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TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zet zich in voor goede en persoonlijke 

zorg. Daar wordt dagelijks aan gewerkt, over gewaakt en er wordt 

continu gekeken naar mogelijkheden tot verdere verbetering. Om goede 

en persoonlijke zorg te leveren wordt samengewerkt in Teams voor 

persoonlijke zorg. Zorg is immers geen taak en verantwoordelijkheid 

voor één persoon maar van meerdere mensen, ieder vanuit een eigen 

vakgebied en/of achtergrond. Daarom bestaan de Teams voor persoonlijke 

zorg bij TMZ uit cliënten, de familie/het netwerk, medewerkers van alle 

disciplines en vrijwilligers.

Teams voor
persoonlijke zorg

Het welbevinden vergroten

Teams voor persoonlijke zorg tonen 

samen initiatief, nemen samen 

beslissingen en lossen problemen 

samen op. Telkens wordt er gekeken 

wat het beste is voor het team en  

de cliënt. Voor elk teamlid geldt dat 

volop ruimte wordt geboden om  

vanuit eigen ervaring en (vak)kennis 

een individuele bijdrage te leveren. 

Dat kan een voorstel zijn, een tip, 

een uitgewerkt planonderdeel, 

een initiatief etc. Het team maakt 

vervolgens een afweging en besluit of 

de inbreng de gewenste meerwaarde 

heeft. Dit samenspel leidt tot een door 

het volledige team gedragen zorgplan 

dat slechts een doel heeft: het 

welbevinden van de cliënt vergroten. 

Regie bij de cliënt 

Het uitgangspunt bij TMZ is dat iedere 

cliënt zijn of haar eigen wensen en 

behoeften heeft. De teamleden kijken 

samen wat het beste is. Centraal  

staat dat de regie zoveel mogelijk bij 

de betrokken cliënt of bewoner blijft. 

Dat is van belang voor de identiteit, 

het zelfrespect en de waardigheid. 

Het gaat immers over beslissingen -  

of het nou om de keuze van kleding, 

de dagindeling of de behandeling  

gaat - die van grote invloed zijn op 

zijn of haar dagelijks leven. 

Elkaars talenten ontdekken en 

benutten 

Om een goed team te worden en te 

blijven, is het belangrijk om elkaar 

te leren kennen, te investeren in de 

relatie met teamgenoten en elkaars 

talenten te ontdekken en te benutten. 

Elk teamlid doet waar hij/zij goed in 

is. De verschillen tussen teamleden 

worden gewaardeerd en het doel is 

om elkaar sterker te maken. Samen 

wordt vol passie gewerkt aan de 

kwaliteit van zorg en welzijn. 

“Het is belangrijk dat je onderdeel 

bent en dat je je onderdeel voelt 

van het team van mensen dat om 

je heen staat. Ik denk dat dit heel 

belangrijk is. Ik bedoel, regie over je 

eigen zorg hoeft niet per se alleen 

maar bij jou zelf te liggen. De regie 

moet naar mijn idee liggen in een 

gemeenschap van mensen. Het moet 

een samenspel zijn.” 

Cliënt TMZ



Teams voor
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Goede kwaliteit  
van zorg 
en welzijn

Tevreden 
clienten en 

familie/netwerk

Tevreden 
medewerkers en 

vrijwilligers

Financieel 
gezonde 

organisatie



Een boom in bloei  

TMZ gebruikt een boom in bloei als 

beeld voor Teams voor persoonlijke 

zorg. 

 

De vier appels staan symbool voor de 

gewenste resultaten, namelijk: 

•  goede kwaliteit van zorg en welzijn; 

•  tevreden cliënten en familie/

netwerk; 

•  tevreden medewerkers en 

vrijwilligers; 

• financieel gezonde organisatie. 

Soms lukt het niet meer alleen,  
en heeft u hulp nodig van deze of geen.  

U krijgt hulp aan huis,  
of gaat verhuizen naar een tehuis.     

 
Wij willen u graag ondersteunen maar doen dit niet alleen. 

We doen dit samen met de mensen om u heen. 
Z ij kennen u immers heel goed, 

en weten daarom hoe u de dingen graag doet. 
 

We willen u graag leren kennen, 
en hopen dat u aan ons kunt wennen. 

Wat vindt u belangrijk, wat geeft u een goed gevoel. 
Want persoonlijke zorg dat is ons doel. 

 
Bij ons mag je je eigen leven leiden en jezelf zijn, 

dat vindt ieder mens toch f ijn. 
Iedere dag weer van elkaar leren, 
en samen een thuisgevoel creeren.

Janneke Vorderman 
Medewerker Gastenservice bij TMZ

Persoonlijke zorg  

“De tijd nemen voor een ander, 

of dat nou de vrijwilliger is of 

de cliënt of de familie. 

Betrokkenheid en verbondenheid, 

daar draait het om.” 

Vrijwilliger TMZ

“Samen werken aan persoonlijke zorg 

heeft te maken met erkenning: goede 

zorg gaat steeds weer om het zich al 

dan niet ‘gezien’ voelen.” 

Familielid cliënt TMZ
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TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 0900 - 2 453 453  

E : info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : facebook.com/triviummeulenbelt

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

 : instagram.com/triviummeulenbeltzorg
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