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Muziek versterkt in alle toonaarden

CONteam meer dan een helper in nood

Precies een jaar geleden leefden wij als TMZ naar binnen gekeerd, losgerukt van de 

samenleving waarvan wij zo graag deel uitmaken. Corona dwong ons ertoe, zonder 

mededogen. Nooit eerder in ons bestaan was er een jaar waarin onze fysieke en mentale 

weerbaarheid zo op de proef werd gesteld. De angst en het verdriet waren in menig 

gezicht te lezen. 

Wat was het daarom mooi en fijn om te zien en te ervaren dat TMZ een organisatie is 

waar collegialiteit, flexibiliteit en positiviteit de basis zijn. Een organisatie waarin geen 

grenzen bestaan tussen afdelingen of individuele collega’s. Met Teams voor persoonlijke 

zorg waarin medewerkers lief en leed delen met bewoners, hun naasten en vrijwilligers. 

Wij zijn elkaar te hulp geschoten, vonden altijd een schouder om op uit te huilen of de 

tijd om te luisteren naar iemand in nood. Eens te meer blijkt TMZ een organisatie te zijn 

van mensen met een hart voor elkaar en de zorg om en voor een ander. Ons vertrouwen 

is groot dat wij ook dit jaar weer samen optrekken en doen wat goed voelt.

Bedankt hiervoor. 

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ 

Beste lezer,
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Goed uitgerust

Naast dat Mark veel vanuit huis aan het werk is, is hij als 

trainer ook met enige regelmaat in het digitale leslokaal  

te vinden. “Het is een zeer goed uitgeruste voorziening”, 

zegt hij. “Wij hebben de beschikking over twee grote 

verrijdbare televisies, camera’s, microfoons en een stabiele 

internetverbinding. Het is opgetuigd nadat corona het ons 

onmogelijk maakte om nog fysiek bij elkaar te komen.”

 

“ Het is een zeer goed  
uitgeruste voorziening ”

Flexibel

Dat was ook noodzakelijk. Mark en zijn teamleden geven 

normaal gesproken allerlei trainingen aan diverse 

collega’s. Het fysieke contact mag dan grotendeels zijn 

weggevallen, het werk moet wel doorgaan. Door de 

aanschaf van de digitale hulpmiddelen kunnen ze sneller 

en beter voorzien in het beantwoorden van leervragen.

Mark: “We hebben ingezet op kwaliteit en flexibiliteit.  

Er zijn les en cursusprogramma’s waarbij wij uitsluitend 

digitaal informatie geven zonder iemand in beeld te 

hebben, maar we hebben ook digitale bijeenkomsten 

waarop wij elkaar kunnen zien. Een derde optie is de 

combinatie hiervan. Dan zijn er toch mensen fysiek 

aanwezig in het leslokaal en tegelijkertijd is er een groep 

die er digitaal bij aansluit. Dit is afhankelijk van de op dat 

moment geldende maatregelen.”

(On)persoonlijk

Mark en Charlotte zijn het erover eens dat digitale 

communicatie afbreuk doet aan de persoonlijke beleving.  

Het ‘gesprekje bij de koffieautomaat’, de lichaamstaal ‘lezen’ 

of een letterlijk schouderklopje. Charlotte: “Het faciliteren en 

bevorderen van de deskundigheid op de wijze zoals we dat 

gewend zijn moet blijven. Het samen praten, discussiëren, 

van elkaar leren en alle interactie die dat met zich mee

brengt. Die leveren veel meer op en dat is kwalitatief meer 

waard dan in je eentje kijken naar een laptop.”

Ze ziet echter wel de voordelen van digitale communicatie. 

“Bijvoorbeeld in het geval dat je alleen kennis wilt over

brengen en interactie geen rol speelt. Een webinar is een 

voorbeeld daarvan.” Het thuiswerken, weg van de drukte, 

hectiek en afleiding op kantoor. Dat zijn blijvertjes, met  

of zonder corona. Corona heeft dat proces versneld.  

“Toch blijft het contact op de werkplek zelf ook heel erg 

belangrijk en mag wat mij betreft nooit verdwijnen.  

Voor ons zijn de digitale alternatieven niet zaligmakend 

maar een aanvulling”, besluit Charlotte.

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ is een gevleugelde 

uitspraak van de legendarische Johan Cruijff. Dat 

geldt ook voor corona. Het virus heeft voor een 

stroomversnelling gezorgd op het gebied van 

digitale communicatie. De komst van het digitale 

leslokaal op de eerste etage van Het Meulenbelt 

bijvoorbeeld. Mark Haarman en Charlotte Welberg 

van Leren en Ontwikkelen zijn er blij mee. 

Digitaal leren en ontwikkelen in 
stroomversnelling dankzij corona 
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een berghelling. Ze gaat in op de geschiedenis van wijnen, 

legt uit waarom de ene fles een paar euro kost en de andere 

een vermogen. En wat is de beste sluiting van een fles, hoe 

en hoe lang kan of moet een fles wijn bewaard worden en 

welke wijn hoort in welk glas? 

“Natuurlijk wordt er tijdens een cursus en proeverij ook een 

glaasje gedronken, maar het meeste wordt uitgespuugd. 

Gezelligheid is belangrijk, maar net als ik zijn de deelnemers 

ook nieuwsgierig naar het ontstaan van wijnen en de 

wijnsoorten. Als je niet weet hoe een lindebloesem ruikt, 

zul je die smaak ook nooit proeven in een wijn. En weet je 

dat een Rochefort uitstekend samengaat met een zoete wijn 

waarvan de druiven een rottingsproces hebben ondergaan? 

Of dat vis naar ijzer smaakt als je er een verkeerde wijn bij 

schenkt? Een wijn kan een gerecht kapot maken of 

versterken”, doceert Aly. Door de coronapandemie ligt dit 

alles nu stil. Ze weet dat er online proeverijen worden 

gehouden, maar daar doet zij niet aan mee. “Het gaat om de 

praktijk. Wijn moet je beleven, bij voorkeur in gezelschap 

van geestverwanten en niet in je eentje achter een laptop.” 

Lage landen

Tot slot de vraag of Nederland een wijnland is. “Niet zoals 

Frankrijk of Duitsland”, reageert ze. “Maar er worden in ons 

land, eigenlijk in alle zogenaamde lage landen, goede tot heel 

Dat het geen vakantieliefde was bleek bij thuiskomst. Aly 

besloot een cursus over wijnen te volgen aan het ROC van 

Twente in Almelo. Haar fascinatie werd er nog groter door,  

zo groot dat ze daarna de opleiding tot vinoloog ging volgen.

Diepgaande kennis

“Aan de Wijnacademie in Maarn”, vertelt ze. “Je leert er  

alles over wijnbouw, vinificatie (wijnbereiding), de 

wijnlanden in de wereld met de bijbehorende wijnen en 

wetgeving, marketing, wijn en gezondheid, het 

Het precieze jaar en de echte aanleiding die haar op 

het pad naar vinoloog bracht weet Aly niet meer. Wel 

dat het tijdens een vakantie was. “Ik denk in 2004”, 

zegt ze. “Wij waren in het Rhonegebied in Frankrijk en 

bezochten wijnboeren. Ik vond een glaasje wijn op zijn 

tijd namelijk altijd al lekker, tijdens mijn studietijd al, 

maar dat was het dan ook. Tijdens ons bezoek aan die 

wijnboeren werd ik nieuwsgierig. Door wat we daar 

zagen en door de enthousiaste verhalen van de 

wijnboeren raakte ik geïntrigeerd door het hele proces 

dat achter het ontstaan van wijn schuilgaat.”

goede wijnen gemaakt. Ook internationaal prijswinnende 

wijnen. Je komt verspreid over het hele land wijnboeren 

tegen, maar men kan er niet van bestaan. Limburg was de 

eerste provincie waar men is begonnen met het maken van 

wijnen, tegenwoordig blazen Twente, Gelderland en ook 

Zeeland een aardig deuntje mee. Persoonlijk drink ik het 

liefst een goed glas uit het zuidelijk Rhonegebied, daar waar 

mijn liefde voor wijn is begonnen. Maar ook een fijne droge 

Riesling uit Duitsland of Oostenrijk kan ik zeer waarderen.”

En wat is de duurste fles waaruit je een glaasje hebt 

gedronken? “600 euro”, zegt ze na enig nadenken. “Met een 

proefgroep op de academie. Ik zou het er zelf nooit voor 

over hebben.”

Aly Hoven, vinoloog die 
klare wijn schenkt

De andere kant van…
Overdag, ’s avonds of ‘s nachts zijn onze collega’s aan het werk. In 

de verpleging of verzorging, als activiteitenbegeleider, vrijwilliger, 

bij de gastenservice, technische dienst of een van de andere 

disciplines binnen TMZ. In hun vrije tijd beoefenen zij een hobby. 

Soms een enkel uurtje per week, vaak elke dag en op verschillende 

niveaus, maar allemaal met grote passie en gedrevenheid. Het is 

hun ‘andere kant’. Dit keer de andere kant van…

Naam:  Aly Hoven

Plaats:  Hengelo

Werk:  Geriatrie fysiotherapeut Hengelo

Hobby:   Register Vinoloog/SDEN-register wijndocent

organoleptisch en analytisch proeven (door waar te nemen 

met de zintuigen), de invloed van klimaatverschillen op de 

groei en het rijpen van druiven, ziektes in de wijngaarden, 

het bewerken van grond. Het gaat echt ver, diep en breed,  

is ook best intensief maar enorm interessant.”

Aly is nu een van de ongeveer dertig gediplomeerde Register 

Vinologen en register wijndocenten in ons land. Volgde ze 

ooit zelf een beginnerscursus aan het ROC, later werd ze 

gevraagd om er les te gaan geven. Dat deed ze ook aan de 

Cas Spijkers Academie. Ze leidde er zelf ook tien docenten 

op. Tegenwoordig geeft ze cursussen aan liefhebbers en 

mensen uit de horeca en wijnhandel en leidt zij kandidaten 

op voor het landelijke erkend exameninstituut SDEN, voluit 

de Stichting Dranken en Examen Normering geheten. 

Daarnaast organiseert ze wijnproeverijen. 

“ Ik raakte geïntrigeerd door het hele proces ”
Leerzame gezelligheid

Haar cursussen en wijnproeverijen zijn bijzonder gezellige, 

maar ook leerzame bijeenkomsten. Termen als aroma, 

afdronk, balans, body, zwaar, tannine en wrang komen 

voorbij. Ze leert haar cursisten de smaak te herkennen aan 

de kleur van wijn, vertelt over de invloed van zon en 

schaduw op de wijnranken en de invloed van de ligging op 
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Alle drie maakten ze in het najaar van 2020 hun 

opwachting bij het speciale zorgteam in Krönnenzommer. 

Manuela: “In Tubbergen werkte ik bij TMZ op een afdeling 

met achttien bewoners, waarvan er op een gegeven 

moment dertien in cohort zaten en apart verpleegd 

werden en vijf in thuisquarantaine op de afdeling. Ik zag 

vanaf een afstandje hoe ingrijpend dat was en werd 

nieuwsgierig naar hoe het werken op een cohort zou zijn. 

Daarom meldde ik mij aan voor de regionale cohort. Ik zag 

het als een mooie uitdaging, goed voor mijn ontwikkeling, 

maar vooral omdat ik wilde helpen”, zegt Manuela.

Dezelfde motivatie

Wendy benadrukt dit. Janneke ook, maar bij haar was het 

vooral ook een stukje plichtsgevoel. “Ik had zoiets van, als 

wij een bewoner met corona hebben, dan willen wij ook dat 

er een goede plek voor komt. Dan is het logisch dat er ook 

medewerkers van ons naar de regionale cohortafdeling 

gaan om daar zorg te verlenen. Ik wist trouwens niet goed 

wat ik moest verwachten. Het ging ook allemaal heel snel. 

Maar het was mooi om onbekende collega’s te ontmoeten, 

samen op te trekken en te horen hoe zij normaliter werken. 

En dan blijkt dat we eigenlijk in grote lijnen op dezelfde 

manier en vanuit eenzelfde motivatie werken; zo goed 

mogelijk zorgen voor onze bewoners.”

Mentale belasting

Dat was en is uiteraard ook het geval op de regionale 

cohortafdeling. Ondanks de goede zorg stierven er in één 

week tijd soms meerdere bewoners. “Heftig en mentaal 

best zwaar”, zeggen ze alle drie. “Het ene moment zitten 

ze nog in de huiskamer, zijn weliswaar besmet, maar er is 

ogenschijnlijk niets aan de hand. De volgende dag hoor je 

een hoestje, ze krijgen koorts, het zuurstofgehalte daalt 

snel, ze eten en drinken slecht en voor je het weet krijgen 

ze zuurstof toegediend. Ze stierven onder onze ogen. Het 

waren mensen met wie je tijdens hun verblijf een band 

had gebouwd. Dat is ook logisch, want de verzorging was 

intensief”, zegt Janneke. 

Manuela herinnert zich één bepaalde late dienst nog goed. 

“Ik draaide die week samen met Wendy. Er waren een 

aantal mensen heel erg ziek, terminaal zelfs. Op een dag 

moesten we meerdere mensen uitgeleiden. Het ging toen 

vooral om mensen die uit een thuissituatie kwamen en 

eigenlijk al heel ziek waren. Wat je ook deed, het had 

allemaal geen zin. Je zag ze wegglijden en voelde je totaal 

machteloos. Ik heb er nadien wel even last van gehad.  

Je laat dan je gevoel toe. Even maar, dan was het weer 

‘gewoon doorgaan’. Toch was het heel fijn om er met 

collega’s van TMZ te zijn met wie je er over kon praten. 

Die TMZband is er gewoon.” 

Collegialiteit

‘Maar’, vindt Wendy, “Ik weet zeker dat dit ook bij de 

collega’s van de andere instellingen had gekund. Ze waren 

allemaal heel behulpzaam. Het onzekere gevoel dat je in 

het begin had verdween heel snel. Je groeide naar elkaar 

toe. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je 

er allemaal werkt vanuit eenzelfde insteek. Dat verbindt.” 

Was het op sommige momenten emotioneel best heftig, 

het feitelijke werken was dat niet. Wendy bijvoorbeeld, 

vond het op de regionale cohort makkelijker werken dan 

op de eigen locatie. “Je komt binnen in een schone ruimte 

waar je je omkleedt. Daarna ga je de ruimte binnen waarin 

alle besmette bewoners verblijven. Je hoeft je dus niet 

telkens om te kleden als je van de ene naar de andere 

bewoner gaat. In onze eigen locaties moet dat wel als er 

op een afdeling een of twee bewoners besmet zijn en de 

rest niet.” 

“ Werken vanuit dezelfde insteek  
zorgt voor verbinding ”

Oogcontact

Angst om besmet te worden hadden ze niet. "Ik heb daar 

ook niet bij stilgestaan", vertelt Janneke. “Wij liepen erbij 

als onherkenbare maanmannetjes. De bewoners accepteer

den het als de gewoonste zaak van de wereld. Ze zochten 

oogcontact en dat was voor hen voldoende.” 

Wendy (L), Janneke en Manuela (R).

Verrijkend maar mentaal soms zwaar

Verpleegkundige Janneke Kolhoop en Verzorgenden IG Wendy Pijffers en Manuela Egberts werk(t)en op  

de speciale regionale cohortafdeling bij het verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn. Samen met 

collega’s van andere Twentse zorginstellingen ontlastten zij zo de druk op de 1e-lijnszorg. “Mentaal soms 

zwaar, maar vooral leerzaam en verrijkend”, zeggen de drie TMZ-collega’s.

Werken op regionale 
cohortafdeling leerzaam 

“ Wij liepen erbij als  
onherkenbare maanmannetjes.  
De bewoners accepteerden het  

als de gewoonste zaak  
van de wereld ”
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Je hoort af en toe wel eens over mensen dat ze 

getrouwd zijn met hun werk. Meestal betekent dit 

geen opgestoken duim, maar een waarschuwende 

vinger. Voor Rita en Jan Pol uit Vroomshoop gaat deze 

vlieger niet op. Hoewel… het echtpaar is vier keer per 

week in ‘t Haarhuus in Westerhaar actief als 

vrijwilliger. De woonzorglocatie was in 2015 bovendien 

het toneel van hun huwelijksplechtigheid. Ze kunnen 

en willen niet zonder zeggen ze.

“Jan is er elke dinsdag, ik elke donderdag en samen zijn wij 

er iedere vrijdag en zondag ’s avonds”, zegt de 61jarige Rita. 

“Wij schenken de koffie of thee in, spelen een spelletje, 

lezen voor uit de krant en als we in de woonkamer van een 

bewoner zijn helpen we een handje. Gewoon er zijn voor de 

bewoners en vooral ‘efkes kuiern’. De lach op het gezicht 

zien te krijgen. Die liefde die je ervoor terugkrijgt, die geeft 

zoveel voldoening.” 

Moeders

Kom ze dus niet aan hun vrijwilligerswerk. Jan was al 

actief in het oude Haarhuus, Rita begon later in de 

nieuwbouw, die in 2012 werd geopend. “Onze moeders 

woonden er. Zo ontmoeten wij elkaar”, vertelt Jan (64).  

Ik was tot dat moment nooit getrouwd, terwijl Rita weduwe 

was. Ik was nogal bleu. Veel bewoners hadden het eerder in 

de gaten dat er iets speelde dan ik.”

Huwelijk

Ze gaven elkaar het jawoord in ‘t Haarhuus, waarmee ook 

een innige band was opgebouwd. Bewoners en medewerkers 

behoorden tot de huwelijksgasten. “Prachtig. Met geen pen 

te beschrijven”, zeggen ze. 

Vertrouwensband

Veel van de bewoners van toen zijn inmiddels overleden. Elk 

overlijden doet hun pijn. Ook hun moeders zijn er niet meer. 

Maar daarom stoppen doen ze absoluut niet. Het voelt alsof 

ze de bewoners dan in de steek laten. Rita: “Je bouwt er een 

band mee op, leert ze kennen. Ze vertrouwen je en rekenen 

ook op ons. Jan kwam eens op een kamer waar de bewoner 

in het donker zat te kijken. Hij schoof de gordijnen open en 

het eerste wat de bewoner zei was, ‘goh Jan, wat ben ik blij 

dat je er bent’. Dan ga je zitten en begint een praatje. Het 

zijn kleine dingen, maar ze doen veel.”

Door corona moeten de bewoners het tijdelijk zonder de 

aandacht en hulp van het echtpaar doen. Jan en Rita vinden 

het vreselijk, maar hebben alle begrip voor de 

veiligheidsmaatregelen. “Ik heb ze met Kerstmis allemaal een 

zelfgeschreven kerstkaart gestuurd”, zegt Rita.

Vrijwilligers Jan en Rita Pol 
trouw aan elkaar en ‘t Haarhuus

Over de vraag waarom iemand lid zou worden 

hoeft Marie niet na te denken. “Wij geven een 

stem aan de ruim 1400 cliënten die TMZ verspreid 

door de regio heeft”, zegt zij. “Wij kijken door 

hun bril en verwoorden hun zorgen, behoeften  

en meningen naar een standpunt, dat hun 

gemeenschappelijk belang dient. Dat leggen wij 

voor aan het management en de Raad van 

Bestuur, met wie wij periodiek om tafel zitten. 

Wij adviseren ook, gevraagd en ongevraagd en  

we worden serieus genomen.” 

Ervaringsdeskundigen

Wie te maken heeft met wijkverpleging, als 

cliënt, partner, familie of mantelzorger heeft te 

maken met de complexe wet en regelgeving en 

een dynamisch krachtenveld. Marie: “Het zijn 

bijna zonder uitzondering betrokken mensen,  

met veel kennis en ervaring. Mensen die 

waarschijnlijk goed op de hoogte zijn van de 

voortdurende ontwikkelingen in de zorg. Dat 

soort mensen kunnen wij bij de cliëntenraad  

goed gebruiken.”

De voorzitter garandeert nieuwe kandidaten een 

uitdagend en veelzijdig werkveld. Thema’s die 

landelijk spelen zijn bijvoorbeeld personeels

tekort, wachttijden, bereikbaarheid, continuïteit 

van de zorg, wisselende medewerkers etc.  

Marie: “Op onze eigen agenda staan onderwerpen 

als het centraal stellen van de cliënt, het nakomen 

van afspraken, omgangsvormen, veiligheid, 

communicatie en het alarmerings systeem. Die 

kunnen tijdens een themadag aan de orde komen. 

Het zijn stuk voor stuk zaken die van directe invloed 

zijn op het dagelijks leven van een cliënt. Als 

cliënten raad dragen wij bij aan de kwaliteit en 

continuïteit van de juiste zorg”, aldus Marie van der 

Meulen.

Teamspelers

Dit alles vraagt dus om een sterke cliëntenraad en 

daar wringt momenteel de schoen. Op dit moment 

namelijk, zijn niet alle regio’s vertegenwoordigd 

waarin TMZ actief is. De voorzitter ziet het liefst 

een cliëntenraad van ongeveer vijftien leden. Het 

moeten teamspelers zijn, mensen die actief 

meedenken, ideeënrijk zijn en bereid zijn om een 

scholing te volgen. 

De cliëntenraad Wijkzorg van TMZ is op zoek naar versterking. Het huidige ledental van 

zeven personen blijkt te weinig voor een goede afspiegeling van de cliënten, vindt voorzitter 

Marie van der Meulen. 

Cliëntenraad 
Wijkzorg zoekt 
nieuwe teamspelers

Wie geïnteresseerd is en nadere 

informatie wil kan hiervoor terecht 

bij mevrouw M.G. van der Meulen, 

mail: mgvdmeulen@kpnmail.nl of de 

leidinggevende Wijkzorg. 
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“We kijken er enorm naar uit”
Vernieuwing van Het Meulenbelt Artist impression van Het Meulenbelt.

Coleta en Gerrie bij de entree van Het Meulenbelt.  

Gerrie werkt sinds 2006 bij TMZ, Coleta werkt er 30 jaar. 

Beiden zijn al eerder betrokken geweest bij renovaties en de 

realisatie van nieuwe locaties bij TMZ. Ze hebben dus al de 

nodige ervaring en weten ‘wat erbij komt kijken’. Coleta: “We 

beginnen nu echt te merken dat de locatie aan vernieuwing 

toe is. Met de stuurgroep en gebruikers groepen zijn we al 

langere tijd bezig om de plannen voor te bereiden. We willen 

echt een hele mooie, duurzame en toekomstbestendige 

locatie neerzetten. Om dat te realiseren is er over veel zaken 

nagedacht. Inmiddels is het bouwcontract ondertekend en 

kunnen we de bouw gaan voorbereiden. We vinden het 

spannend, maar kijken er ook enorm naar uit.”  

Veel bewegingsvrijheid

Het Meulenbelt gaat weer dezelfde doelgroepen 

huisvesten als dat op dit moment het geval is. Als de 

Toekomstbestendig, duurzaam, sfeervol en omringd 

door een prachtige groene omgeving. Dat is hoe het 

nieuwe Meulenbelt in Almelo zich laat omschrijven. 

Het woonzorgcentrum wordt de komende vijf jaar 

fasegewijs – op dezelfde plek - volledig vervangen 

door toekomstbestendige nieuwbouw. Achter de 

schermen is er hard gewerkt aan de plannen. 

Leidinggevenden Gerrie Rohaan en Coleta Brok 

maken onderdeel uit van het team dat zich hier vol 

enthousiasme voor inzet. 

plannen gerealiseerd zijn, hebben alle bewoners straks een 

eigen studio met eigen sanitair. Coleta: “Er is bewust voor 

gekozen dat psychogeriatrische bewoners op de begane 

grond een studio krijgen. Bewoners krijgen daardoor nog 

meer ruimte om vrij te bewegen. Ze kunnen bijvoorbeeld 

makkelijk en op een veilige manier naar buiten en genieten 

van de prachtige, groene binnentuin. Doordat bewoners 

zelf naar buiten kunnen, zijn ze niet afhankelijk van 

begeleiding. Dit vinden we belangrijk, dat bewoners zo 

lang mogelijk de regie hebben over hun eigen kunnen.  

Dat is voor ons de rode draad. Bovendien hebben we veel 

aandacht voor de belevingswereld die we voor bewoners 

met dementie willen creëren. Hierbij houden we rekening 

met de rustbehoefte, looproutes, kleuren en technologie 

op het gebied van beleving.”

“ Bewoners kunnen straks genieten van een 
prachtige groene binnentuin ”

Clusteren en revalidatieboulevard

Ook over de indeling is grondig nagedacht. Gerrie: “De 

locatie kent meerdere bouwlagen. Dit vraagt om een andere 

denkwijze. De kortdurende zorg  zoals revalidatie, het 

vakmanschap inzetten om tot een mooi resultaat te 

komen. Ook de cliëntenraad denkt mee en is betrokken. 

Het wordt echt een ‘huis’ van ons allemaal.” Gerrie knikt 

instemmend en vertelt: “Er is heel kritisch meegedacht 

door eenieder. Het meedenken door medewerkers is heel 

belangrijk. Zij kennen de praktijk als geen ander.” 

Bewoners en medewerkers

Coleta en Gerrie merken dat medewerkers enthousiast  

zijn over de plannen. “Zij zien het ook als een mooie 

nieuwe uitdaging en kijken uit naar de komst van de 

eenpersoonskamers, de studio’s voor de bewoners.” 

Gerrie: “Het ‘faseren’ zal de komende jaren best een 

uitdaging zijn, maar dat maakt het ook leuk. We doen  

het met elkaar. Coleta: “We zitten ook erg op één lijn.” 

De komende tijd

De komende tijd gaan de gebruikersgroepen verder met 

het voorwerk. Coleta: “Het is belangrijk dat ‘binnen en 

buiten’ goed bij elkaar passen en een mooie verbinding 

vormen. Het zal straks meer vorm gaan krijgen als we per 

doelgroep, zorggebied en afdeling naar de aankleding en 

sfeer gaan kijken. Per doelgroep gaan we collega’s met 

specifieke expertise uitnodigen om mee te denken.” Gerrie: 

“Hierdoor krijgen we ook een nog betere verbinding met 

elkaar, kunnen we meekijken in elkaars werk. Dat is iets 

moois, want het resultaat wordt er nog beter van.”

hospice en de overbruggingszorg  komt op de etages.  

We hebben gekozen voor een praktische indeling, gekeken 

hoe we zaken goed kunnen clusteren en therapeutisch 

kunnen inrichten. De revalidatieboulevard komt op de 

eerste verdieping, evenals de dagbehandeling. In dezelfde 

gang krijgen ook de disciplines die daar werken een werk  

plek. Door deze indeling hebben bewoners de mogelijkheid 

om het oefenmateriaal ook buiten de therapie te blijven 

gebruiken. Daarnaast is er ook veel aandacht voor groen, 

comfort en licht. De huiskamers, die zo belangrijk zijn als 

ontmoetingsruimte, komen bijvoorbeeld op ‘de kopse kant’. 

We werken naar het licht toe. Daar hebben we samen met 

de architect naar gekeken.”

“ De huiskamers zijn zo belangrijk als 
ontmoetingsruimte ”

Samen bepaald

Voordat alle ideeën tot stand kwamen, is er grondig 

onderzoek verricht. Coleta: “We hebben werkbezoeken 

gebracht aan andere locaties en er is zelfs een voorbeeld

studio in elkaar gezet. Hierdoor konden we door een 

toekomstig appartement lopen en kijken naar hoe zaken 

zijn ingedeeld en mogelijk nog beter konden.” En dat is 

volgens Gerrie en Coleta wat dit proces zo bijzonder 

maakt. Coleta: “We hebben veel inspraak, dat geldt ook 

voor de zorgmedewerkers en andere disciplines. We 

hebben van begin af aan samen gekeken en bepaald hoe 

het moet gaan worden. Iedereen heeft zeggenschap.  

Je kunt echt gezamenlijk de aanwezige expertise en 



Beroerte zette leven 
Willem Gieskens op  
zijn kop maar knakte 
het niet.
‘Iemand die veel horizontaal ligt, gaat steeds vaker 

verticaal denken’. Is geciteerd: Willem Gieskens. Een CVA 

(beroerte) zette zijn leven op zijn kop, hij was 55. Via het 

ziekenhuis en revalidatiecentrum ’t Roessingh kwam hij 

in Het Hof in Hengelo, nu alweer veertien jaar geleden. 

De 71-jarige berust. “Ik ben hier tevreden en gelukkig.” 

Mijn
levensverhaal
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Willem werd geboren aan Koekoekweg in Hengelo en 

groeide op zonder broers of zussen, maar wel met de vele 

buurtkinderen in de wijk De Noork. “We gingen naar de  

St. Janschool, een jongensschool. De Mariaschool die 

ernaast stond was een meisjesschool. Het was streng 

verboden om bij het hek tussen de schoolpleinen te gaan 

staan.” Hij grijnst. “Er werden heel wat briefjes 

uitgewisseld...”

Landmacht

Na de lagere school bezocht Willem het ULO, gevolgd door  

de LTS. In zijn vrije tijd volgde de tiener judoles en hielp hij 

de melkboer met het bezorgen van de melk, om daarna met 

de platte wagen naar de Hengelose bierbrouwerij te rijden. 

“Afval ophalen. Dat was het voer voor de koeien van de 

melkboer. Later ben ik bij de landmacht terechtgekomen,  

de Genie in Seedorf. Ik kon in dienst het groot rijbewijs en 

lasdiploma halen, daar ging het mij om. Ik heb vier jaar 

gediend en daarna bij diverse bedrijven in Hengelo 

gewerkt.”

Eigen doka

En de fotografie? Zijn ogen gaan richting de muur achter  

het bureau in zijn kamer. Een crash van een racewagen op 

Brands Hatch, een puffende stoomlocomotief, vliegtuigen, 

natuuropnames. “Ik ontwikkelde vroeger alles zelf in mijn 

eigen doka. Tegenwoordig is alles digitaal, dat maakt het 

bewaren wel makkelijker. Maar mijn enorme verzameling 

foto’s en dia’s doe ik niet weg.” 

“ Ik ontwikkelde alles zelf in mijn eigen doka ”
Lieve vrouw

Op een van de foto’s is een jonge vrouw te zien, zittend 

achter het stuur van een Opel Kapitän. “Mijn lieve vrouw 

Frida die bij elk bezoek iets lekkers meebrengt”, zegt 

Willem. “Zelf gebakken of gekookt, dat kan ze heel goed.  

Ik ontmoette haar in 1978 bij café Jan van ’t Vat aan de 

Twekkelerweg. Een kameraad had mij over haar verteld en 

vond haar wel wat voor mij. We hadden direct een klik. 

Ook met de twee kinderen uit haar eerste huwelijk en 

later de kleinkinderen. Zij bezorgen mij mijn levensgeluk. 

Natuurlijk was ik liever gezond gebleven om samen met 

Frida en de kinderen de natuur in te trekken, mooie foto’s 

te maken of samen met een kameraad vliegtuigen te 

spotten. Het is anders gelopen, maar ik ben hier in goede 

handen en vind steun in het geloof. Als ik lig denk ik 

verticaal, mijn lijntje met de hemel.” 
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Raad van Toezicht: 
‘geweldige prestaties’ 
medewerkers TMZ

Iedereen die bij TMZ werkt weet dat de Raad van 

Bestuur (RvB) het hoogste orgaan is en het statutair 

voor het zeggen heeft. Op de uitvoering wordt 

toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Ook 

in het afgelopen ‘corona-jaar’ of misschien zelfs juist 

in dat jaar waarin het er soms drastisch aan toe 

ging? We vroegen het aan voorzitter Pieter de Kroon. 

De pandemie heeft ook de Raad van Toezicht ‘op afstand’ 

gezet, zo blijkt al snel tijdens het gesprek. “Niet wat 

betreft het rapporteren aan ons en het ons op de hoogte 

houden”, zegt Pieter. “Dat werd in alle openheid gedaan. Ik 

heb ook wel contact gehouden met Fred en Willy (Fred 

Schrander en Willy Belshof, samen de RvB vormend) en 

met hen dilemma’s besproken, maar tegelijkertijd wilde ik 

ze ook niet voor de voeten lopen. Ze hadden al zoveel op 

hun bordje.” 

Verbinding

De afstand die de Raad van Toezicht (RvT) ervoer, had te 

maken met de werkwijze binnen TMZ. Een werkwijze die 

is gebaseerd op het coöperatieve model, waarbij bewoners 

en medewerkers centraal staan. Er is een sterk gevoel van 

verbinding met elkaar. “Voor ons gaat het daarom om 

meer dan een rapportage van de RvB”, zegt De Kroon. “Bij 

een coöperatief model is sprake van een samenhangend 

gevoel. En dat is de cultuur van TMZ. We doen de dingen 

samen, iedereen vanuit een eigen verantwoordelijkheid, 

maar samen. Als je een toegevoegde waarde hebt doet je 

positie er niet toe. Er wordt geluisterd en we staan open 

voor elkaar. Als er dan een ramp gebeurt in een organisatie 

waarbij je betrokken bent, zoals deze coronapandemie, 

dan wil je graag in de buurt zijn, wil je helpen. En dat is 

nou net wat door corona niet kon, terwijl het zelf 

aanwezig zijn, je gezicht laten zien ook een belangrijke 

taak van ons is. We willen laten voelen dat we meeleven 

met de bewoners en in nabijheid waardering uiten voor de 

geweldige prestaties die alle medewerkers in deze periode 

geleverd hebben. Wij hebben hartverscheurende, maar 

zeker ook hartverwarmende verhalen gehoord.”

Horen wat er speelt

Bijna alle contacten die de Raad van Toezicht in het 

afgelopen jaar heeft gehad verliepen digitaal. Onder 

normale omstandigheden worden ook locaties bezocht. 

De Kroon: “Voor corona begon heb ik ook wel eens een 

dienst meegedraaid, sprak ik bijvoorbeeld met een partner 

van een bewoner met dementie om te horen wat die van 

de zorg vindt. Dat gaat verder dan wat menig ander RvT 

doet, maar het is wel de manier om te horen wat er 

speelt. Corona heeft ons het toezichthouden in dat 

opzicht wel lastig gemaakt. Maar we hebben wel zoveel 

gehoord, dat alle leden van de Raad van Toezicht met volle 

overtuiging en recht vanuit hun hart alle medewerkers 

willen bedanken voor hun geweldige inzet om het leed van 

de bewoners en hun familie zoveel mogelijk te verzachten. 

We moeten nog even volhouden, maar nu er veel 

bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn, gloort er 

licht aan het eind van de tunnel.” 
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“Muziek is een universele taal waarmee mensen 

vanaf hun geboorte in aanraking komen. En vaak 

de rest van hun leven ook blijven”, aldus Corine. 

“Muziek kan mensen in een stemming brengen, 

het zet aan tot associatie. Muziek activeert alle 

hersengebieden, als men actief bezig is met 

luisteren of het bespelen van instrumenten.”

Stimuleren van hersengebieden

Het activeren of ontspannen van bewoners met 

als middel muziek is daarom een terugkerend 

thema in de muziektherapie sessies. “Dit kan op 

verschillende manieren”, zegt Anne. “In sessies 

luisteren we individueel of in groepsverband naar 

voorkeursmuziek, zingen we samen of zetten we 

specifieke technieken in, aangepast aan de doelen 

van de bewoner.” Het opstellen van deze doelen 

gebeurt zo nodig samen met bijvoorbeeld 

psychologen en coaches onbegrepen gedrag. 

“Omdat er veel emotie in muziek zit kan een 

bepaald lied herinneringen oproepen waar men 

eerst niet bij kon.” 

Muzikale voorkeur

De muzikale voorkeur van de bewoners speelt 

een belangrijke rol bij het oproepen van 

herinneringen of prikkelen van emoties. De 

herkenbare muziek kan bij bewoners 

(bijvoorbeeld met dementie) veiligheid en 

herkenning bieden. Bewoners kunnen 

bijvoorbeeld ontspannen of geactiveerd worden 

wanneer er doelgericht voorkeursmuziek wordt 

ingezet. Dit kan zich uiten in zingen, 

meebewegen op de muziek of juist het vertellen 

over herinneringen die de muziek oproept. Vaak 

is de muzikale voorkeur van de bewoners te 

achterhalen door cd’s op de kamer, gesprekken 

met familie of tijdens de muziektherapie. “Voor 

Muziek versterkt in alle toonaarden 

Veiligheid, herkenning en 
ontspanning; het resultaat 
van muziektherapie 

Een herinnering, een emotie, een beweging of een verhaal. In weinig media zit zoveel 

verpakt als in muziek. Dat muziek als therapie daarom uiterst geschikt is om verschillende 

doelen te behalen is niks nieuws voor de muziektherapeuten van TriviumMeulenbeltZorg. 

Hoewel muziektherapie nog in de startfase is binnen de organisatie, zijn de geluiden al 

prachtig. Muziektherapeuten Corine Leferink, Jesim Saltik en Anne Willemstein vertellen. 

Van boven naar 

beneden: Anne, Corine 

en Jesim.

Jesim en mevrouw Paus genieten samen van muziek.

sommige bewoners is muziektherapie het 

hoogtepunt van hun dag. Het geeft ons enorme 

voldoening om zo gewaardeerd te worden door de 

bewoners”, vertelt Jesim.

Daar zit toekomstmuziek in!  

Ervaring leert de muziektherapeuten dat het 

effect divers en groot is. “Gezien we nog maar 

even bezig zijn en ook zijn vertraagd door de 

coronacrisis, is het niet altijd makkelijk geweest 

om op te starten. Desondanks zijn de sessies die 

we al hebben mogen geven zó waardevol 

geweest.” Het effect is groter dan alleen de 

sessies zelf. Bewoners kijken uit naar de 

muziektherapie, de rust werkt door in de avond. 

Er zijn bewoners die nooit hadden gedacht nog 

iets nieuws te leren door hun beperkingen maar 

die ineens instrumenten kunnen bespelen. 
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“Toen de besmettingen in maart vorig jaar ook TMZ 

bereikten heb ik bij de afdeling HRM aangegeven dat 

het nu het moment was om een dergelijk opvang

team op te richten. Er was al eerder over gesproken, 

maar het moment was er nog niet geweest. Mijn 

eerdere werkgever had ook zo’n team. Dat werd 

ingeschakeld bij schokkende gebeurtenissen als 

agressie, brand, mislukte reanimaties en dergelijke. 

Ik was er ook lid van. We gingen met collega’s die bij 

incidenten betrokken waren in gesprek en monitor

den de verwerking van de gebeurtenissen. Ik zei 

tegen mijn collega’s van HRM dat de coronapandemie 

ook alle kenmerken van een trauma had. Het was 

onbekend, komt onverwacht, is onvoorspelbaar en 

het brengt onzekerheid.”

“ De coronapandemie heeft alle kenmerken  
van een trauma ”

Multidisciplinair

Na overleg met ook het Corona Coördinatie Team (CCT) 

kreeg Marina het verzoek om het CONteam op te 

zetten. Ze betrok er direct psychologe Liselot Meutstege 

bij. “In een week tijd schreven wij een plan van aanpak 

en benaderden wij vier andere collega’s die al kennis 

hadden over het voeren van gesprekken in moeilijke 

situaties. Er was namelijk geen tijd om eerst een 

scholingstraject op te zetten. Collega’s uit de zorgteams 

hebben wij bewust niet benaderd. Hun handen waren 

in de zorg nodig. Een week later konden wij met twee 

psychologen, twee geestelijk verzorgers, een trainer 

van Leren en Ontwikkelen en ikzelf aan de slag.”

Het team ondersteunde in de eerste coronagolf alle 

zeven cohortteams tijdens de dagelijkse overdrachts

momenten. Ze kregen de gelegenheid om hun 

ervaringen van zich af te praten. Daarnaast werd 

gesproken met alle positief geteste collega’s en nog 

Corona bracht de al langer bestaande ideeën 

over een opvangteam in een stroomversnelling. 

Leidinggevende Marina Wessels stond aan het 

roer ervan.

Marina Wessels pleitte direct voor oprichten CON-team

“ De coronapandemie heeft alle 
kenmerken van een trauma”

CON-team 
meer dan een 
helper in nood

“Wij helpen collega’s die een traumatische ervaring hebben 

gehad en hiermee worstelen. Maar ook mensen die sterk de 

behoefte hebben om hun gevoelens met iemand anders dan 

van hun eigen afdeling te delen”, zegt Hadewich Oude 

Lenferink, lid van het CONteam. “De reden waarom zij bij 

ons aankloppen is heel verschillend. De snelheid waarmee 

soms een bewoner overlijdt, de vele overlijdens in korte tijd, 

het snelle sobere afscheid, het niet meer mogen knuffelen 

van bewoners, gevoelens van onmacht, van het verlies van 

controle, collega’s die besmet raken, angst om zelf besmet 

te worden. Niet iedereen is hier mentaal tegen gewapend, 

met als gevolg dat zij vast dreigen te lopen.”

Alle tijd

De leden van het CONteam gaan met die collega’s in 

gesprek. Ze bieden een luisterend oor, nemen uitvoerig de 

tijd en geven met tips en adviezen een handvat voor 

ontspanning, positiviteit en mentale weerbaarheid. Zowel 

voor de werk als privésituatie. De ervaring van Hadewich  

is dat dit helpt. Het voorkomt ook nog hogere uitval van 

collega’s en versterkt de duurzame inzetbaarheid.

Team

Het team bestaat uit collega’s van diverse disciplines. 

Hadewich is zelf verpleegkundige bij Het Hof in Hengelo. 

Maar ook een psycholoog, een geestelijk verzorger, iemand 

van de gastenservice en van Leren en Ontwikkelen maken  

er deel vanuit. 

“We hebben allemaal een tweedaagse cursus gevolgd 

waarin we werden geschoold voor onze taak. Desondanks 

zijn er situaties waarin een collega dermate gebukt gaat 

onder zijn of haar ervaringen, dat de bedrijfsarts in beeld 

komt. En zo nodig kan ook het Instituut voor Psychotrauma 

(IVP) worden ingeschakeld, waar specialisten op diverse 

traumagebieden werken.”

Maart 2020. Na weken door de media te zijn geïnformeerd over een nieuw levensgevaarlijk virus, wordt  

ons land in alle hevigheid geconfronteerd met Covid-19. Overal gaan alarmbellen af. Bij TMZ dringt al snel  

het besef door dat de ‘zorg’ het zwaar voor haar kiezen gaat krijgen. De zorg om de zorg leidt tot het samen-

stellen van een multidisciplinair Collegiaal Opvang en Nazorg team (CON-team). Het blijkt al snel onmisbaar.

eens een kleine twintig collega’s die zelf aangaven 

behoefte te hebben aan een gesprek.

Onzekerheid en angst

Marina: “Het ging over onzekerheid over wat komen 

ging, angst over wat henzelf te wachten stond, angst 

over hun gezin, familie. Angst over het hebben van 

corona en de gevolgen. Onzekerheid over hun werk, 

kan en durf ik dat nog wel en de onbekendheid over 

wat het meemaken van een trauma met je kan doen.”

Geruststellen

De leden van het CONteam voerden talloze gesprek

ken. Het waren ontmoetingen waarin een luisterend 

oor werd geboden en de focus op geruststelling lag. 

Niet zelden waren hiervoor meerdere gesprekken 

nodig. Daarnaast organiseerde het team groepsop

vangbijeenkomsten voor cohortafdelingen. Tijdens 

die bijeenkomsten kon iedereen zijn of haar verhaal 

kwijt en werden ervaringen gedeeld. 

Die aanpak is succesvol gebleken. Hoewel niet 

cijfermatig onderbouwd, is Marina ervan overtuigd 

dat het uitval van collega’s heeft voorkomen. “Men 

voelde zich gehoord en gezien en we konden indien 

nodig tijdig externe hulp inschakelen”, zegt ze. “Het 

was intensief. Ook voor ons immers was corona 

nieuw en we hadden geen idee wat wij aan vragen 

konden verwachten. Tegelijkertijd gaf het ook 

binding en de wil om hier samen wat van te maken. 

Het was heel fijn om collega’s op deze manier te 

kunnen ondersteunen.”

CON-team is een blijvertje

Iedereen hoopt dat corona verdwijnt, maar nu al staat 

vast dat het CONteam blijft bestaan. Enkele maanden 

na de oprichting had het zijn meerwaarde als ‘trouble

shooter’ bij ernstige incidenten al aangetoond, zo bleek 

ook uit de evaluatie. “Wij hebben het team met zes 

mensen uitgebreid, onder meer met collega’s uit de 

zorg. Daarmee hebben wij onze collega’s ook tijdens de 

tweede coronagolf weer goed kunnen ondersteunen”, 

besluit Marina. Zij heeft inmiddels het stokje overgedra

gen aan collega’s Klaas Tabak en Sabine Olde Benneker.

Marina Wessels en Hadewich Oude Lenferink.
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