voor bewoners aangeboden  
door KPN.

 � Het Borsthuis is het decor van een tentoonstelling 
met portretten van negentigjarigen van de 
Fotoclub Hengelo. Bewoners van Het Borsthuis 
hebben ‘model gestaan’ en kunnen genieten van 
de prachtige fotografie. 

 � Najaars- en voorjaarsmodeshow door de firma 
Doorduijn.

 � Kinderen van Het Montessori College hebben een 
‘rolstoelwasstraat’ voor bewoners gemaakt.

 � Dankzij deelname aan de Slingerbeurs brengen 
cliënten een bezoek aan de Hengelose Revue en 
Abba Gold in het Rabotheater.

 � Koninginnedaggebak van de Hengelose 
Oranjevereniging.

 � December is een echte feestmaand met optredens 
van diverse koren en een feestelijke kerstmarkt.

Jong en oud genieten samen.

Thiems Inn haalt de samenleving naar binnen.

Sfeer en gezelligheid in Het Hof.

TC Tubantia - (20-07-2012)

TC Tubantia (17-10-2012)
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‘Verbonden met de samenleving’
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Zintuigen worden geprikkeld tijdens ‘proef-eet’ TMZ 

Het Dijkhuis in Borne was woensdag 31 oktober 2012 het decor van een heuse ‘proef-eet’. De smaakvolle 
middag werd georganiseerd om de leverancier die de komende vijf jaar de voeding bij TMZ mag verzorgen 
te kiezen. Aan de proeverij namen twintig personen deel, waaronder bewoners uit diverse regio’s, Cliënten- 
raadsleden, leden van het Managementteam en inkoopdeskundigen van TMZ. Met een scoreformulier 
naast het bord werden de gerechten grondig beoordeeld op basis van kleur, geur, smaak en consistentie. 

Marie van der Meulen, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad vertelt: “Er is een heel traject aan vooraf 
gegaan. Zo hebben we eerst onderzocht wat de huidige situatie is. We hebben met veel bewoners, familie 
en medewerkers gesproken en verschillende locaties bezocht. Het doel was om te onderzoeken: wat kan er 
beter?” Resultaat van het intensieve proces is een nauwe samenwerking met voedingsleverancier Huuskes. 
Lekker en gezond eten in een prettige omgeving is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. oktober 2012
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Woord van de Raad van Toezicht

Dit uitgangspunt mag echter niet leiden tot een positie op 
afstand van de organisatie. De Raad van Toezicht dient 
zich naar haar opvatting verantwoordelijk te voelen voor 
de governance van TMZ en ernaar te handelen en daarmee 
betrokken te zijn bij het wel en wee van TMZ. Een collec-
tieve verantwoordelijkheid dus, samen met de Raad van 
Bestuur, maar met duidelijk gescheiden rollen.

De Raad van Toezicht is zich terdege bewust van deze 
delicate positie. Daarover spreekt ze voortdurend, 
bijvoorbeeld tijdens studiedagen, en ook in de zelfevaluaties 
komt dit thema ter sprake. De Raad van Toezicht van 
TMZ is eveneens van oordeel, dat ze de samenleving 
vertegenwoordigt, waarvoor TMZ haar maatschappelijke 
functie vervult. Ze gaat dus ook na of de organisatie naar 
haar mening op de juiste wijze invulling geeft aan haar 
rol voor de samenleving. De Raad van Toezicht prijst zich 
gelukkig met enige regelmaat goede formele en plezierige 
informele contacten te hebben met de Cliëntenraad, die de 
cliënten en bewoners vertegenwoordigt.

TMZ is een grote werkgever en de Raad van Toezicht 
realiseert zich dat de organisatie een grote verantwoorde-
lijkheid draagt voor medewerkers en hun gezinnen, die voor 
hun bestaan afhankelijk zijn van de organisatie. Een goed 

contact met het vertegenwoordigend orgaan, de Onder- 
nemingsraad acht ze daarom van groot belang. 

De veranderende omstandigheden in de samenleving en 
de problematiek van de bekostiging van de zorg maakt de 
betrokkenheid van vrijwilligers en familieparticipatie tot een 
steeds belangrijker wordende hoeksteen bij het aanbieden 
van zorg. De Raad van Toezicht vindt dat de betrokkenheid 
van deze groepen om haar aandacht en bijzondere waar-
dering vraagt. 

Toezicht betekent ook, dat de Raad van Toezicht een 
pro-actieve houding aanneemt ten aanzien van het in beeld 
brengen van de risico’s, die de organisatie loopt. Risico’s, 
die de zorgfunctie voor bewoners met zich mee brengt, 
maar ook risico’s bij beleid, investeringen en gedrag.  
De samenleving mag terecht een kritische houding van 
de Raad van Toezicht verwachten als het gaat om boven-
staande aspecten. De zorg voor cliënten en de zorg voor 
de continuïteit de van organisatie met haar medewerkers 
wordt daarmee gediend.

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geven – elk met 
hun eigen rol en verantwoordelijkheden - in samenspraak 
richting aan de ontwikkelingen bij TMZ. De Raad van 

Toezicht is van oordeel, dat het voorgestelde en ingezette 
beleid van de Raad van Bestuur op uitstekende wijze 
invulling geeft aan de rol van TMZ voor de samenleving.  
De gezonde financiële positie en de waardering als de beste 
werkgever in Twente in 2012 zorgen daarbij voor een solide 
fundament om deze positie in de toekomst te continueren 
en verder uit te bouwen.  
  
Harm Mannak
Voorzitter Raad van Toezicht TMZ

De Raad van Toezicht van TMZ verricht het toezicht op de Raad van Bestuur op grond van de wet- en regelgeving in 
Nederland. Ze baseert zich op de Governance code voor de zorg bij de wijze waarop ze haar taak uitoefent. Belangrijk 
daarbij is, dat ze dit toezicht ‘op afstand’ verricht. Dit wil zeggen dat ze zich niet mengt in de taak van de Raad van 
Bestuur, namelijk het besturen van de organisatie.
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TMZ werkt op verschillende niveaus samen met 
overheden. Zo is er contact met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provincie 
Overijssel, maar wordt er ook intensief overlegd met de 
gemeenten waarin de organisatie actief is. “Er komen 
veel extra taken terecht op het bordje van de lokale 

overheid”, vertelt Fred Schrander, verantwoordelijk 
voor eerstelijnszorg bij TMZ. “Tegelijkertijd komt er 
minder geld beschikbaar. We zien het als een gedeelde 
verantwoordelijkheid om in te spelen op deze situatie. 
Samen overleggen we hoe de kwaliteit van de zorg op 
lange termijn gegarandeerd kan blijven.” 

Constructief 
Lex Albers, wethouder van de gemeente Borne, beaamt het 
belang van samenwerking. “De zorg is volop in beweging. Als 
gemeente moeten we inspelen op deze veranderingen en ons 
met goed en weloverwogen beleid richten op de toekomst. 
Het gesprek aangaan en samenwerken met toonaangevende 
zorgorganisaties zoals TMZ helpt ons om deze richting te 
bepalen. Het is belangrijk om van elkaar te weten waar we 
mee bezig zijn en gebruik te maken van elkaars expertise.  
De contacten met TMZ verlopen altijd prettig, constructief 
en in een goede open sfeer. We weten elkaar te vinden.”

Ketenzorg
TMZ werkt daarnaast nauw samen met andere zorgor-
ganisaties. Deze zogenoemde ketenzorg richt zich op het 
gebruik maken van elkaars kennis, mogelijkheden en capa-
citeit. Schrander: “Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied 
van dementie, palliatieve zorg en overbruggingszorg na een 
verblijf in het ziekenhuis. Binnen deze zorggebieden krijgen 
mensen te maken met meerdere zorgpartijen. Daarom 
werken we samen met organisaties zoals het Roessingh, 
Ziekenhuisgroep Twente en huisartsen. Doel is om waar 
mogelijk tot een krachtige gezamenlijke aanpak te komen.”

Samenwerken om het verschil te maken

“Het bundelen van krachten biedt een enorm voordeel” 
Het bieden van goede zorg is onmogelijk zonder goede relaties en samenwerkingsverbanden. TMZ trekt dan ook veel 
en graag op met allerlei organisaties en instellingen. Hierbij staat de continuïteit en de kwaliteit van zorg altijd centraal. 
Samen het verschil maken is het uitgangspunt. Ook in 2012 heeft TMZ door verbindingen te leggen en krachtig samen te 
werken het coöperatief gedachtegoed in de praktijk gebracht. 

Fred Schrander legt actief verbindingen met gemeenten.

Lex Albers, wethouder gemeente Borne.

INTERVIEW
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TMZ verkozen tot beste werkgever van 2012  

Een absoluut hoogtepunt voor TMZ was het winnen van de ‘Beste Werkgever Award 2012’ op donderdag 15 november. Dit is een verkiezing 
van de beste werkgever in Twente en omstreken. TMZ versloeg hierbij Zorgvilla’s Twente in de categorie non-profit. Tijdens een speciale avond 
van het evenement Business Meets Twente in Cinestar is de prijs overhandigd aan Peter Weda, voorzitter van de Raad van Bestuur van TMZ. 
 
Het winnen van de prijs betekent veel voor TMZ. Weda: “Het is een prestatie die we samen met alle medewerkers hebben neergezet. Het geeft aan 
dat de manier van werken van TMZ opvalt en – ook buiten de organisatie – gewaardeerd wordt. Voor nieuwe medewerkers betekent dit een extra 
reden om bij ons te komen werken en het geeft onze cliënten en hun naasten vertrouwen. Het belangrijkste is dat deze prestatie de verplichting 
schept om op deze weg door te gaan. Samen willen we het verschil blijven maken voor onze cliënten en voor elkaar.”
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RESEARCH & CONSULTANCY

De Beste Werkgever Award is mogelijk gemaakt door:

TriviumMeulenbeltZorg

winnaar vande Beste Werkgever Award 2012   in de categorie ‘non-prot’      
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Regio Tubbergen
 � MeulenbeltZorg is start- en 

finishlocatie van de Tubbergse 
Eschrit. Bewoners zitten vooraan en 
genieten van het spektakel. 

 � Carnavalsvereniging De 
Schoape Bollekes viert feest bij 
MeulenbeltZorg. Bewoners worden 
volop bij de festiviteiten betrokken.  

 � Met Koninginnedag zorgen de 
Oranjevereniging en Muziekvereniging 
voor plezier en gezelligheid. 

 � De middenstand van Tubbergen 
ondersteunt de sfeervolle en 
drukbezochte kerstmarkt van 
MeulenbeltZorg.

 � Kerkkoren en kinderkoren geven 
regelmatig voorstellingen voor 
bewoners.

Op en rond de Essen

Op en rond de Essen

‘Verbonden met de samenleving’

Op en rond de Essen

De middenstand van Tubbergen ondersteunt de gezellige kerstmarkt.

28 |     



Maatschappelijk Jaarverslag 2012  |  29

Ondernemingsraad TMZ

TMZ kent een centrale Ondernemingsraad en 
decentrale Onderdeelcommissies. Deze com-
missies hebben een ‘linking pin’ met de centrale 
Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad 
bestond in 2012 uit de volgende leden: Herman 
Schoemaker (voorzitter), Cindy Peters (vice 
voorzitter), Klaas Tabak, Carla Breedveld, Bianca 
Nijhuis, Geja Drenthen, Laura van Sluijs en Gerko 
Kremer.

Ondernemingsraad kiest voor pro-actieve rol

“Meedenken, meepraten en meebeslissen als uitgangspunten”

TMZ heeft in 2012 opnieuw onderzoek gedaan naar de 
tevredenheid van medewerkers. Herman Schoemaker, 
voorzitter van de OR, vertelt: “De resultaten van dit 
onderzoek hebben er vorig jaar aan bijgedragen dat TMZ 
is verkozen tot Beste Werkgever, maar wij gebruiken de 
informatie ook om te kijken wat verbeterpunten zijn. We 
zien het onderzoek als een ‘thermometer’ die aangeeft aan 
hoe mensen hun werk daadwerkelijk ervaren. We vinden 
het dan ook belangrijk om medewerkers te stimuleren om 
hun stem te laten horen en wensen nog meer deelnemers 
bij volgende onderzoeken.”

Samenspraak
Naast de input van het onderzoek volgt de OR 
wat er op TMZ-locaties gebeurt. Hierbij spelen de 
Onderdeelcommissies (OC) een grote rol. Schoemaker: 
“Leden van de OC werken zelf op een locatie. Als er 
iets speelt, merken zij het direct. Zij bundelen deze 
onderwerpen en bespreken dit met de betreffende 
regiomanager.” De leden van de OR vinden het daarnaast 
belangrijk om elkaar scherp te houden. “TMZ heeft de visie 

‘Samen voor persoonlijke zorg’. Wij proberen dan ook om 
in samenspraak met onder andere de Raad van Bestuur een 
uitkomst te zoeken die voor iedereen gunstig is.” 

Coöperatief werkoverleg 
Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal belangrijke 
onderwerpen de revue gepasseerd. Zo was de OR 
betrokken bij nieuwbouwproject ’t Haarhuus in 
Westerhaar, het samengaan met de Huisartsenpraktijk in 
Geesteren en ontwikkelingen in de thuiszorg. Schoemaker: 
“Hierbij kijken wij altijd naar de consequenties die het heeft 
voor het personeel, de werkgelegenheid en de gezondheid 
van de organisatie.” Het meest trots is Schoemaker op 
de introductie van het ‘coöperatief werkoverleg’ binnen 
TMZ. “Hierbij nemen niet alleen medewerkers deel aan 
een overleg, maar bijvoorbeeld ook leden van de lokale 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Hierdoor hoeven 
dingen maar één keer uitgelegd te worden en ontstaat 
er een veel breder draagvlak voor beslissingen. Een mooi 
voorbeeld waarbij het principe ‘wie het weet mag het 
zeggen’ en medeverantwoordelijkheid centraal staan.”

De Ondernemingsraad (OR) van TMZ representeert de medewerkers en speelt een belangrijke rol in de continuïteit van 
de organisatie. Hierbij is er gekozen voor een pro-actieve rol, waarbij het orgaan nauw betrokken wordt bij het bespreken 
van strategische thema’s. Zo heeft de OR in 2012 actief meegewerkt aan het samenstellen van de Jaarroute met daarin 
de organisatiedoelstellingen voor het komende jaar, maar ook onderwerpen als nieuwbouwprojecten, thuiszorg en het 
coöperatief werkoverleg stonden op de agenda. 

INTERVIEW

Herman Schoemaker (derde van rechts) 
vergadert met de Ondernemingsraad.
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Volop belangstelling voor opening ‘paleisie’ ‘t Haarhuus

Op vrijdag 30 november 2012 stond Westerhaar in het teken van de opening van ’t Haarhuus.  
Een modern en duurzaam woonzorgcomplex met grote betekenis voor het dorp en bovendien een 
plek waar bewoners zich snel thuis zijn gaan voelen. Cornelis Visser – Burgemeester van Twenterand 
– heeft samen met een bewoner de symbolische openingshandeling verricht (zie afbeelding). 

Jos van der Wal – regiomanager Twenterand en Tubbergen - denkt met plezier terug aan de opening. 
“Het was een mooi moment om samen te ‘toosten’ op ’t Haarhuus, dat door bewoners ook wel in 
onvervalst Westerhaars als ‘paleisie’ wordt aangeduid. Uiteraard was er ook aandacht voor bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn in het zonnetje gezet tijdens feestelijke bijeenkomsten met gezel-
ligheid, muziek en uiteraard een hapje en een drankje. Een dag na de officiële opening namen ruim 
1250 belangstellenden uit Westerhaar de moeite om een kijkje te nemen tijdens de Open Dag.”

november 2012
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Bekijk een impressie van de opening en de Open Dag op www.youtube.com/triviummeulenbelt.
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Regio Twenterand

 � Najaarsmarkt De Weemelanden wordt druk 
bezocht door inwoners van Vriezenveen. 

 � Biljartvereniging Westerhaar geeft een 
demonstratie voor de bewoners van  
‘t Haarhuus. 

 � Bewoners van De Weemelanden genieten 
volop van het bezoek van de peuters van de 
Triangel. 

 � Beautydag in De Weemelanden verzorgd door 
leerlingen van het ROC van Twente.

 � Schoolkinderen van De Weeme vieren samen 
met bewoners De Weemelanden Pasen, 
Sinterklaas en Kerst.

 � High tea in De Weemelanden verzorgd door 
leerlingen van Het Noordik in Vriezenveen.

 � Doe-dag van de firma Harmsen in  
De Weemelanden.

Bewoners De Weemelanden worden in de watten gelegd door scholieren van het ROC van Twente.

TC Tubantia (03-10-2012)

De Koerier

TC Tubantia (06-12-2012)

‘Verbonden met de samenleving’
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Bewoners ‘t Haarhuus genieten met 

basisschoolleerlingen van een een Paasontbijt.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2012  (na resultaatbestemming)

Vaste activa 
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

1
2
3

5
6
7
8

Activa Ref.

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

9

10

11

6
12

Ref.

€
94.603

68.346.483
94.921

68.536.007

1.881.161
0
0

25.249.255
27.130.416

95.666.423

€
122.525

67.701.638
677.876

68.502.039

2.607.314
8.548.439

34.240
9.627.491

20.817.485

89.319.524

31 - 12 - ‘12 31 - 12 - ‘11

€
183

21.393.249
4.973.512

26.366.944

2.680.978

51.557.350

1.045.770
14.015.382

95.666.423

€
183

17.698.258
2.315.076

20.013.517

1.973.930

55.189.549

0
12.142.528

89.319.524

31 - 12 - ‘12 31 - 12 - ‘11Passiva

Financieel gezond

De vermogenspositie is een belangrijke maatstaf 
van de financiële gezondheid van een onderneming. 
Het gaat hierbij om het eigen vermogen in relatie 
tot het totaal van alle schulden en bezittingen. 
De vermogenspositie geeft aan in hoeverre een 
onderneming risico’s kan opvangen. 

TMZ beschikt over een zogenoemd solvabiliteits-
percentage van 31,4%. De fusie tussen Trivium 
Meulenbelt Groep en Stichting De Groene brug heeft 
het vermogen van de organisatie in 2012 extra doen 
stijgen. Deze financiële impuls zal de komende jaren 
worden aangewend om te blijven investeren in de 
kwaliteit van de zorg. 

Geconcludeerd kan worden dat het jaar 2012 door 
Trivium Meulenbelt Groep positief is afgesloten en dat 
de organisatie financieel gezond is. Op deze pagina’s 
vindt u de financiële overzichten die deze sterke 
financiële positie bewijzen.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Geconsolideerde resultatenrekening over 2011

Bedrijfsopbrengsten:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten

Resultaat boekjaar

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Onttrekking bestemmingsreserve
Toevoeging algemene reserve
 

 
14
 15
16
17

18
19
21

22

23

Ref.

€
78.029.238
 2.545.846

464.783
2.972.962

84.012.829

53.567.862
4.376.330

20.098.015

78.042.207

5.970.622
-2.272.942

3.697.679
0

3.697.679

2012
€

3.697.679
   

 3.697.679

€
72.225.728
 2.078.602

326.453
2.007.275

76.638.058

49.271.793
4.472.170

17.254.212

70.998.175

5.639.883
-2.339.494

3.300.389
0

3.300.389

2011
€

3.004.381
260.586

35.423
 3.300.390

2012 2011

Resultaatbestemming
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 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg
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Samen voor persoonlijke zorg


