
 1 

 

 

 

 

 

Jaarverantwoording  
Trivium Meulenbelt Groep 

 

Jaardocument 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Uitgangspunten van de verslaggeving ...........................................................5 

2. Profiel van de organisatie .........................................................................5 

2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................5 

2.2 Structuur van het concern ...................................................................5 

2.3 Doelstelling en beleid TMZ ..................................................................6 

2.4 Kerngegevens ..................................................................................6 

3. Bestuur en toezicht .................................................................................8 

3.1 Normen voor goed bestuur ..................................................................8 

3.2 Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model ............................................8 

3.3 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur .................................9 

3.4  Verslag Raad van Toezicht. ................................................................ 12 

3.5     Verslag van de Raad van Bestuur over 2016 ............................................. 16 

3.6     De Ondernemingsraad ...................................................................... 23 

3.7     De Cliëntenraad ............................................................................. 25 

3.8     De Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad ...................................... 28 
 
3.9 De Multidisciplinaire Advies Raad ......................................................... 30 

4. Algemeen Kwaliteitsbeleid ...................................................................... 32 

4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem ........................................................... 32 

4.2  Samen voor Persoonlijke Zorg ............................................................. 33 

4.3  Kwaliteit van leven ......................................................................... 34 

4.4  Veiligheid .................................................................................... 34 

4.5  Leren en ontwikkelen  ..................................................................... 37 

4.6  Leiderschap, Governance en Management  ............................................. 39 

4.7  Personeelssamenstelling  .................................................................. 39 

4.8  Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers .................................................... 39 

4.9  Gebruik van hulpbronnen .................................................................. 41 

4.10  Gebruik van informatie .................................................................... 41 

4.11 Klachten  ..................................................................................... 46 



 3 

5. Financiële informatie ............................................................................. 48 

5.1 Algemeen..................................................................................... 48 

5.2 Risico’s en onzekerheden .................................................................. 49 

5.3 Toepassing gedragscode ................................................................... 49 

5.4 Toekomst ..................................................................................... 49 

 

  



 4 

Inleiding 

 
Het jaardocument 2017 is vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en 
de Minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Met ingang van verslagjaar 2007 zijn zorgaanbieders die onder de reikwijdte van de 
Regeling Verslaggeving WTZi vallen, verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun 
jaarverantwoording. De gegevens uit het jaardocument worden verzameld, beheerd en 
uitgeleverd door het CIBG, een agentschap van het ministerie van VWS. De 
jaarverantwoording wordt vastgesteld in het jaardocument 2017. 
 
Wat is het jaardocument? 

Het jaardocument is een vragenset aan de hand waarvan zorgaanbieders zich 
verantwoorden over hun prestaties in het verslagjaar. Met het jaardocument zijn vroegere 
verplichte verantwoordingsdocumenten vervallen, waardoor de administratieve lasten zijn 
verlicht. Uitgangspunt van het jaardocument is: éénmaal aanleveren, meermalen 
gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat het jaardocument gebruikt kan worden voor de 
verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan interne belanghebbenden zoals 
de cliënten, Cliëntenraad of Ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) per 1 okt. 2017 de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het ministerie 
van Justitie en het ministerie van VWS.  
 
Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed 
bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Het jaardocument vraagt gegevens 
die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd. Het 
jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats wordt door gebruik van het 
document aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen voldaan. De tweede functie is 
die van de maatschappelijke verantwoording. Met het jaardocument wordt aan de 
buitenwereld verantwoording gegeven over de organisatie. De derde functie is het 
bevorderen van transparantie van de zorgsector.  
 
Waaruit bestaat het jaardocument? 

Het jaardocument bestaat uit: 

 De jaarrekening (in PDF) 

 De kwantitatieve gegevens (via webapplicatie DigiMV) 
 

Het maatschappelijk verslag 

Met ingang van verslagjaar 2012 is het voorgeschreven model voor het jaarverslag komen 
te vervallen. Alhoewel het niet verplicht wordt gesteld, zal in dit jaardocument aandacht 
worden besteed aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Tevens wordt ingegaan op het richtinggevend 
instrument van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) voor goed bestuur en goed toezicht. Dit 
document is sinds 1 januari 2017 van kracht gegaan en bekend als de Governancecode 
Zorg. Het maatschappelijk verslag wordt op de website (www.jaarverantwoordingzorg.nl/) 
geplaatst en is openbaar. 
 
De jaarrekening moet aansluiten bij de modeljaarrekening, zoals uitgelegd op de site  
www.jaarverantwoordingzorg.nl . De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op 
de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens worden via de webapplicatie 
DigiMV opgevraagd. De gegevens worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze 
databank krijgen de instanties aan wie verantwoording moet worden afgelegd, hun 
gegevens automatisch aangeleverd. De meeste gegevens zijn openbaar.  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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1. Uitgangspunten van de verslaggeving 
 
Het voorliggende rapport betreft de verantwoording over het jaar 2017 van de Stichting  
Trivium Meulenbelt Groep. Dit is de moederstichting van: 

 Stichting TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) 

 Stichting Zorgcontinuüm 

 Stichting Het Zwaantje 

 Stichting De Groene Brug 
Alle rechtspersonen zijn stichtingen, die over dezelfde Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur beschikken. 
 
Deze verantwoording is conform de richtlijnen voor het Jaardocument 
Maatschappelijke Verantwoording en komt tegemoet aan de wens van de Trivium 
Meulenbelt Groep om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zo 
transparant mogelijk voor alle belanghebbenden te werken en te rapporteren. 
 

2. Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Trivium Meulenbelt Groep 

Adres ‘t Dijkhuis 1, Borne 

Postcode 7622 CM 

Plaats Borne 

Telefoonnummer 0900 – 2 453 453 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  08151405 

E-mailadres info@triviummeulenbeltzorg.nl 

Internetpagina www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 

2.2 Structuur van het concern 

De Stichting Trivium Meulenbelt Groep is de holdingmaatschappij van: 

 Stichting TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) 

 Stichting Zorgcontinuüm 

 Stichting Het Zwaantje 

 Stichting De Groene Brug 
  



 6 

2.3 Doelstelling en beleid TMZ 

“Samen voor Persoonlijke Zorg’, dat is het motto van TMZ. Ieder levert daaraan zijn of 
haar bijdrage. De medewerker wil graag de ruimte krijgen om invulling te geven aan 
haar/zijn passie: het bieden van warme en professionele zorg. De cliënt/bewoner wil graag 
dat er samen wordt gekeken naar welke zorg nodig is. De familie/mantelzorger wil graag 
betrokken worden bij de zorg voor haar/zijn naaste. En de vrijwilliger wil graag een 
bijdrage leveren en “erbij horen”. 
 
Cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers vormen samen 
een “Team voor persoonlijke zorg”. Eind 2017 beschikt TMZ over meer dan 100 teams die 
“samen zorgen voor persoonlijke zorg”. Daarmee is het werk in het team niet af: ook in de 
jaren daarna is verdere ontwikkeling en onderhoud nodig.  
De “teams voor persoonlijke zorg” vormen het hart van TMZ. Daar gebeurt het 7 dagen per 
week, 24 uur per dag. Daar wordt in relatie de kwaliteit van leven & sterven bepaald en 
gerealiseerd.  
Het is van groot belang dat de teams ondersteund en gefaciliteerd worden, en wel op 2 
niveaus:  
1. Op het niveau van de locatie/wijk: leidinggevenden van de teams op de locaties/wijken 
ondersteunen de teams, in samenspraak met de decentrale medezeggenschaporganen.  
2. Op centraal niveau: bestuur & management ondersteunen de teams en locaties/wijken, 
in samenspraak met de overkoepelende medezeggenschap- en adviesorganen, met toezicht 
van de RvT.  
 
Leidinggevenden, medezeggenschap/adviesorganen, bestuur en management leveren elk 
hun bijdrage aan het goed kunnen functioneren van de teams voor persoonlijke zorg. Van 
bestuur, management en leidinggevenden wordt bijvoorbeeld een specifieke stijl van 
leidinggeven verwacht. Wat er allemaal verwacht wordt, is beschreven in de 
besturingsfilosofie. Deze is in 2016 grondig herzien. Daar gaan we allemaal mee aan de 
slag in 2017, iedereen op haar/zijn eigen manier. 
 
In paragraaf 3.5 doet de Raad van Bestuur hierover uitgebreider verslag van 2017. 
 

2.4 Kerngegevens 

Kernactiviteiten en nadere typering 
TMZ biedt de volgende functies: 

 Zorgbemiddeling 

 Zorgsteunpunten in de wijk 

 Personenalarmering 

 Maatwerkvoorzieningen WMO 

 Wijkverpleging Zvw en Wlz 

 Eerste Lijns Verblijf 

 Dagvoorzieningen 

 Revalidatie 

 Huisartsenzorg 

 Paramedische zorg 

 Verzorgingshuiszorg 

 Verpleeghuiszorg 

 Overbruggingszorg  

 Terminale zorg 

 Geriatrische Revalidatie Zorg 
 

In de stichting Het Zwaantje worden 15 private appartementen geëxploiteerd.  
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De Huisartsenpraktijk Geesteren werd tot 1 mei 2017 geëxploiteerd binnen de stichting 
Zorgcontinuüm en is per die datum uitgeschreven en maakt geen deel meer uit van 
TMG. 
Binnen stichting de Groene Brug wordt het tegoed van de vrienden van beheerd. 
 
 
Cliënten/bewoners en medewerkers (in loondienst) 
Kerngegevens cliënten/bewoners inclusief WMO per einde verslagjaar: 

 Zorg en verblijf: 800 cliënten/bewoners (WLZ en ELV) 

 Geriatrische Revalidatie Zorg: 59 (DBC ZVW) 

 Dagactiviteiten: 312 cliënten (WLZ en WMO) 

 Wijkverpleging: 1091 (WMO, WLZ en ZVW) 
Voor de wijkverpleging geldt dat er het gehele jaar 1551 cliënten in zorg zijn geweest. 
 
Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst per verslagjaar:  
1233 FTE 
 
Het ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) was in 2017 voor TMZ met 7,14%, hoger dan de 
6,54% in 2016. 
 

 
 
Werkgebieden 

De Trivium Meulenbelt Groep is actief in de gemeenten: 

 Almelo 

 Wierden 

 Borne 

 Enschede 

 Hengelo 

 Tubbergen 

 Twenterand 

 Dinkelland 

 Hellendoorn 

 Hardenberg 
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3. Bestuur en toezicht 

3.1 Normen voor goed bestuur 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Daarbij geldt een 
invoeringstermijn van één jaar om in zijn geheel aan de nieuwe code te voldoen. 
De Governancecode Zorg 2017 is in de eerste plaats een richtinggevend en levend 
document voor de sector zelf. De code biedt de sector een instrument om de 
governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan 
het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het 
maatschappelijk vertrouwen. 
De vijf Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben gekozen voor een gezamenlijke code die 
gebaseerd is op zeven principes. De toepassing is niet vrijblijvend. De zeven principes 
zijn leidend. Ook deze nieuwe code sluit aan op de gedragscode voor de goede 
bestuurder van de NVZD, op de code voor de toezichthouder van de NVTZ en op het 
gedachtegoed van de brancheorganisaties.  
 
De Trivium Meulenbelt Groep past de zeven principes uit de Governancecode Zorg 
onverminderd toe. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks beoordeeld 
door de Raad van Toezicht. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben afspraken 
gemaakt over de informatie die wordt verschaft aan de Raad van Toezicht. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in het ‘Reglement voor de Raad van Toezicht’, vastgesteld in 
de vergadering van de Raad van Toezicht in juni 2015. Conform het reglement is de Raad 
van Bestuur verplicht informatie te verschaffen over kwaliteit van zorg, doelmatigheid 
en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de 
toegankelijkheid, cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid. 
 

3.2 Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model 

De Trivium Meulenbelt Groep werkt met een model, waarbij de Raad van Bestuur belast  
is met het besturen van de organisatie en verantwoording aflegt aan een intern 
toezichthoudend orgaan (de Raad van Toezicht). 

De Raad van Toezicht van de Trivium Meulenbelt Groep is tevens het toezichthoudend 
orgaan van de volgende dochterstichtingen: 

 Stichting TriviumMeulenbeltZorg 

 Stichting Zorgcontinuüm  

 Stichting Het Zwaantje 

 Stichting De Groene Brug 
 
Alle rechtspersonen zijn stichtingen, die over dezelfde Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur beschikken. 
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3.3 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

Overzicht nevenfunctie(s) leden Raad van Toezicht TriviumMeulenbeltZorg  

Naam Functie Aandachtsgebied  (Neven)functies 

De heer P. de Kroon  Voorzitter  - Aanspreekpunt RvB en OR 
- Lid Remuneratie commissie 

  

 Functie:  
Eigenaar DeKroonPlus, organisatie advies en transformatie 
begeleiding. 
 
Nevenfunctie(s): 
- Lid curatorium Leergang Verandermanagement VU  
  Amsterdam 
- Lid bestuur ZOF (ZorgOndersteuningsFonds) 
- Associated partner UNOO 
- Voorzitter dorpshuis Wijnjewoude 
- Voorzitter bestuur coöperatie WEN (Wijnjewoude Energie 
  Neutraal) 
- Lid Raad van Commissarissen Caparis  
- Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse  
  Schaats Bond (KNSB)   

Mevrouw E.R.T. 
Smits  

Vicevoorzitter  - Zorg- en dienstverlening 
- Voorzitter commissie  
  Kwaliteit & Veiligheid 
- Aanspreekpunt VAR en OR 

 Functie:  
Eigenaar ESIM Holding, interim-management, consultancy 
en coaching 
 
Nevenfuncties:  
- Lid Raad van Toezicht Sensire (voorzitter cie. Kwaliteit  
  en Veiligheid) 
- Voorzitter Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg 
- Sesam adviseur 
 

De heer W.T.A. 
Dellepoort 

Lid  - Zorg  
- Lid. Commissie Financiën 
   
- Aanspreekpunt VAR 

 Functie:  
 
Nevenfuncties: 
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht J.P van den Bent  
  Stichting, Deventer (tot 1 april 2017) 
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Careaz, Lichtenvoorde 
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- Aanspreekpunt centrale 
  cliëntenraad 

- Voorzitter Raad van Toezicht Zinzia Zorggroep,  
  Wageningen 

De heer W.P van 
Wijngaarden 

Lid - Financiën 
- Voorzitter commissie  
  Financiën 

 Functie: 
 
Nevenfunctie: 
Voorzitter review commissie SRA (370 middelgrote en 
kleine accountantskantoren)  
Vicevoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek 
Vicevoorzitter Beter Wonen Vechtdal 
Lid Raad van Toezicht Baalderborg Zorg Groep 
Lid Raad van Toezicht Het Oversticht 
Voorzitter vv OZC 
Voorzitter D66 Vechtdal 
 

Mevrouw I.W.H. 
Zwijnenberg 

Lid - Aanspreekpunt centrale 
  cliëntenraad 
- Lid commissie  Kwaliteit &  
  Veiligheid 
- Lid remuneratiecommissie 

 Functie:   
Directievoorzitter Rabobank Flevoland  
 
Nevenfuncties   
- Lid Board provincie Flevoland Winn 4 all 
- Waarnemer en instructeur Stichting Jachtopleiding  
  Nederland (SJN) 
- Bestuurslid  Business club Agoratheater Lelystad 
   

 

 

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en 
achtergrond. Deze kwaliteiten zijn vastgesteld in een profielschets.  
De Raad van Toezicht is 1 januari 2015 gestart. In de loop van 2018 zal het rooster van aftreden bekeken worden zodat de continuïteit ook 
op termijn goed ingevuld kan worden. 
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met de TMG. 
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Raad van Bestuur van TMZ in 2016 
 
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

Dhr. W.G.F. Schrander Voorzitter Raad van Bestuur, 
per 1-10-2014 

-- 

Dhr. W.C.P. Belshof Lid Raad van Bestuur,  
per 1-10-2014 

-- 

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is besproken met de Raad van Toezicht en is vastgesteld conform de landelijke richtlijnen. 
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3.4  Verslag Raad van Toezicht. 

 
Inleiding  
 
Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) hanteert in de organisatie coöperatieve uitgangspunten. Dit 
vraagt ook van de Raad van Toezicht een specifieke opsteling. Bij een coöperatie is alles 
gericht op het belang van de leden, bij TMZ zouden dat bewoners/cliënten en 
medewerkers zijn, en de leden hebben via de Algemene Leden Vergadering ook 
beslissingsbevoegdheid. En hoewel bij TMZ dit in de structuur niet geïmplementeerd is en 
daardoor in juridische niet toegepast wordt, is de werkwijze wel conform deze filosofie. 
Voor de Raad van Toezicht betekent dit, dat zij ook rechtstreeks contact hebben met 
bewoners/cliënten en medewerkers en bij al hun besluiten hun belang altijd dominant 
meewegen.   
 
In dit document willen we als toezichthouder van TMZ  toelichten op welke manier we 
vanuit dit uitgangspunt toezicht uitoefenen en leggen we verantwoording af over de 
resultaten van ons werk.   
 
Visie 
 
Onze visie sluit aan bij het motto van TMZ ‘Samen voor persoonlijke zorg”.  
Dit impliceert dat de RvT, vanuit haar opdracht in de kern een dienende taak heeft. We 
onderschrijven het streven van TMZ dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen 
werken en vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen hun werk doen. Dit doen zij in 
samenspraak met de bewoner/cliënt, hun verwanten en de vrijwilligers. TMZ heeft een 
duidelijke besturingsfilosofie waarin de kern van de organisatie helder beschreven is. De 
RvT onderschrijft deze besturingsfilosofie.  
Het is continue de bedoeling dat de kwaliteit van zorg voelbaar en merkbaar is in het 
welbevinden en welzijn van de individuele cliënt en haar verwanten.  
Hoe beter de kwaliteit van zorg, des te beter de risicobeheersing, en des te meer 
gerechtvaardigd het vertrouwen van de burger in de zorg. Onze wijze van toezicht houden 
levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat dat non-stop in de komende jaren over 
de zorg zal blijven plaatsvinden. 
In de uitvoering van ons toezicht houdend werk, zijn we proactief, gericht op 
samenwerking én onafhankelijk denken, duidelijk en doortastend. Wij onderschrijven het 
coöperatieve model waarmee we in ons toezicht houden dienend zijn aan de cliënt en de 
organisatie met al haar gremia. Daarnaast gaat goed toezicht houden over én steun bieden 
én waar noodzakelijk op tijd maatregelen nemen. 
 
Toezicht in 2017 
 

De Raad van Toezicht overlegt met de bestuurders over de strategie en de risico’s die 

verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. Daarbij is er ook aandacht voor de 

interne- en controlesystemen die worden gehanteerd. Om de organisatie te sturen, risico’s 

te beheersen en te controleren, hanteren we als TMZ een beleids- en begrotingscyclus. De 

Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor 

een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad van 

Toezicht met regelmaat overleg met andere, meestal interne stakeholders. Zo heeft er een 

overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en 

participeren leden van de Raad van Toezicht ook in overleggen over de strategie van TMZ, 

waarin meerdere gremia van TMZ vertegenwoordigd zijn. Afgelegde werkbezoeken geven 

de Raad van Toezicht een nog breder en dieper beeld van de organisatie.  
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Commissies 

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is twee keer bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten 

zijn (overeenkomstig het coöperatieve model) samen met een afvaardiging van de 

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en de 

bestuurders.  
De thema’s die in 2017 besproken zijn:  

 

 Rapportages inzake kwaliteit & veiligheid. 

 Ontwikkelingen ZorgKaartNederland  

 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: leren en ontwikkelen  

 Nieuwe toetsingskader van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)    

 Cliënten en Klachtencommissie Medewerkers: bedoeling, samenstelling, aantal & 
aard van de klachten 2017  

 

De auditcommissie Financiën heeft in 2017 vier bijeenkomsten gehad. Besproken 

onderwerpen zijn onder andere:                    

- Managementletter 2016 en accountantsverslag 

- Jaarrekening 2016 

- Begrotingsbrief 2018 

- Begroting 2018 

- Financiering, aan- en verkoop gebouwen 

- Kwartaalrapportages, waaronder extra aandacht voor de bedbezetting 

- Voortgang bouwplannen TMZ 

- Ontwikkelingen Zorgverkoop  

- Analyse nacalculatie NZa i.v.m. correctie jaarrekening 
 

De remuneratiecommissie heeft 2 bijeenkomsten gehad. 

Besproken onderwerpen zijn: 

- Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur, individueel en als team. In 2017 

hebben bestuurders feedback gekregen van alle relevante stakeholders via een 

uitvoerige 360 graden evaluatie methodiek. Ook de Raad van Toezicht heeft hierin 

geparticipeerd en de resultaten zijn integraal in de remuneratie commissie aan de 

orde geweest. Op basis hiervan hebben de bestuursleden een ontwikkelplan 

gemaakt, dat de basis vormt voor de komende evaluaties.  

- Invulling governance. 

- Vaststelling salariëring bestuursleden.  

 

De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht vormen samen de 

agendacommissie. In deze commissie worden samen met de Raad van Bestuur de 

onderwerpen voor de Raad van Toezichtvergadering voorbereid.  

 

Overleg  

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met regelmaat vergaderd. Hiervan vindt 

schriftelijke vastlegging plaats. 

- Zes keer is er regulier vergaderd in aanwezigheid van het bestuur. 

- Eén keer is er vergaderd met de OR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.  

- Eén keer is er vergaderd met de CCR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.  

- Eén keer is door een afvaardiging van De Raad van Toezicht een toelichting gegeven  

 aan de Cliëntenraad op de jaarcijfers 2016 

- Eén keer is er vergaderd met de VAR en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.  
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- De voltallige raad heeft een keer overleg gehad met het Managementteam. 

- Er zijn twee thema bijeenkomsten geweest waarbij een afvaardiging van de  

 verschillende gremia aanwezig was. 

  

 

Ook heeft de Raad van Toezicht contact met de accountant. De accountant geeft 

toelichting op de jaarrekening in een vergadering van de financiële commissie van de Raad 

van Toezicht. Verder stuurt de Raad van Bestuur de managementletter van de accountant 

aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht gaat twee keer per jaar met een afvaardiging van de verschillende 

gremia op locatiebezoek. Daar vinden rondleidingen plaats en kan een specifiek thema aan 

de orde komen. 

 
Overig 

- MT leden worden, bij een specifiek onderwerp, in de vergadering uitgenodigd. Zij 

geven een toelichting op hun werkzaamheden of op een specifiek thema. 

- Er is een voorzittersoverleg geweest met andere Raden van Toezicht uit de regio 

over het oprichten van een coöperatieve vereniging voor 7x24 uur specialistische 

thuisondersteuning. 

- De voorzitter is samen met andere leden van de Raad van Toezicht betrokken 

geweest bij de bespreking van het toekomstig beleid met alle gremia uit de 

organisatie. 

- De leden van de Raad van Toezicht houden steeds voeling met de praktijk op de 

werkvloer.  Dit jaar vonden er o.a. meerdere werkbezoeken plaats. 

- De Raad van Toezicht leden woonden diverse evenementen bij, zoals opening 

nieuwbouw Geesteren, bijeenkomst jubilarissen, symposium TMZ. 
 
 
Besluiten en werkzaamheden 
 
De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben in 2017 o.a. gesproken over:  

 
- Nieuwe Governance Code 2017 
- Jaarrekeningen 2016 TMG, Groene Brug, Het Zwaantje en Zorgcontinuüm                                  
- Maatschappelijk jaarverslag 2016  
- Accountantsverslag 2016  
- Financiële rapportages TMZ per kwartaal   
- Uitkomsten besprekingen commissie kwaliteit en veiligheid                                                      
- Nieuwbouw Tubbergen 
- Bestuurlijke context en organisatieontwikkeling TMZ 
- Evaluatie Raad van Toezicht + proces rooster van aftreden  
- Evaluatie Convenant Bestuurlijke Continuïteit TMZ 2015-2017  
- Begroting 2018 
- “Ons Plan” 2018  TMZ 
- Vaststellen salariëring Raad van Bestuur, voorbereid door remuneratiecommissie 

 
 
Deskundigheidsbevordering 
 
In het kader van Good governance hebben één of meer van de leden van de Raad de 
volgende congressen/symposia bezocht:  
- Jaarvergadering NVTZ 
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- Regio-bijeenkomsten NVTZ 
- NVTZ bijeenkomst “Beter Leren Toezien” 
- Toezicht op ketens en netwerken 
- Moreel kompas bij dilemma’s 
 
In het najaar 2017 is er een bijeenkomst van Bestuur en Raad van Toezicht geweest, 
waarbij alle leden hun “Disc” profiel konden ontdekken. Deze op de persoon toegesneden 
methodiek, die ook binnen andere gremia van TMZ wordt gebruikt, geeft inzicht in 
persoonlijke kracht en valkuilen en kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het 
optimaliseren van de onderlinge samenwerking. De Raad van Toezicht heeft de 
toegevoegde waarde hiervan daadwerkelijk ervaren. Met name gezien het accent, dat 
binnen TMZ gelegd wordt op de persoon, is aandacht voor de persoonlijk stijl van belang. 
 
 
Tot slot 
 
Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden onderschrijft de Raad van Toezicht 
de Governance code en leeft deze na. 
De Raad van Toezicht wil het bestuur, staf, medewerkers, ondernemingsraad en 
cliëntenraad bedanken voor hun inzet en het in hem gestelde vertrouwen. 
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3.5     Verslag van de Raad van Bestuur over 2017 

 
TMZ had haar strategie voor de periode 2015-2018 vastgelegd in het Meerjarenperspectief 

2015-2018. In deze beleidsnotitie staat beschreven dat ook voor TMZ de komende jaren in 

het teken zullen staan van de grote transities. Het Meerjarenperspectief 2015-2018 is 

vastgesteld en werd voor 2017 vervat in “Ons Plan 2017”. Het bestaat uit de volgende 

hoofdstukken: 

- Het doel en de inhoud van Ons Plan 2017, 
- Resultaten, sterke punten en verbeterpunten 2016, 
- Het beleid in 2017, 
- De beoogde resultaten in 2017. 

 
Het doel en de inhoud van Ons Plan 2017 
 
De inhoud van dit plan is gebaseerd op de inbreng tijdens de jaarlijkse beleidsdag op 13 
oktober 2016 van delegaties van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, 
Verzorgende & Verpleegkundige Adviesraad, Multidisciplinaire Adviesraad (geestelijk 
verzorgers, psychologen, specialisten ouderen geneeskunde en paramedische dienst), Raad 
van Toezicht, Management Team en Raad van Bestuur. 
  
Het plan is een leidraad voor ons allemaal en is “kapstok” voor de plannen van de CCR, 
OR, VAR, MAR, MT, RvB, RvT. Voor de ondernemingsplannen van de locaties en de wijken. 
Voor de plannen van de teams, ondersteunende diensten, projectleiders, werkgroepen, 
commissies, etc. 
 
Ons plan 2017 is ter beschikking gesteld aan cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, 
vrijwilligers en medewerkers van TMZ. 
 
Resultaten, sterke punten en verbeterpunten 2016 
 
De resultaten in 2016 
 
Kijkend naar 2016 dan kan gesteld worden dat TMZ goed heeft gepresteerd:  
 

- Tevreden cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers,  
- Tevreden vrijwilligers en medewerkers.  
- De kwaliteit van zorg is goed.  
- TMZ is financieel gezond.   

 
Sterke punten: waarin onderscheidt TMZ zich van andere zorgaanbieders?  
 
1. Menslievend: “samen voor persoonlijke zorg”.  
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2. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met liefde zorgen voor de cliënten/bewoners  
    van TMZ. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van hun waarde, ze zijn trots op  
    hun werk en hebben vertrouwen in de toekomst.  
3. Betrokken familie/mantelzorg die hun steentje bijdragen aan het welbevinden van hun  
    naaste.  
4. Deskundigheid personeel; ruimte voor leren & ontwikkelen.  
5. Aandacht voor welzijn en welzijnsactiviteiten.  
6. Open, toegankelijk en gastvrij.  
7. Gedegen, betrouwbaar, financieel gezond.  
8. Vooroplopend: we spelen goed in op nieuwe ontwikkelingen.  
 
Verbeterpunten  
 
1. Er gebeurt veel ,we doen veel, we bereiken veel: TMZ presteert goed. Maar wat we met  
    elkaar bereiken gaan we in 2017 meer zichtbaar maken, delen, waarderen en vieren.  
 

  
 
2. Verbeteren interne communicatie: meer inspraak voor medewerkers, vrijwilligers, 
    cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers. Elkaar informeren, betrekken en  
    aanspreken (ook in positieve zin: waarderen).  
 

  
 
3. Verbeteren externe communicatie: deelname aan maatschappelijk debat, profilering  
    TMZ, keten- en stakeholdermanagement.  
 
4. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit betekent dat onze medewerkers in hun  
    arbeidsleven doorlopend over realiseerbare mogelijkheden moeten beschikken om in  
    huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te functioneren.  
 
5. Beschikbaarheid medewerkers. Uit onderzoeken onder cliënten/bewoners en familie  
    blijkt dat TMZ in 2016 iets lager dan het jaar ervoor heeft “gescoord” op het onderwerp  
    beschikbaarheid van personeel. Weliswaar presteert TMZ niet minder dan het  
    branchegemiddelde, maar toch gaan we in 2017 aandacht geven aan beschikbaarheid  
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    van personeel.  

  
 
Het beschreven beleid in 2017 werd uitgevoerd om sterke punten verder te versterken en 
verbeterpunten op te pakken. 
 
Het beleid in 2017 
 
“Samen voor Persoonlijke Zorg’, dat is het motto van TMZ. Ieder levert daaraan zijn of 
haar bijdrage. De medewerker wil graag de ruimte krijgen om invulling te geven aan 
haar/zijn passie: het bieden van warme en professionele zorg. De cliënt/bewoner wil graag 
dat er samen wordt gekeken naar welke zorg nodig is. De familie/mantelzorger wil graag 
betrokken worden bij de zorg voor haar/zijn naaste. En de vrijwilliger wil graag een 
bijdrage leveren en “erbij horen”.  
 
Cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers vormen samen 
een “Team voor persoonlijke zorg”. Eind 2017 beschikt TMZ over meer dan 100 teams die 
“samen zorgen voor persoonlijke zorg”. Daarmee is het werk in het team niet af: ook in de 
jaren daarna is verdere ontwikkeling en onderhoud nodig.  
 
De “teams voor persoonlijke zorg” vormen het hart van TMZ. Daar gebeurt het 7 dagen per 
week, 24 uur per dag. Daar wordt in relatie de kwaliteit van leven & sterven bepaald en 
gerealiseerd.  
 
Het is van groot belang dat de teams ondersteund en gefaciliteerd worden, en wel  
op 2 niveaus:  
 

1. Op het niveau van de locatie/wijk: leidinggevenden van de teams op de 
locaties/wijken ondersteunen de teams, in samenspraak met de decentrale 
medezeggenschaporganen. 

2. Op centraal niveau: bestuur & management ondersteunen de teams en 
locaties/wijken, in samenspraak met de overkoepelende medezeggenschap- en 
adviesorganen, met toezicht van de RvT. 

 
Leidinggevenden, medezeggenschap/adviesorganen, bestuur en management leveren elk 
hun bijdrage aan het goed kunnen functioneren van de teams voor persoonlijke zorg. Van 
bestuur, management en leidinggevenden wordt bijvoorbeeld een specifieke stijl van 
leidinggeven verwacht. Wat er allemaal verwacht wordt, is beschreven in de 
besturingsfilosofie. Deze is in 2016 grondig herzien. Daar gaan we allemaal mee aan de 
slag in 2017, iedereen op haar/zijn eigen manier.   
 
Dit hebben we gedaan in 2017:  
We zijn verder gaan werken aan onze “teams voor persoonlijke zorg”.  
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We zijn de rol van de “informele zorg” verder gaan versterken; het ging hier om de 
verdere groei van de betrokkenheid van vrijwilligers en familie/mantelzorgers.  
We zijn onze werkprocessen gaan vereenvoudigen en de administratieve lasten gaan 
terugdringen.  
We zijn gaan werken aan onze duurzame inzetbaarheid (“balans tussen belasting & 
belastbaarheid”).  
We zijn het zorgleefplan gaan gebruiken volgens de bedoeling en verder gaan werken aan 
“mentaal welbevinden” van onze cliënten/bewoners.  
We zijn het mogelijk gaan maken dat cliënten/bewoners langer thuis kunnen blijven 
wonen (als ze dat willen).  
We zijn aandacht gaan besteden aan communicatie (intern en extern).  
 

  
 
We zijn aandacht gaan besteden aan ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, onderzoek. 
We zijn aandacht gaan besteden aan de verdere ontwikkeling van de wijkverpleging.  
Al het bovenstaande zijn we gaan realiseren door voortzetting van bestaande 
ontwikkeltrajecten (bijv. teams voor persoonlijke zorg), uitvoering van projecten (bijv. 
mentaal welbevinden) en focus/aandacht (bijv. communicatie). 
 
De beoogde resultaten in 2017 
 
De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en 
vrijwilligers in hun beleving tevreden zijn en “goed gedijen”. Dat wil zeggen: zoveel 
mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier 
prestatiemaatstaven:  
 

  
 

1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie,  
2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers,  
3. Goede kwaliteit van zorg,  
4. Financieel gezondheid.  

 



 20 

Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ:  
- Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een  
  “Team voor Persoonlijke Zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en  
  gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het  
  “samen” doen.  
- Ze voelen zich “mede-eigenaar” van TMZ en handelen daarnaar.  
- TMZ blinkt uit in het “samen leveren van persoonlijke zorg”.  

 
Of voldaan wordt aan de prestatiemaatstaven en de ambitie, wordt bepaald door het team 
zelf!  
De medewerkers vervullen in het team een belangrijke rol. Aan de ene kant delen zij de 
zeggenschap met de andere teamleden. En tegelijk gaan zij actief de relatie aan met de 
andere teamleden, creëren zij betrokkenheid en zorgen zij ervoor dat de basiszorg op orde 
is en blijft.  
Bij de “basis op orde” gaat het onder meer om: ADL (algemene dagelijkse 
levensverrichtingen), mondzorg, wondzorg, doorligwonden, medicatieveiligheid, 
vrijheidsbeperkende maatregelen, psychofarmaca, polifarmacie, voeding, hygiëne & 
infectiepreventie, veiligheid, vallen, incontinentie, depressie en onbegrepen gedrag. Deze 
zorg & behandeling moet plaatsvinden volgens recente inzichten en richtlijnen van de 
professionals. 
 

  
 
 
        

  
 
 
 
Resultaten en sterke punten 2017 
 
De resultaten in 2017 
Kijkend naar 2017 dan kan gesteld worden dat TMZ goed heeft gepresteerd: 

- Tevreden cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers,  
- Tevreden vrijwilligers en medewerkers. 
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- De kwaliteit van zorg is goed.  
- TMZ is financieel gezond. 

 
Een mooi bewijs daarvan is het feit dat TMZ door het zorgkantoor werd verkozen tot beste 
intramurale zorgaanbieder van Twente en tot beste leerbedrijf van Overijssel. 
 
Sterke punten: waarin onderscheidde TMZ zich van andere zorgaanbieders? 
 

1. Menslievend: “samen voor persoonlijke zorg”.  
2. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met liefde zorgen voor de 

cliënten/bewoners van TMZ. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van hun 
waarde, ze zijn trots op hun werk en hebben vertrouwen in de toekomst.  

3. Betrokken familie/mantelzorg die hun steentje bijdragen aan het welbevinden van 
hun naaste.  

4. Deskundigheid personeel; ruimte voor leren & ontwikkelen. 
5. Aandacht voor welzijn en welzijnsactiviteiten. 
6. Open, toegankelijk en gastvrij. 
7. Gedegen, betrouwbaar, financieel gezond. 
8. Vooroplopend: we spelen goed in op nieuwe ontwikkelingen. 

 
Waar gaan we verder aan werken in 2018 en waarom?  
 
TMZ heeft in 2017 goed gepresteerd: we leveren met elkaar de best mogelijke zorg in 
Twente. Om dat in 2018 ook te bereiken, moeten we inspelen op ontwikkelingen waarmee 
we in 2017 zijn geconfronteerd. Dat zijn: 
 

- Een toename van de complexiteit van de zorgvraag bij onze cliënten/bewoners, 
intramuraal en in de wijk. 

- Nieuwe zorgaanbieders en mede daardoor een wisselende bedbezetting. 
- Zorgverzekeraars en gemeenten die bezuinigen op de wijkverpleging en de 

dagactiviteiten. 
- Krapper wordende arbeidsmarkt, waardoor het moeilijker wordt om op het juiste 

moment de juiste medewerkers te werven. 
- Toenemend ziekteverzuim.  

 
TMZ gaat in 2018 de volgende concrete plannen uitvoeren: 
 
1. Plan “Teams voor Persoonlijke Zorg”. 
Het deelplan “Samenwerken in het netwerk” (voorheen familieparticipatie) is hier 
onderdeel van. 
Doel van het project is om te zorgen dat de teams (inclusief behandelaren) alert zijn op 
zichzelf en op hun omgeving, anticiperen en goed samenwerken. Dit om te borgen dat we 
ook in de toekomst kwalitatief goede en complexe zorg kunnen bieden.  
Beoogd resultaat is ook: het versneld aangaan van een relatie met het netwerk van de 
cliënt/bewoner; het vergroten van de betrokkenheid; meer ondersteuning voor 
cliënten/bewoners; meer werkplezier voor medewerkers/vrijwilligers; behoud van 
kwaliteit van zorg. 
 
2. Plan “Voldoende formatie in de teams (beschikbaarheid personeel)”  
Dit plan bestaat uit de volgende deelplannen: “Werving en selectie nieuwe medewerkers”, 
“duurzame inzetbaarheid medewerkers”, “terugdringing verzuim”.   
Beoogd resultaat van dit plan: in de beleving van cliënten/bewoners en medewerkers is er 
voldoende personeel beschikbaar, dat voldoet aan de eisen die TMZ stelt. 
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3. Plan “Projectadvisering” (terugdringing administratieve lasten en vereenvoudiging  
    werkprocessen). 
Beoogde resultaten van dit project: werkgroepen/commissies hebben een concrete 
doelstelling, concrete resultaten, scope/afbakening, kosten/baten, afronding/borging; 
minder belasting/werkdruk bij medewerkers, meer samenhang/verbinding, 
kostenbesparing, meer tijd voor zorg, overzicht voor medewerkers en management.  
 
4. Plan “Samenwerken en innoveren met externe partijen (technologie & innovatie)”. 
Beoogde resultaten van dit project: overzicht, afstemming, kennisdelen, borging, 
benutting kansen. 
 
5. Plan “Middelen ter ondersteuning Teams voor Persoonlijke Zorg” 
Beoogd resultaat: medewerkers beschikken over adequate middelen om hun hun werk goed 
te kunnen doen (nieuw dienstrooster- en registratiepakket, IPad voor de wijk, App Eten-
en-zo, softwarepakket voor behandelaren, vernieuwing zorgleefplan, domotica, 
risicosignalering). Cliënten/bewoners en familie/mantelzorgers ervaren cliëntvriendelijke 
toegang tot digitale communicatiemiddelen” 
 
De beoogde resultaten in 2018  
 
De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en 
vrijwilligers in hun beleving tevreden zijn en “goed gedijen”. Dat wil zeggen: zoveel 
mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier 
prestatiemaatstaven: 

1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie, 
2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers, 
3. Goede kwaliteit van zorg, 
4. Financiële gezondheid. 

 
Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ: 
 
- Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een 

“Team voor Persoonlijke Zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en 
gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het “samen” 
doen.  

- Ze voelen zich “mede-eigenaar” van TMZ en handelen daarnaar. 
- TMZ blinkt uit in het “samen leveren van persoonlijke zorg”. 
 
Of voldaan wordt aan de prestatiemaatstaven en de ambitie, wordt ook dan bepaald door 
de deelnemers aan het ‘Team voor Persoonlijke Zorg”: cliënten/bewoners, mantelzorgers/ 
familie, vrijwilligers en medewerkers. De bedoeling is dat zij regelmatig praten over 
kwaliteit en veiligheid. Dit overleg gaat over: 

- wederzijdse behoeften en verwachtingen,  
- het maken van verbinding tussen de eigen kracht en de fundamentele behoeften en 

van daaruit op zoek gaan naar creatieve oplossingen, 
- het concrete kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de cliënt/bewoner, 

zorgprofessional, mantelzorger/vrijwilliger (maatwerk), 
- over de waarde die iedereen inbrengt om het afgesproken kwaliteits- en 

veiligheidsniveau te realiseren. 
 
Indien deze dialoog in de ogen van alle partijen conform de bedoeling wordt gevoerd, is de 
ervaring dat de relatie tussen de partijen groeit. Zij werken samen in “teams voor 
persoonlijke zorg”. 
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3.6     De Ondernemingsraad 

 
De Ondernemingsraad 
 
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die, mede door input van de 
Onderdelen Commissies (OC), namens het personeel overleg voeren met de Raad van 
Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Voorzitter en 
vicevoorzitter vormen het dagelijks bestuur van de OR. 
 
Ontwikkelingen OR 
 
Ontwikkeling OR en OC-leden, verbetering communicatie, ook met de achterban. 
Studiedagen, coaching enzovoort 
 
Visie OR 
 
De visie van de OR luidt: “Een gezond TMZ door actieve invloed”. De OR denkt mee over 
beleidszaken en wordt “voor in de trechter” meegenomen met de ontwikkelingen zodat zij 
van meet af aan haar invloed kan uitoefenen.  
 
OR-vacatures 
 
De OR nam in 2017 afscheid van vier OR-leden. Nadat een OR-vacature is gesteld hebben 
zich een aantal kandidaten aangemeld, met wie gesprekken zijn gevoerd. Vier kandidaten 
hebben hun kandidatuur gehandhaafd en twee van hen zijn benoemd als OR-lid, terwijl de 
andere twee als aspirant OR-lid zijn toegetreden. 
  
Thema’s 
 
Samen met de leden van de Onderdeelcommissies hebben de OR-leden een actieve rol 
gespeeld in de projecten: 

 Teams voor persoonlijke zorg 
OR- en OC-leden hebben onder andere input gegeven voor het borgingsplan TVPZ; 

 Vereenvoudiging werkprocessen en vermindering administratieve lasten. 
Dit project is inmiddels succesvol afgerond. 

 Duurzame inzetbaarheid 
De duurzame inzetbaarheid van personeel is een belangrijk thema voor de organisatie. 
Hiermee zijn zowel de belangen van het personeel als van de onderneming gemoeid. 
Het project loopt door in 2018. 

 
Instemming OR 
 
De OR heeft op verzoek van de Raad van Bestuur haar instemming gegeven aan: 

 Functiebeschrijvingen intramuraal/ profiel leidinggevenden 

 Profiel MT-lid 

 Verzuimbeleid en keuze Arbo arts 
 
Verdere onderwerpen die de aandacht kregen van de OR zijn: 

 Verdere ontwikkeling coöperatieve werkwijze (onder andere invoering bij 
leidinggevenden en MT en Raad van Bestuur). 

 Ontwikkeling binnen Wijkverpleging.  

 Visie leren en ontwikkelen. 
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 Bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid onder andere middels deelname aan de 
commissie kwaliteit en veiligheid. 

 Roosterplanning. 

 Werkdruk. 

 De OR heeft een 360 graden feedback gekregen van de Raad van Bestuur en andersom. 

 Advisering ten aanzien van de borging Teams voor Persoonlijke Zorg. 

 Beleidsdag waaraan middels een afvaardiging de OR heeft deelgenomen. Daarbij 
invloed gehad op “Ons Plan 2018”. 
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3.7     De Cliëntenraad 

 
Inleiding 
 
In de eerste maanden van 2017 was de zorg volop in het nieuws. ‘Scherp op ouderenzorg’, 
het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers, was voorpaginanieuws, hoofdonderwerp in 
talkshows en alarmeerde politici in Den Haag en de regio’s.  
TMZ bracht met ‘Ken ie mie nog?’ op RTV Oost de realiteit van het wonen in een 
woonzorgcomplex in de (niet alleen) Twentse huiskamers. 
Met energie werd er onder de noemer “Mentaal Welbevinden’ gewerkt aan de in 2016  
gestarte activiteiten rondom de thema’s: Onbegrepen gedrag, Pijn, Meer bewegen, 
Intimiteit & Seksualiteit en Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Alles gericht op verhoging 
van de kwaliteit van leven.  
Met als drijfveer Bewoners en cliënten, de spil waar TMZ om draait was de CCR bij een 
deel van die activiteiten nauw betrokken; een ander deel werd op afstand gevolgd.    
De cliëntenraad toetst de zorg en het beleid van de Raad van Bestuur en heeft – gevraagd 
en ongevraagd - tevens een adviserende rol.   
In de ontmoetingen met bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, management en 
bestuur ervoeren we dat TMZ geen “zorgfabriek” is, gericht op groei van productie en 
rendement, maar dat de kracht van TMZ wordt beleefd in de menselijke betrokkenheid 
met elkaar. 
 
Structuur en samenstelling Centrale Cliëntenraad (CCR) 
 
Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) kent 
TriviumMeulenbeltZorg een centrale cliëntenraad (CCR), per locatie een cliëntenraad (CR) 
en een Wijkzorg-CR. 
De CCR is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden en een 
afgevaardigde van de Wijkzorg-CR. 
De communicatie- en medezeggenschapsstructuur is door deze afvaardiging geborgd; de 
afgevaardigde houdt contact met zijn/haar eigen CR. 
 
Samenstelling CCR 2017 
mw. M. van der Meulen (voorzitter) -  Het Dijkhuis, Borne en Wijkzorg 
dhr. H. Bos (vicevoorzitter)   -  Het Meulenbelt en Het Weggeler, Almelo 
mw. F. Hulsmeijer     -  Het Borsthuis, Hengelo 
dhr. G. Mazeland     -  Het Dijkhuis, Borne 
dhr. P. Nelissen     -  Wijkzorg 
mw. G. Platjes     -  ’t Haarhuus, Westerhaar 
dhr. H. Westerbeek     -  Het Meulenbelt en Het Weggeler, Almelo 
mw. M. van der Worp    -  De Weemelanden, Vriezenveen 
mw. M. Vloedbeld (m.i.v. juli 2017) -  Het Borsthuis – Hengelo 
 
 
Faciliteiten CCR 
 
De CCR wordt gefaciliteerd met een secretaresse, kantoor- en vergaderaccommodaties.  
De CCR is lid van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ). 
 
De CCR kwam in het verslagjaar acht keer in vergadering bijeen. Daarnaast was er zeven 
keer overleg met de Raad van Bestuur.  
De vergaderingen vonden afwisselend plaats op de verschillende TMZ-locaties. 
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In de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur kwamen, naast de adviesaanvragen, 
de volgende (beleids)onderwerpen aan de orde: 

 Begroting 2017 

 Jaarrekening 2016 

 WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) 

 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitsverslag 

 Vrijwilligersbeleid 

 Zorg- en dienstverleningsovereenkomst 

 Rapportage bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid 

 Waardigheid & Trots 

 Informele zorg/Familieparticipatie 

 Besteding Gelden Waardigheid en Trots 
 
Daarnaast is door de CCR onder andere aandacht besteed aan: 

 Teams voor Persoonlijke Zorg 

 Mentaal Welbevinden: projecten Meer bewegen en Onbegrepen gedrag 

 TMZ-beleid rondom pijn 

 Stand van zaken vastgoed  w.o. 

 Voortgang en visie bouwplannen Tubbergen 

 Oplevering en opening Erve Mensman Geesteren 

 Toekomst Cliëntenraad 

 Zorgleefplan 

 Cameratoezicht  

 De meeliftende partner 

 Zorgkaart Nederland 
 
 
Adviezen van de Centrale Cliëntenraad in 2017 
 
De CCR heeft een positief advies gegeven op de door de Raad van Bestuur voorgelegde 

 Klachtenregeling op 25 januari 2017 

 Begroting 2017 op 25 januari 2017 

 Jaarrekening 2016 op 12 juli 2017 
 
 
Deelname werkgroepen, workshops, etc. 
 
Leden van de CCR hebben intern deelgenomen aan: 

 de jaarlijkse Beleidsdagen (in januari en oktober 2017) 

 overleg met leden van de Ondernemingsraad 

 overleg met leden van de Raad van Toezicht 

 sollicitatiecommissie Geestelijke verzorging 

 cursusmiddagen met leden van alle cliëntenraden binnen TMZ 

 scholing CCR/VAR/OR over verandermanagement 

 workshop Dementie 

 workshop Seksualiteit en intimiteit 

 werkgroep Zorgleefplan 

 projectgroep Meer bewegen 

 werkgroep Teams voor Persoonlijke Zorg 

 projectgroep Meer met Minder 

 overleggen met zorgkantoor Menzis 

 redactievergadering TMZorg 
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 project Waardigheid en Trots 

 commissie Veiligheid en Kwaliteit 

 projectgroep voeding 

 projectgroep textielreiniging 
 
Extern hebben leden van de CCR deelgenomen aan: 

 workshops De Cliëntenraad en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  
 themamiddag Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking 
 bezoek aan maaltijdenleverancier Huuskes 
 overleg met studenten Saxion 
 congressen Waardigheid & Trots ‘Werk in uitvoering’ 
 bijeenkomst voor cliëntenraden bij Menzis  

 
 
Jaarafsluiting 
 
In december is met alle cliëntenraadsleden van TMZ samen met de Raad van Bestuur en 
het Managementteam 2017 afgesloten. 
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3.8     De Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad 

 
In het vierde bestaansjaar van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) van 
TMZ is de VAR uitgegroeid tot een stabiel en enthousiast adviesorgaan dat de Raad van 
Bestuur (RvB) gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien van zorg-gerelateerde 
onderwerpen. De VAR heeft een prima werkrelatie met de RvB en geeft open en eerlijk 
feedback over de diverse onderwerpen. Belangrijke voorwaarde voor het succesvol 
adviseren door de VAR, blijkt de open en veilige houding van de RvB naar de VAR en 
omgekeerd. Communicatie verloopt op goede wijze en alles is bespreekbaar. Deze open en 
eerlijke houding maakt dat de werksfeer binnen en buiten de VAR prima is.  
 
In 2017 hebben de individuele leden namens de VAR veel deelgenomen aan commissies en 
werkgroepen. Een mooie ontwikkeling, want de mening van de VAR wordt belangrijk 
gevonden. Helaas heeft deze ontwikkeling ook een nadeel, namelijk dat de VAR minder 
tijd had om een adviesaanvraag op te pakken.  
 
Ook is de samenstelling van de VAR veranderd doordat er collega’s afscheid hebben 
genomen;  
L. Gort, regio Twenterand, deze regio wordt nu vertegenwoordigd door G. Sickman. 
Tevens hebben we afscheid genomen van onze secretaris H. Oude Lenferink, regio 
Hengelo. Deze regio wordt nu vertegenwoordigd door L. Velthuizen, die haar 
studentenplek heeft omgezet naar een reguliere plek en is de functie van secretaris 
overgenomen door M. van der Aa. 
 
 
Communicatie 
Het bereiken van alle collega’s blijft voor de VAR een uitdaging. De opgerichte 
Facebookpagina werd zeer frequent voorzien van berichten waar de VAR mee bezig was.  
Daarnaast is er op de Dag van de Zorg een enquête onder alle zorgprofessionals verspreid. 
De vragen waren:   

 Welk onderwerp binnen jouw werk levert je de meeste stress op? 

 Wat heb jij nodig om je werk met plezier te kunnen doen? 

 Hoe denk jij over het gebruik van een groepsapp binnen TMZ? 
 
Geconcludeerd werd dat medewerkers de druk voelen: hoog ziekteverzuim, dalende 
omzet/leegstand in bedden etc., hetgeen de nodige aandacht behoeft. Een prettige 
werksfeer, voldoende tijd voor cliënten en goede communicatie zijn uitkomsten die 
stimuleren. De meeste collega’s vinden het gebruik van een groepsapp wel gepast indien 
deze puur voor zakelijk gebruik wordt ingezet.  
 
De VAR heeft gemerkt dat veel studenten niet weten wat de VAR is, wat deze doet en met 
welke onderwerpen zij zich bezighoudt. Enkele VAR leden hebben daarom een les verzorgd 
op het ROC van Twente om hierover uitleg te geven.  
  
In december had de VAR het jaarlijkse evaluatiegesprek met twee leden van de Raad van 
Toezicht. Het gesprek verliep in goede sfeer waarbij over diverse zorginhoudelijke 
onderwerpen werd gesproken. Daardoor werd een goed beeld weergegeven over de stand 
van zaken binnen TMZ.   
 
Adviezen 
De VAR, heeft zich in 2017 niet beziggehouden met een concrete adviesaanvraag. Wel is 
het advies over het leerlingenbeleid, dat in 2016 is gegeven, vervolgd en gemonitord. Er 
zijn frequent gesprekken gevoerd met de opleidingsfunctionarissen en leerlingen om de 
ontvangen signalen te bespreken. 
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Scholing 
In januari heeft de VAR, samen met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de 
Multidisciplinaire Adviesraad en de RvB een scholingsdag van CC zorgadviseurs gehad. 
Onderdeel van deze scholing was ‘het Verandercanvas’, een manier om te kijken naar 
veranderingen en een wijze om interventies goed te implementeren. Het is voor het eerst 
in de geschiedenis van TMZ dat deze organen samen een scholing hebben gevolgd. Het 
effect was dat vanuit verschillende gezichtspunten samen werd gewerkt aan 
zorginhoudelijke onderwerpen.  
 
In november was er weer de landelijke VAR netwerkdag. F. Schrander (voorzitter RvB) en 
E. Dierink  (voorzitter VAR) hebben hier twee workshops gegeven over de goede 
samenwerking tussen RvB en VAR. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.  
 
Beleid 
Leden van de VAR hebben deel genomen aan werkgroepen die zich bezighielden met 
diverse zorginhoudelijke onderwerpen:  
 

 Pijn 
Er is een pijnscoreformulier geïmplementeerd en er zijn pijncoaches aangesteld. 
Daarnaast zullen de verpleegkundig specialisten een rol als pijnconsulent vervullen  
om de pijncoaches te ondersteunen. Tevens wordt er een E-learning ontwikkeld om 
de pijncoaches te scholen.  

 

 Functiegebouw 
Er is een advies geschreven over de verschillende functieprofielen van verzorgende 
IG, verpleegkundige niveau 4 en verpleegkundige niveau  5. Dit advies volgt de 
landelijke ontwikkelingen van deze beroepsprofielen.  

 

 Samenwerking specialisten ouderengeneeskunde (SO) — verpleegkundig specialisten 
In deze werkgroep werd besproken hoe samenwerking kon worden geoptimaliseerd 
en taakherschikking gerealiseerd. Doordat de formatie SO niet op orde was, 
ontstond er spanning in taakherschikking en samenwerking. Halverwege 2017 was 
de formatie van de SO op orde en de spanning verminderd. Deze werkgroep is 
halverwege stilgezet i.v.m. een andere prioritering. 

 

 Terugdringen administratieve lasten 
In deze werkgroep is er gesproken over welke zaken prioriteit hebben bij het 
verminderen van administratieve last. De werkgroep heeft er onder andere voor 
gezorgd dat  intramuraal het handelingenboek Zorg weer wordt gehanteerd in 
plaats van de meer algemene protocollen van Vilans. 

 
In oktober is een beleidsdag geweest waarbij een delegatie van de VAR aanwezig was. De 
voorzitter van de VAR heeft een presentatie gehouden over communicatie, het speerpunt 
van verbetering namens de VAR voor 2017. 
 
De VAR heeft samen met andere adviesorganen meegedacht over de besteding van de 
gelden van het project Waardigheid en Trots, dit is per afdeling c.q. locatie goed besteed. 
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3.9     De Multidisciplinaire Advies Raad 

 
Ook in 2017 heeft de Multidisciplinaire Adviesraad (MAR) bestaande uit geestelijk 
verzorgers, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en afgevaardigden (4 PIP-ers) 
van de paramedische dienst, gezocht naar een goede vorm om inhoudelijk goed bij elkaar 
aan te sluiten.  
Belangrijke doelstelling van de MAR is het uitbouwen van de samenwerkingsrelatie tussen 

de behandelaren en de geestelijke verzorging, om zo haar adviesrol naar Raad van Bestuur 

en management te kunnen vervullen.  

Per discipline wordt aangegeven wat er bereikt is in 2017 en welke verbeterpunten men 

ziet. 

Psychologen  

Bereikt in 2017 

- Trots op de positieve werksfeer: open, je voelt je gehoord, je voelt je gezien.  
- Trots op projecten: COG opleiden, vakgroep geeft de scholing. Supervisie/borging.  
- Trots op samenwerking met andere disciplines/betrokkenen bij cliënt.  
- Expertise van- en naar Mediant: kennisoverdracht 

 
Verbeter-/aandachtspunten 

- Psychologie 1e lijnsverblijf + dagbesteding: door moeizame contracten met 
zorgverzekeraars blijft dit een aandachtspunt.  

- Kennisoverdracht dementie: TMZ breed meer aandacht (niet alleen PG, maar ook 
somatiek, vrijwilligers en familie) 

-    Extreem onbegrepen gedrag: de zorgzwaarte neemt toe. Voor 2018 aandachtspunt. 

-    De Raad van Bestuur loopt met teams mee, een wens van de  

 psychologen/behandelaren is dat de Raad van Bestuur ook eens een dag met  

 psychologen/behandelaren meeloopt.  

 

Paramedici (fysio, ergo, logo) 

Bereikt in 2017 

- Multidisciplinaire samenwerking wordt als zeer positief ervaren, de sfeer is goed.  
- Er is veel expertise: de organisatie biedt voldoende opleidingsmogelijkheden.  

 
Verbeter-/aandachtspunten 

- Meer profileren naar buiten. 
- Samenwerking/behandeldienst: organsiatiebreed: samenwerking tussen paramedici 

en artsen formaliseren (ECD, afspraken vastleggen). 
- Valgevaar reduceren: scholing en ondersteuning naar PG teams (thema 2018 vanuit 

het kwaliteitskader m.b.t. vrijheid- en vrijheidsbeperkende maatregelen)  
  

Geestelijke verzorgers 

Bereikt in 2017 

- Geestelijk verzorgers worden goed gevonden door medewerkers en cliënten, nu ook 

steeds meer in de wijkverpleging (geestelijk verzorgers)  

 

Verbeter-/aandachtspunten 

- Multidisciplinaire samenwerking intensiveren: hoe kunnen we elkaars kennis en 
kunde nog beter inzetten? 
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- Rol binnen TvPZ (behandelaren werken met 10 tot 16 teams): betrokkenheid 
geestelijk verzorgers/psychologen verschilt per locatie/afdeling. Daarnaast hebben 
de disciplines ook zelf de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en te blijven.  

 

Specialisten ouderengeneeskunde 

Bereikt in 2017 

- TvPZ: betrokkenheid personeel op afdeling is vergroot,  
- Door scholing kunnen medewerkers meer aan als het gaat om onbegrepen gedrag: 

positieve ontwikkeling. 
- Profilering in de keten: meer interactie met ZGT. 

 
Verbeter-/aandachtspunten 

- Risico: betrokkenheid is positief, doch ook zwaar: ervoor waken dat de 
medewerkers (met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel) te hoge druk ervaren.  

- De complexer wordende zorg vergt veel van de teams, de druk op de teams neemt 
toe. 

- Speerpunt BOPZ: omgaan met vrijheid beperkende maatregelen, agressie, 
valpreventie: extra scholing omgaan met agressieve cliënten/omgaan met 
probleemgedrag niet alleen individueel,  doch ook letten op de groep: soms toch 
kiezen voor medicatie. Een plezierig leefklimaat voor een ieder creëren. 

- Bewuster met teams  verdelen van de zorguren binnen de afdeling (cliënten 
verplaatsen is geen optie). Ondersteuning bieden aan teams bij het “spelen met de 
norm”. 

- Reduceren administratieve lasten (vanuit behandeldienst GRZ). 
- Profilering naar huisartsen. 
- Functioneren/evaluatie MAR 
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4. Algemeen Kwaliteitsbeleid 

4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 

 
TMZ hanteert een geborgd, extern geauditeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-
systeem waarmee richting en invulling wordt gegeven aan het actualiseren en evalueren 
van kwaliteitsverbeteringen. Het hercertificatieonderzoek van het ISO kwaliteitssysteem, 
waarvoor het certificaat was afgegeven tot 15 september 2018, is vervroegd gehouden op 
29 november tot en met 1 december 2017. Het nieuwe certificaat, dit keer volgens de 
nieuwe ISO norm 9001:2015, is wederom toegekend en afgegeven tot 22 december 2020. 
De volgende tussentijdse toetsing zal plaatsvinden eind 2018. 
 
TMZ zelf voert met geplande tussenpozen en ook op aanvraag interne audits uit om vast te 
stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem: 
a) overeenkomt met de geplande regelingen met de gestelde eisen van deze internationale 
norm en van het kwaliteitsmanagement systeem vastgesteld door de organisatie; en 
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. 
Alle interne auditeurs zijn in oktober geschoold voor het houden van interne audits vanuit 
de nieuwe ISO 2015 
 
Er hebben veel externe ontwikkelingen plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Een 
belangrijke is dat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld en aangeboden.  
 
Werken aan goede zorg en leren van elkaar. Daar gaat het om in het Kwaliteitskader 
 
Om te zorgen dat TMZ goede zorg levert die daaraan voldoet, maar ook om minder 
administratieve lasten te krijgen is besloten om de directiebeoordeling en het te 
ontwikkelen kwaliteitsverslag samen te voegen. 
Aan de 8 items (1. Persoonsgerichte zorg, 2. Wonen en welzijn, 3. Veiligheid, 4. Leren en 
verbeteren van kwaliteit, 5. Leiderschap, Governance en Management, 6. Personeels-
samenstelling, 7. Gebruik van hulpbronnen en 8. Gebruik van informatie) opgenomen in 
het kwaliteitsverslag heeft TMZ in eigen bewoording invulling en betekenis gegeven. En 
TMZ heeft goed in beeld wat ze nog wil behalen. 
 
Wie bepaalt wat goede zorg is? En wie bepaalt of naasten tevreden zijn? En wie bepaalt of 
medewerkers en vrijwilligers hun werk goed kunnen doen? 
 
Hierover is het Kwaliteitskader duidelijk. TMZ draagt zorg voor juiste randvoorwaarden en 
middelen. De cliënt en zijn/haar naasten beoordelen het resultaat van deze inspanningen: 
in welke mate zijn zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de kwaliteit 
van leven? En medewerkers/vrijwilligers beoordelen in hoeverre zij hun werk goed kunnen 
doen. In de besturingsfilosofie van TMZ is daarover het volgende opgenomen: 
De bedoeling is dat cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en 
vrijwilligers in hun beleving tevreden zijn en “goed gedijen”. Dat wil zeggen: zoveel 
mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen van waarde zijn. TMZ heeft vier 
prestatiemaatstaven (de “4 appels”): 
 

1. Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie, 
2. Tevreden medewerkers en vrijwilligers, 
3. Goede kwaliteit van zorg, 
4. Financiële gezondheid. 

 
Naast deze prestatiemaatstaven is er een collectieve ambitie binnen TMZ: 
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- Cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een 
“Team voor Persoonlijke Zorg”. De teamleden voelen zich gesteund, betrokken en 
gewaardeerd; zij hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, maar het “samen” 
doen.  

- Ze voelen zich “mede-eigenaar” van TMZ en handelen daarnaar. 
- TMZ blinkt uit in het “samen leveren van persoonlijke zorg”. 
 
Om te leren en verbeteren is door de voorzitter van de Raad van Bestuur in samenspraak 
met het managementteam de geschiktheid en doeltreffendheid van het 
kwaliteitsmanagement systeem beoordeeld. 
Hierbij is gebruik gemaakt van:  
 De resultaten van intern en extern gehouden audits 

 verbeteracties 

 corrigerende en preventieve maatregelen; 
 Het oordeel van cliënten: 

 resultaten van cliënten tevredenheid onderzoeken 
 De status van corrigerende en preventieve maatregelen: 

 klachten van cliënten 

 MIC 

 ROB 
 Procesprestaties en productconformiteit 
 Het oordeel van medewerkers: 

 resultaten van medewerkers tevredenheid onderzoeken 
 De acties voortkomende uit vorige directiebeoordelingen 
  Interne- en externe veranderingen die van invloed zijn op het kwaliteitsmanagement  

 systeem. 
 Aanbevelingen ter verbetering. 
 

In 2017 hebben we nog niet met het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

gewerkt. We hebben wel geïnventariseerd of we voldoen of niet. In dit hoofdstuk 

Algemeen Kwaliteitsbeleid hebben we de items uit het Kwaliteitskader niet letterlijk 

overgenomen, maar we gebruiken de eigen TMZ terminologie.  

4.2 Samen voor Persoonlijke Zorg 

 
“Samen voor Persoonlijke Zorg’, dat is het motto van TMZ. Ieder levert daaraan zijn of 
haar bijdrage. Dit motto matcht in het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met 
het item Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
 
TMZ ziet een toename van de complexe zorgvraag van cliënten. Om met de beperkte 

middelen zo goed mogelijk de zorg te kunnen leveren die cliënten wensen wil TMZ 

samenwerking tussen professionals en informele zorg bevorderen. Daarnaast wil TMZ meer 

ruimte geven aan professionals om maatwerk te leveren aan cliënten. Door professionals 

meer regelruimte te geven en de samenwerking tussen professional en informele 

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

komt te liggen omtrent de invulling van de dagelijkse zorg.  

TMZ heeft daarom besloten om te starten met “Teams voor Persoonlijke Zorg”. 
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4.3 Kwaliteit van leven 

 
De “teams voor persoonlijke zorg” vormen het hart van TMZ. Daar gebeurt het 7 dagen per 
week, 24 uur per dag. Daar wordt in relatie de kwaliteit van leven bepaald en 
gerealiseerd. TMZ vindt het mentaal welbevinden van haar cliënten van groot belang om 
de ervaren kwaliteit van leven te vergroten.  
Bij mentaal welbevinden onderscheiden we drie thema’s: onbegrepen gedrag, pijn en meer 
bewegen. Deze thema’s monitoren we ook in 2017 met behulp van de meerjarige 
ontwikkelplannen WLZ. 
Dit onderwerp matcht in het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met het item 
Wonen en welzijn. 

 
Binnen TMZ bestaan er in dit kader verschillende richtlijnen t.a.v. zingeving en 

welbevinden. Zichtbaar is hoeveel aandacht er wordt geschonken aan de zinvolle 

dagbesteding en een schoon en verzorgd lichaam. Deze zijn terug te vinden in het 

zorgleefplan (ZLP) en tevens op het intranet ‘Mijn TMZ’. De verschillende projecten als 

familieparticipatie, mentaal welbevinden, welbevinden met technologie, seksualiteit & 

Intimiteit als ook het vrijwilligersbeleid tonen aan dat er aandacht voor is. 

4.4 Veiligheid 

 

Zorginhoudelijke veiligheid 

Medio april 2017 startte het Zorginstituut Nederland de uitvraag kwaliteitsgegevens van 
onze verpleeghuiszorg over verslagjaar 2016. Op 14 juni 2017 zijn de in totaal tien 
vragenlijsten van onze tien verpleeghuislocaties, ingevuld en geretourneerd. 
 
Op 1 september 2017 startte het Zorginstituut Nederland de uitvraag kwaliteitsgegevens 
over onze wijkverpleging met een indicatorset. Op 9 november 2017 is de vragenlijst 
ingevuld en geretourneerd. 
 
Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsgegevens opgenomen in de openbare database op de 
website www.zorginzicht.nl. Verder heeft het Zorginstituut de kwaliteitsgegevens 
verzameld en beschikbaar gemaakt op de website www.kiesbeter.nl.  
 
De IGZ heeft TMZ, op basis van beide uitvragen kwaliteitsgegevens, ingedeeld bij de 
zogenaamde “laag risico organisaties” en in 2017 niet bezocht. 
 
Zorginhoudelijke verbeteringen 
 

Onderwerp Melding Incidenten Cliënten  

Toelichting 
 
 
 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht 
instellingen om de zorgverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te 
organiseren. Dit omdat onder meer een systematische bewaking, 
beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg bewerkstelligd 
moet worden. 
Een Melding Incidenten Cliënten (MIC) maakt daar essentieel 
onderdeel van uit. 

Zijn deze 
gegevens het 
afgelopen jaar 
verzameld? 

In 2017 zijn de gegevens verzameld via ons digitale MIC systeem, 
hieruit zijn rapportages samengesteld (per kwartaal en een 
jaarrapport). 
Deze rapportages zijn uitgegeven aan de managers intramuraal.  

http://www.zorginzicht.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
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Wanneer en op 
welke manier?  

Deze rapporten kunnen vergeleken worden met 2016 en de 
opvallende zaken kunnen eruit gehaald worden. 
In de teams worden elk kwartaal rapportages gemaakt waarin de 
meldingen en de verbeterpunten besproken worden. 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

Het analyseren van de incidenten op basis van cliënt, patroon en 
onderlinge vergelijkingen met andere organisatie onderdelen (om van 
te leren) is lastig met de huidige rapportage. Dit vergt een 
aanvullende rapportage van de huidige managementinformatie met 
de mogelijkheid ook aanvullende informatie te kunnen gebruiken.  
De wijze van analyseren van de incidenten zal met het herschrijven 
van de procedure aandacht krijgen met de bedoeling tijdig en 
zorgvuldig te kunnen analyseren en waar mogelijk preventieve acties 
in te zetten om het in de toekomst te voorkomen. Ook moet het 
leiden tot meer bewustwording bij de leden van de teams voor 
persoonlijke zorg, zodat het bijdraagt aan bewust leren van 
incidenten en hoe deze mogelijk te voorkomen. 

Tot welke 
verbeteracties 
heeft dit geleid?  

Er is een nieuw protocol geschreven met daarin de keuze van TMZ om 
de incidentencommissie een eigen invulling te geven waaruit blijkt 
dat er meer geleerd wordt vanuit de bedoeling.  

Hebben de 
verbeteracties 
tot zichtbare 
verbeteringen 
geleid? Zo ja, 
tot welke? Zo 
nee, waarom 
niet? 

Dit proces is in 2017 gestart en zal in 2018 goed geïmplementeerd 
zijn.  

Conclusies 
 
 

Binnen TMZ is aandacht besteed aan de invulling van een 
incidentencommissie waarin het doel van het leren sterk naar voren 
komt. Deze draagt mede bij aan goede en verantwoorde zorg. 

 
 
Melding incidenten bij de inspectie 
TMZ heeft in 2017 2 calamiteiten gemeld bij de inspectie. Er is onderzoek verricht, 
geanalyseerd volgens de Prisma methode, gerapporteerd en er zijn passende 
verbetermaatregelen ontwikkeld en ingevoerd. Omdat een onderzoeksrapportage nog 
onvoldoende inzicht opleverde heeft de IGZ verzocht om opnieuw onderzoek te doen, 
onder leiding van een onafhankelijk externe voorzitter. Dat onderzoek wordt afgerond in 
februari 2018. 
 
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
In 2017 is aan het item Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verder uitvoering 
gegeven. TMZ heeft voor de borging en continuïteit twee interne portefeuillehouders en 
werkt verder met het principe van een groot aantal ‘aandachtfunctionarissen 
Ouderenmishandeling’. Elke locatie heeft zijn eigen aandachtfunctionaris, hierdoor is het 
onderwerp breed ingebed in de organisatie.  
Ook in 2017 zijn binnen heel TMZ weer meerdere workshops gegeven. Onderwerpen 
die  tijdens de workshops aan bod kwamen waren; ouderenmishandeling, ontspoorde zorg, 
de meldcode en de lokale aanpak.  
Het protocol is geëvalueerd en de meldcode is opgenomen in het kwaliteitssysteem. De 
meldcode is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en eenvoudig te raadplegen via de 
intranetportal “MijnTMZ”. 
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Onderwerp Decubitus 

Toelichting 

 

 

 

De Anti Decubitus (AD) commissie bestaat uit 7 personen en komt 5x 

per jaar bij elkaar en heeft een adviserende rol aan de 

lijnverantwoordelijken, welke op hun beurt verantwoordelijk zijn 

voor uitvoering en controle van het ingezette beleid. De AD 

commissie adviseert en monitort de voorgestelde interventies op 

effectiviteit. Geeft input voor deskundigheidsbevordering en 

ondersteunt de teams bij vragen rondom kennis en interventies 

vanuit het TMZ beleid. Daarnaast evalueert de commissie het AD 

beleid van TMZ en actualiseert deze op basis van ontwikkelingen in 

het vakgebied. Ook worden de ingezette hulpmiddelen continu 

geëvalueerd op actualiteit en effectiviteit door nieuwe 

productontwikkelingen in de markt te monitoren.  

Zijn deze 

gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? 

Wanneer en op 

welke manier?  

In 2017 is met name gekeken naar: 

1. Procedure inzet / uitleen/ huur AD luchtwisselmatrassen 
Samen met firma Doove Medical procedure opgesteld waarbij op elke 
locatie huurmatrassen beschikbaar zijn. 

2. Kwaliteit standaardmatrassen 
Samen met firma Arjo Huntleigh is onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van de standaard matrassen middels een steekproef, 
waarbij TMZ breed 25% van de matrassen is gecontroleerd. Vervolgens 
is ook een advies aan de lijn gegeven t.a.v. vervolgacties en 
mogelijke investeringseffecten voor het beschikbaar hebben van 
basismatrassen die voldoen aan de TMZ criteria die door de AD 
commissie voorgesteld zijn.  

3. Uniformiteit in uitvoering van het decubitusprotocol en 
evalueren van het beleid op actualiteit 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Ad 1.   TMZ breed advies voor invoeren eenduidige procedure huur  

           luchtwisselmatrassen 

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

           (29-8-2017) 

Tot welke 

verbeteracties 

heeft dit geleid?  

Zie hierboven 

Hebben de 

verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen 

geleid?  

Zo ja, tot 

welke?  

Zo nee, waarom 

niet? 

Organiseren ‘matrassendag’  waarbij 3-4 fabrikanten in de 

gelegenheid gesteld worden om de laatste stand van zaken op AD 

matrasgebied te presenteren. Leidraad daarbij is een eigen Plan van 

Eisen. Dit als onderdeel van het inzetten van de basishulpmiddelen 

voor preventie te toetsen aan de richtlijn en de ontwikkelingen in het 

veld. 

Hierbij worden ook infectiepreventie commissie, 

hulpmiddelencommissie en inkoop betrokken 

Conclusies De AD commissie neemt haar adviserende en toetsende rol serieus. 

De focus wordt in een activiteitenplan jaarlijks opnieuw 

geprioriteerd. 
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Onderwerp Gemotiveerd gebruik van Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 

Toelichting 

 

 

 

TMZ heeft een gedegen BOPZ beleid en inzet van VBM. In 2017 heeft 

de BOPZ commissie allereerst de beleidsdocumenten t.a.v. BOPZ 

beleid en VBM geactualiseerd. Vervolgens focuste de 

commissiewerkgroep zich op het optimaliseren van het BOPZ 

behandelplan en op de deskundigheidsbevordering van medewerkers 

rondom BOPZ. Binnen het huidige dossier wordt in het ZLP vermeld 

welke VBM maatregelen worden ingezet. Met ook aandacht voor inzet 

en afbouw van psychofarmaca. De arts vermeldt in de decursus 

waarom een maatregel in gezet wordt en daar wordt ook de evaluatie 

beschreven. Evaluatie is binnen TMZ altijd een multidisciplinaire 

aangelegenheid. 

Doel Gedegen en verantwoord omgaan met VBM door deskundige en 

gemotiveerde medewerkers. 

Stand van zaken 

 

 

Er wordt verantwoord invulling gegeven aan het BOPZ beleid, echter 

kan het meer toegankelijk geformuleerd worden. Bovendien is er 

behoefte aan een goede overdracht van de afspraken en evaluaties 

van de VBM. Dit is in 2017 voorbereid evenals dat de 

deskundigheidsbevordering BOPZ structureel onderdeel is geworden 

van het lesplan binnen de PG. Het wordt vervolgens opgenomen in 

het kwaliteitsplan 2018. 

 
 

Onderwerp Goede communicatie over levenseinde 

Toelichting 

 

 

 

Om acute ziekenhuisopnames te kunnen evalueren moet er eerst 

eerder, vaker, en in open sfeer gecommuniceerd worden over het 

levenseinde. En cliënt en mantelzorger moeten worden geïnformeerd 

over wat er mogelijk is. Vervolgens is het belangrijk dat er van elke 

cliënt wensen zijn vastgelegd over de zorg in de laatste levensfase. 

Pas als hierover is gecommuniceerd en wensen zijn vastgelegd kunnen 

acute ziekenhuisopnames worden geëvalueerd. 

Doel Van elke cliënt staat geregistreerd wat besproken is over het 

levenseinde en cliënt en familie zijn op de hoogte van de 

mogelijkheden. 

Stand van zaken Door de specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt al bij aanvang van 

de zorgrelatie gesproken over het levenseinde en de wensen van de 

cliënt. Echter wordt dit nog niet in alle dossiers gericht opgetekend 

en vastgelegd.  

 

4.5 Leren en ontwikkelen 

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

daarbij gebruik makend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke 

literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde en 
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ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Hierbij is TMZ transparant door publicatie 

op eigen website en overzichtssites. 

Onderwerp Leren en verbeteren van kwaliteit 

Toelichting TMZ wil graag leren en verbeteren maar ook anderen helpen. Daarom 
werken we samen in meerdere netwerken en zijn daartoe 
toegankelijk en transparant. 
Tevens willen we kijken naar een administratieve vermindering t.a.v. 
van het schrijven van plannen en verslagen. D.m.v. ons 
kwaliteitssysteem laten we zien dat we lerend zijn en daarbij de 
PDCA cyclus volgen. 

Doel In een overzicht is zichtbaar in welke netwerken TMZ participeert.  
TMZ maakt deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee 
andere collega zorgorganisaties. 
Meerdere verslagen worden samengebundeld. 

Stand van zaken Er is een overzicht van de netwerken en samenwerkingsverbanden 
van TMZ met andere organisaties/ netwerken. Scholing Geriatrische 
Revalidatie Zorg is een samenwerking met twee collega instellingen. 

 
Mentaal Welbevinden en Waardigheid en Trots 
TMZ heeft in 2017 verdere uitvoering gegeven aan de deelname aan Waardigheid en Trots, 
Liefdevolle zorg voor onze ouderen, de landelijke pilots aanpak kwaliteit Verpleeghuizen.  
TMZ heeft zich met het thema Mentaal Welbevinden succesvol weten te verbinden aan het 
vernieuwingsprogramma van de 200 landelijke pilots van staatsecretaris Van Rijn. 
TMZ heeft vier ontwikkelplannen ingediend bij het Zorgkantoor die in 2016 en 2017 zijn 
uitgevoerd: 

1. Teams voor Persoonlijke Zorg. 
2. Mentaal Welbevinden (dit plan is ook ingediend bij de staatssecretaris in het kader 

van Waardigheid & Trots en geaccordeerd). 
3. Zorg daar leveren waar de cliënt dat wil (langer thuis blijven wonen vanuit een 

integrale blik). 
4. Versterken rol Informele Zorg. 

 
Bestuur en Management van TMZ denken dat de eerste twee projecten het meest gaan 
bijdragen aan een zinvolle daginvulling.  
Om die reden is in de ingediende notitie beschreven wat TMZ bij de uitvoering van die 
projecten extra gaat doen met de Van Rijn gelden om ervoor te zorgen dat onze 
cliënten/bewoners een zinvolle daginvulling ervaren. 
Voor cliënten/bewoners van TMZ is een zinvolle daginvulling één van de kernelementen 
voor kwaliteit van leven. Behoud van regie voor de cliënt en aansluiting bij het normale 
leven is daarbij het uitgangspunt. Om die reden is een bedrag per cliënt ter beschikking 
gesteld. De besteding daarvan werd overgelaten aan het Team voor Persoonlijke Zorg: de 
cliënten/bewoners, de familie/mantelzorg, de vrijwilligers en de medewerkers. 
 
Het project Mentaal Welbevinden, nadrukkelijk geprioriteerd door de cliëntenraad en van 
het gelijknamige Ontwikkelplan, is in verschillende deelprojecten onderverdeeld. Binnen 
deze thema’s ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering (informatie, onderzoek, 
educatie en scholing). 

a. Hoe om te gaan met onbegrepen gedrag 
b. Signaleren van pijn bij cliënten met dementie 
c. Stimuleren van bewegen 
d. Aandacht voor de behoefte aan intimiteit en seksualiteit 
e. Aandacht voor levensvragen 
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Eind 2017 vond met het Zorgkantoor en in aanwezigheid van CCR, OR, VAR, MT en RvB de 
evaluatie plaats van de verantwoording en resultaten van de inzet extra middelen 
Waardigheid en Trots. In september 2017 is wederom een Aanvraag Extra middelen 
Waardigheid & Trots 2018 bij het Zorgkantoor ingediend. Begin 2018 houdt de landelijke 
Taskforce slotbijeenkomsten en bespreekt de resultaten en het vervolg. 

 

4.6 Leiderschap, Governance en Management 
 
In de besturingsfilosofie staan de kernwaarden en het leiderschap goed beschreven. De 

Raad van Bestuur werkt samen met de VAR/ MAR/ OR en Cliëntenraad. De OR heeft eens 

per jaar een overleg met Raad van Toezicht. Hierin wordt inzicht gegeven in de situatie 

van TMZ.  

Om feeling te houden met de werkvloer en te weten wat er speelt werkt de Raad van 

Bestuur iedere maand mee in een team. Hiervan wordt door de bestuurders een BLOG 

bijgehouden, welke terug is te vinden op de intranetportal ‘MijnTMZ’. 

 

4.7 Personeelssamenstelling 

 
TMZ onderscheidt zich met Bevlogen medewerkers en vrijwilligers die met liefde zorgen 
voor de cliënten/bewoners van TMZ. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van hun 
waarde, ze zijn trots op hun werk en hebben vertrouwen in de toekomst. Met deskundig 
personeel en met ruimte voor leren & ontwikkelen. Met voldoende bevoegd en bekwaam 
personeel wordt kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg geleverd. TMZ kan aantonen 
voldoende gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Er zijn voldoende intervisie, 
scholing, reflectie en feedback gesprekken. TMZ werkt met niveau 3, 4 en 5. Op alle 
locaties zijn tijdens intensieve zorgmomenten twee zorgverleners beschikbaar. Daar waar 
één zorgverlener werkt zal, indien nodig, een zorgverlener extra ingeschakeld worden. De 
zorgverlener kent de cliënten op de woongroep. Er is altijd een BIG geregistreerde 
zorgverlener in de nabijheid. De specifieke kennis is altijd aantoonbaar aanwezig ofwel 
iedereen is binnen 24 uur geschoold.  
 

4.8 Kwaliteitsbeleid t.a.v. medewerkers 

 
Kwaliteitsregister V&V  
Het kwaliteitsregister V&V is een landelijk instrument voor verpleegkundigen en 
verzorgenden om transparant aan te tonen dat ze bekwaam zijn en blijven voor een veilige 
zorgverlening aan patiënten, bewoners en cliënten.  
In de jaarrapportage Kwaliteitsregister V&VN 2017 staat informatie over de stand van 
zaken rond de implementatie van het kwaliteitsregister per november 2017. 
Het gebruik van het register blijkt voldoende: 1080 van de in totaal 1208 collectief 
deelnemers voeren scholingen op in hun digitale portfolio. 
 

Algemeen 

Totaal aantal deelnemers collectief 1208 

Aantal deelnemers met 
basislidmaatschap van V&VN 

1207 

Aantal herregistraties in het 
Kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals laatste 12 maanden 

134 
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Aantal herregistraties in het 
Kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals komende 12 
maanden 

51 

Kwaliteitsregister V&V 

Totaal aantal aanmeldingen voor het 
Kwaliteitsregister V&V 

1185 

Aantal aanmeldingen met een nog niet 
geactiveerd 
portfolio 

71 (5.99%) 

Aantal geregistreerden in 
Kwaliteitsregister V&V 
verdeeld in verpleegkundige / 
verzorgenden 

 
257/857 

Aantal geregistreerden met een 
deskundigheidsgebied 

Deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg: 17 
Deskundigheidsgebied Wondzorg: 14 
Deskundigheidsgebied Revalidatie: 4 
Deskundigheidsgebied Stoma Zorg: 4 
Deskundigheidsgebied Continentie Zorg: 3 
Deskundigheidsgebied GGZ: 3 
Deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde: 2 
Deskundigheidsgebied Maag Darm Lever: 1 
Deskundigheidsgebied Neuro: 1 
Deskundigheidsgebied Praktijkverpleegkunde: 1 
Deskundigheidsgebied Verstandelijk 
Gehandicapten Zorg: 1 

Aantal geregistreerden dat minimaal 1 
scholing 
heeft opgevoerd 

1080 (91,14%) 

Totaal aantal opgevoerde 
geaccrediteerde punten 

81735 (gem. 73 punten per deelnemer) 

Totaal aantal opgevoerde punten 
Overige Deskundigheidsbevorderende 
Activiteiten (ODA’s) 

40189 (gem. 36 punten per deelnemer) 

Overzicht V&VN: 30-11-2017 

 
Het Kwaliteitsregister V&V is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van TMZ. Medewerkers 
worden gefaciliteerd en gestimuleerd om hun deskundigheid op peil te houden en met het 
kwaliteitsregister V&V laat TMZ zien dat er wordt vastgehouden aan de professionele norm 
die is opgesteld door de beroepsgroep. Alle verpleegkundigen en verzorgenden beschikken 
via het eigen digitale medewerkersportaal “Mijn TMZ” over een eigen “Mijn 
leeromgeving”. Dit ondersteunt o.a. de aanmelding voor en de registratie van de gevolgde 
opleidingen en behaalde punten in de eigen portfolio bij V&VN. 
Ten behoeve van het scholingsaanbod voor verzorgenden en verpleegkundigen van TMZ 
werd ook in 2017 E-learning aangeboden. Er is een breed aanbod (bij- en nascholing) van 
The Compentence Group. Het aanbod groeide ook in 2017 en bestaat o.a. uit de modules 
til en transfer, seksualiteit en intimiteit, bejegening, ouderenmishandeling, vrijheid-
beperkende maatregelen en probleemgedrag. Alle trainingen en (online) cursussen binnen 
TMZ zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Het beleid en de uitvoering van 
het Kwaliteitsregister is belegd en geborgd bij de afdeling Leren & Ontwikkelen. 
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4.9 Gebruik van hulpbronnen 

Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van 
cliënten. TMZ draagt hieraan bij door samen te werken met de cliënt, informele zorg en de 
zorgverlener. “Samen voor persoonlijke zorg”.  
TMZ investeert gepast en doelgericht in zinnige en doelmatige hulpbronnen zoals: 

 De gebouwde omgeving 

 Technologische hulpbronnen 

 Beschikbaar, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud van materialen en 

hulpmiddelen 

 Facilitaire zaken 

 Financiën en administratieve organisatie 

 Professionele relatie en samenwerkingsovereenkomsten met andere 

zorginstellingen. 

 
TMZ heeft 10 intramurale gebouwen. Vier ervan zijn in de laatste 10 jaren gebouwd. De 
bouw verliep steeds soepeler omdat er gekeken werd naar de positieve en ook de 
negatieve punten van de vorige bouw. D.m.v. het leren hiervan is de kwaliteit van elk 
gebouw verbeterd en aangepast aan de behoefte van cliënten. 
De technologie is in de loop der jaren vooruit gegaan. Met name heeft domotica een grote 
vooruitgang geboekt. 

 

4.10 Gebruik van informatie 
 

Om de zorg goed te kunnen ondersteunen maakt TMZ gebruik van meerdere 

informatiebronnen. Om te kunnen leren en verbeteren is er input nodig vanuit intern en 

extern en van daaruit is het mogelijk om verantwoording af te leggen op basis van 

managementgegevens. TMZ zorgt op verschillende manieren om aan informatie te komen 

van de cliënten/ medewerkers/ mantelzorgers en vrijwilligers. Dit doen we door erkende 

en bewezen instrumenten in te zetten t.a.v. tevredenheidsonderzoeken. 

In 2016 zijn tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd van de medewerker en vrijwilliger. En 
in 2017 zijn deze weer uitgevoerd van de cliënt en mantelzorger. De uitkomsten van de 
onderzoeken zijn intern, maar ook extern vergeleken. De uitkomsten van de 
tevredenheidsonderzoeken van de mantelzorger worden begin 2018 vergeleken. 
 
Op ervaringssite Zorgkaart Nederland scoren we goed. We hebben goede referenties en 
reageren accuraat op eventuele vragen/ opmerkingen. De kwaliteitsinformatie in casu de 
resultaten en bevindingen worden gedeeld in de organisatie. 
 
Het oordeel van cliënten 

Onderwerp Resultaten van cliëntenraadplegingen 

Toelichting 

 

 

In nov 2017 heeft TMZ na twee jaar weer deelgenomen aan een 

cliënttevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDna heeft samen met de 

cliëntenraad vragen opgesteld waaruit de tevredenheid kan worden 

gemeten. 

Zijn deze 

gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? 

In de periode november - december 2017 heeft een CQI meting voor 

bewoners plaats gevonden en een mantelzorgtevredenheidonderzoek 

voor mantelzorgers van cliënten thuis en somatische bewoners. De 
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Wanneer en op 

welke manier?  

resultaten worden in 2018 besproken in het MT/ Cliëntenraad/ OR/ 

VAR en MAR 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De resultaten worden in 2018 besproken in het MT/ Cliëntenraad/ 

OR/ VAR en MAR en vrijwilligersraad. 

Tot welke 

verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Deze punten zijn meegenomen in de verschillende projecten waarop 

locaties de acties hebben uitgezet. Deze zullen terug komen in de 

ondernemingsplannen. 

Hebben de 

verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen 

geleid? Zo ja, 

tot welke? Zo 

nee, waarom 

niet? 

Er werden vragen toegevoegd die aangaven hoe we met compassie, 

uniek zijn, autonomie en met de zorgdoelen omgaan. Tevens zijn de 

zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, 

familieparticipatie en inzet vrijwilligers, en wooncomfort aan de orde 

gekomen in de meting 2017. 

Conclusies Clienttevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de 

tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan te kunnen 

brengen.  

 

Het oordeel van medewerkers 

Onderwerp Resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Toelichting In mei  2016 heeft TMZ deelgenomen aan een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDna heeft samen 

met medewerkers TMZ vragen opgesteld waaruit de tevredenheid kan 

worden gemeten. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten?  

De positieve punten zijn gedeeld met de medewerkers. Elke locatie 

heeft bepaald waar de verbeterpunten liggen en hebben hierop actie 

genomen. De positieve punten en verbeterpunten zijn meegenomen 

in “Ons Plan 2017”. 

Tot welke 

verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Medewerkers worden meer gewaardeerd door de positieve resultaten 

vaker te vieren. Verbeteren van interne communicatie door meer 

inspraak te geven aan medewerkers. 

Hebben de 

verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen 

geleid? Zo ja, 

tot welke? Zo 

nee, waarom 

niet? 

In mei 2018 wordt er een nieuwe medewerkerstevredenheids-

onderzoek gehouden. De uitkomsten zullen uitwijzen of de 

verbeteracties hebben geholpen. 

“Ons plan” is geëvalueerd tijdens de beleidsdag oktober 2017. 
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Conclusies 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de 

tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen 

brengen. 

 

Het oordeel van vrijwilligers 

Onderwerp Resultaten van vrijwilligersonderzoek 

Toelichting  In mei 2016 heeft TMZ  deelgenomen aan een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDna heeft samen 

met de coördinatoren vrijwilligers vragen opgesteld waaruit de 

tevredenheid kon worden gemeten. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Vrijwilligers gaven aan zich erg gewaardeerd te voelen. Elke locatie 

heeft de verbeterpunten bepaald en hebben hierop actie genomen. 

 

Tot welke 

verbeteracties 

heeft dit geleid?  

Er is ook in 2017 vervolg gegeven aan scholing van onze vrijwilligers 

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

van TMZ.  

Hebben de 

verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen 

geleid? Zo ja, 

tot welke? Zo 

nee, waarom 

niet? 

In mei 2018 wordt er een nieuw vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

gehouden. De uitkomsten zullen uitwijzen of de verbeteracties 

hebben geholpen. 

Conclusies Vrijwilligerstevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de 

tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen 

brengen. 

 

Het oordeel van mantelzorgers 

Onderwerp Resultaten van mantelzorgonderzoek 

Toelichting In nov 2017 heeft TMZ na twee jaar weer deelgenomen aan een 

mantelzorgtevredenheidsonderzoek. Bureau ZorgDna heeft vragen 

opgesteld waaruit de tevredenheid kon worden aangeven.   

Bureau ZorgDna heeft samen met TMZ medewerkers vragen opgesteld 

waaruit de tevredenheid kon worden gemeten. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De verbeterpunten zijn op moment van schrijven nog niet intern 

besproken en vastgesteld. Dit gaat begin 2018 plaats vinden.  
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Tot welke 

verbeteracties 

heeft dit geleid?  

Er wordt meer in gesprek gegaan met de mantelzorger. Mantelzorgers 

worden meegenomen in de Teams voor persoonlijke zorg.   

Hebben de 

verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen 

geleid? Zo ja, 

tot welke? Zo 

nee, waarom 

niet? 

Na analyse van de uitkomsten, begin 2018, zal aangeven kunnen 

worden of de verbeteracties hebben geholpen. 

Conclusies Mantelzorgtevredenheidsonderzoeken zijn een hulpmiddel om de 

tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te kunnen 

brengen. 

 

Het gebruik van Zorgkaart Nederland 

Onderwerp Resultaten van Zorgkaart Nederland 

Toelichting Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse 

gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met 

elkaar. Dit gebeurt door middel van het geven van cijfers over 

onderwerpen zoals 'afspraken', 'behandeling', 'luisteren' en 

'accommodatie', het beantwoorden van vragen zoals 'zou u deze 

organisatie aanbevelen?' en een vrije ruimte om de opgedane 

ervaringen te beschrijven. Het doel van Zorgkaart Nederland is om 

cliënten en familieleden op basis van onafhankelijke ervaringen 

waardevolle informatie te geven om een goede keuze voor passende 

zorg te maken. Daarnaast geeft het zorgorganisaties inzicht in hun 

eigen prestaties. 

Zijn deze 

gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? 

Wanneer en op 

welke manier? 

Gegevens worden verzameld en komen bij de afdeling PR binnen 

zodra er iemand een reactie heeft gegeven op Zorgkaart Nederland. 

Daarnaast krijgen de leidinggevenden van de betreffende afdelingen 

een notificatie. De medewerkers stemmen een eventuele reactie op 

een beoordeling af met de afdelingshoofden.  

Stand van zaken Er worden steeds meer reacties op Zorgkaart Nederland geplaatst. We 

blijven dit stimuleren zodat we op de hoogte blijven van onze eigen 

prestaties. TMZ scoort gemiddeld een 8,5. Alle beoordelingen zijn 

eenvoudig te bekijken op Zorgkaartnederland.nl.  

 
 
TMZ is bovendien door o.a. de volgende “derden” beoordeeld: 
 
De inspectie voor de gezondheidszorg 
Zorgorganisaties zijn op basis van de volgende informatie ingedeeld in risicoklassen: de 
jaarlijkse zogenaamde “uitvraag risico indicatoren”, meldingen van calamiteiten (en de 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-triviummeulenbeltzorg-tmz-borne-11832/locaties
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wijze waarmee de zorgaanbieder daar vervolgens mee omgaat), Clienttevredenheid/ 
Zorgkaart Nederland en het Maatschappelijk Verslag.  
De IGZ concentreert haar toezicht op de zorgorganisatie met een hoog risicoprofiel.  
De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft TMZ ingedeeld bij de zogenaamde “laag 
risico organisaties”. Om die reden heeft TMZ geen bezoek gehad van de IGZ. 
 
Het Waarborgfonds 
Het waarborgfonds heeft TMZ beoordeeld en TMZ voldoet aan de eisen die door het WFZ 
gesteld worden.  
 
Het Zorgkantoor 
Het Zorgkantoor oordeelde dat TMZ ook in 2017, tot de beste drie zorgaanbieders 
behoorde van de regio Twente. Dat werd bovendien bevestigd na een ingelast aanvullend 
onderzoek naar de differentiatie items. Het Zorgkantoor beoordeelde TMZ op kwaliteit van 
zorg, deskundigheid van personeel (ontwikkeling/scholing/leerbedrijf, Specialist 
Ouderengeneeskunde (SO) in dienst), beschikbaarheid en toegankelijkheid van een 
elektronisch zorgdossier, inzet van technologie in de zorg, score op cliënt tevredenheid, 
score op medewerker tevredenheid, gebruik van de Menzis Zorg Atlas en Zorgkaart 
Nederland, zorg bieden aan complexe doelgroepen, actieve deelname aan regionale 
expertise/keten netwerken, levering maatwerk begeleiding (WMO) en/of Wijkverpleging, 
financiële gezondheid en administratieve prestaties.  
 
Beste Leerbedrijf 
In 2017 werd TMZ ook verkozen tot beste Leerbedrijf van Overijssel. De prijs is toegekend 
door de landelijke Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bij TMZ doen jaarlijks 
400 leerlingen en studenten op uiteenlopende niveaus praktijkervaring op in het kader van 
hun toekomstig beroep in de (ouderen)zorg. TMZ was voorgedragen door het ROC van 
Twente, waarvan leerlingen van de opleiding Helpende (niveau twee) stage lopen bij TMZ. 
 
TÜV Rheinland  
Het hercertificatieonderzoek van het ISO kwaliteitssysteem, waarvoor het certificaat was 
afgegeven tot 15 september 2018, is vervroegd gehouden op 29 november tot en met 1 
december 2017. Het nieuwe certificaat, dit keer volgens de nieuwe ISO norm 9001:2015, is 
wederom toegekend en afgegeven tot 22 december 2020. De volgende tussentijdse 
toetsing zal plaatsvinden eind 2018. 
 
TMZ is bovendien permanent gedurende het jaar op vele vlakken getoetst en steeds 
positief beoordeeld door meer dan de 50 contractpartners. 
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4.11 Klachten 
 
Inleiding 
TMZ heeft een stappenplan voor wat betreft het omgaan met klachten. Een essentieel 
uitgangspunt hierbij is dat de professional in de gelegenheid wordt gesteld de klacht aan 
te horen en verbetermaatregelen te nemen. 
De stappen zijn: 
 
1. Medewerker(s) waar de klacht/onvrede betrekking op heeft eerst in de gelegenheid  

stellen corrigerende maatregelen te treffen. 
2. Onvrede hoeft niet altijd te leiden tot een klacht. De klachtenbemiddelaar/  
 onderzoeker brengt zo mogelijk partijen tot elkaar. 
3. De klagers willen vaak de klacht niet ‘groter’ maken dan noodzakelijk en vragen de 

klachtenbemiddelaar de klacht te behandelen. 
4. De klacht wordt behandeld door een externe klachtencommissie. 
 
Resultaat klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 2017 

Onderwerp Klachten cliënten  

Toelichting 

 

 

 

Klachten van cliënten die intramuraal verblijven en ook 
cliënten Wijkverpleging kunnen worden gemeld bij de 
klachtenfunctionaris van TMZ. Klachten kunnen betrekking 
hebben op medewerkers, hun werktijd, manier van werken. 
De klachten kunnen per brief of e-mail worden gemeld. 
Melding kan via de website van TMZ of via het secretariaat. 
Klachten worden vertrouwelijk en desgewenst anoniem 
behandeld. Klachten worden meteen door de 
klachtenfunctionaris gemeld bij de verantwoordelijk 
manager. 

In de meeste gevallen worden wensen van cliënten 
besproken met de betreffende zorgverleners en wordt samen 
gezocht naar een manier om aan de wensen tegemoet te 
komen. 

Zijn deze gegevens het 
afgelopen jaar 
verzameld? Wanneer en 
op welke manier?  

Ja, klachten zijn geregistreerd in MS Word-bestand 
“Registratie klachten en afhandeling 2017 . 

In totaal betrof het 6 klachten. 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

 Hiaten en misverstanden in de communicatie 
speelden  bij de meeste klachten een belangrijke rol. 
Met name in het contact tussen bewoners en 
verzorging.  

 Tijdgebrek bij verzorgenden. 

Tot welke verbeteracties 
heeft dit geleid?  

 Bejegening en communicatie tussen verzorgenden en 
bewoners is een terugkerend aandachtspunt in 
werkoverleggen; 

 Cursus communicatie 

 Werkprocessen worden kritisch bekeken en zijn 
onderwerp van bespreking in werkoverleggen. 
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Hebben de 
verbeteracties tot 
zichtbare verbeteringen 
geleid? Zo ja, tot welke? 
Zo nee, waarom niet? 

Ja, de cliënten hebben aangegeven tevreden te zijn met de 
acties van TMZ. 

Conclusies Gedane inspanningen leidden tot resultaat (getuige de CQI 
scores in nov 2017). Proces verliep goed waardoor klachten 
samen werden opgelost.  

 
Externe Klachtencommissie TMZ- ZorgAccent 
De klachtencommissie TMZ-ZorgAccent bestond in 2017 uit 5 leden, te weten: 

 De heer B.H. Hulshof (voorzitter, tot 2 dec. 2017) 

 De heer J.W. Bollen (wnd. voorzitter) 

 De heer S. Tol  

 De heer J.A.J.M. van Dun  

 De heer B.F.A. Weiden. 
 
Vertrouwenspersoon 

Onderwerp Vertrouwenspersoon 

Toelichting 
 
 

Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als 
er sprake is van ongewenste omgangsvormen tussen 
medewerkers, bijvoorbeeld in gevallen van agressie, geweld 
of discriminatie. Omdat er nu twee interne 
vertrouwenspersonen zijn, kunnen medewerkers heel bewust 
kiezen om contact op te nemen met een 
vertrouwenspersoon die juist wel of niet in hun eigen regio 
actief is. 
Daarnaast is er ook een extern vertrouwenspersoon. 

Zijn deze gegevens het 
afgelopen jaar 
verzameld? Wanneer en 
op welke manier?  

Het afgelopen jaar is in totaal 14 keer een beroep gedaan op 
de interne vertrouwenspersoon. Op de externe 
vertrouwenspersoon is dit jaar geen beroep gedaan. In alle 
gevallen ging het om communicatie tussen leidinggevende en 
medewerker. Vaak was het voldoende om één gesprek te 
voeren, soms waren meerdere gesprekken noodzakelijk. 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

Belangrijkste verbeterpunt is, dat leidinggevenden een 
zakelijke wijze van communiceren met hun medewerkers 
toepassen.  

Tot welke verbeteracties 
heeft dit geleid?  

Met leidinggevende worden regelmatig de situaties 
besproken die zij meemaken op hun afdeling. 

 

Hebben de verbeteracties 
tot zichtbare 
verbeteringen geleid? Zo 
ja, tot welke? Zo nee, 
waarom niet? 

Aangezien de klachten bij de vertrouwenspersoon een 
anoniem karakter hebben is het niet mogelijk om zichtbare 
verbeteringen te kunnen constateren. 

Conclusies Proces verloopt goed waarin klachten samen worden 
opgelost. 
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5. Financiële informatie 

5.1 Algemeen 

 
TMZ werd in het eerste kwartaal van 2017 geconfronteerd met het niet bezet hebben van 
de intramurale bedden. Dit heeft er toe geleid dat het eerste halfjaar, door de gehele 
organisatie, er hard aan getrokken is om toch de bedden bezet te krijgen. Interne 
werkwijzen zijn  tegen het licht gehouden en we zijn samen gaan zoeken naar manieren 
waarbij we beter en nog sneller konden reageren op verzoeken van de ziekenhuizen tot 
opnames. Ook zijn er intern maatregelen genomen om te voorkomen dat we niet in de 
rode cijfers zouden komen. Er zijn  bijeenkomsten georganiseerd waarbij gesproken is over 
het sturen op formatie bij een krimpende bedbezetting en over het bewaken van de 
kosten. Tevens was het bewaken van de kwaliteit van zorg in deze periode een 
aandachtspunt. Door de betrokkenheid van de gehele organisatie is het ons gelukt om de 
bedbezetting gedurende het jaar weer op het peil te krijgen. Deze ontwikkeling verliep zo 
positief dat in het vierde kwartaal zelfs een bedbezetting is gerealiseerd die boven de 
begroting ligt. Dit is een compliment voor de  gehele organisatie waard. 
 
Het adequaat bewaken van de verschillende contracten heeft er in 2017 toe geleid dat 
verschillende omzetplafonds door zorgverzekeraars naar boven zijn bijgesteld. Alle zorg 
die door TMZ in 2017 is geleverd wordt dan ook betaald door de zorgverzekeraars. 
 
Per 1 mei 2017 is de huisartsenpraktijk in Geesteren overgedragen aan 2 huisartsen 
waardoor de praktijk binnen TMZ Zorgcontinuüm per die datum is gestopt. 
 
Omzet en resultaat 
De omzet over 2017 bedroeg € 90,3 miljoen, de omzet is ten opzicht van 2016 gestegen 
met € 2,4 miljoen.  
Bij een omzet van € 90,3 miljoen is een positief resultaat behaald van € 0.3 miljoen. 
In dit resultaat zijn eenmalige lasten opgenomen die ontstaan zijn door het vormen van 
een voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van € 1,7 miljoen. 
Tevens zijn er eenmalige bouwkosten, herstel branddoorvoeren van €1,1 miljoen, ten laste 
van 2017 gebracht omdat deze kosten betrekking hebben op gebouw delen waarvan nu de 
verwachting is dat deze gesloopt zullen worden. 
Ook zijn er bij de ingebruikname van onze nieuwe locatie Erve Mensman in Geesteren 
eenmalige kosten ad. € 0,7 miljoen gemaakt die zijn verwerkt in  de kosten van 2017. 
Ook zijn er eenmalige baten zoals, hogere inflatievergoeding € 0,4 miljoen en vrijval 
voorziening vakantie- en meer- uren ad. € 0,6 miljoen en enkele kleinere meevallers. Het 
totaal van de eenmalige meevallers is  € 1,2 miljoen.  
 
Solvabiliteit en liquiditeit 
TMZ is een maatschappelijke organisatie met een publieke functie. Het eigen vermogen 
van TMZ wordt ingezet om het verlenen van zorg te faciliteren c.q. mogelijk te maken en 
om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.  
De eigen vermogen positie wordt uitgedrukt in een solvabiliteitpercentage om inzicht te 
geven. Stakeholders stellen ieder eisen aan de hoogte van het solvabiliteitspercentage. 
Het eigen vermogen van TMZ (enkelvoudig) is op 31 december 2017  € 30,5 miljoen groot, 
in 2016 was dit € 30,3 miljoen. 
 
Het solvabiliteitspercentage kan verschillend berekend worden. TMZ heeft met de twee 
onderstaande definiëringen te maken: 
   2017  2016 

 Eigen vermogen t.o.v. het balans totaal   34,2%  31,5% 

 Eigen vermogen t.o.v. de omzet   34,1%  34,9% 
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Het eigen vermogen t.o.v. het balans totaal neemt iets toe door de toevoeging van het 
resultaat 2017 terwijl het balans totaal afneemt met € 7,0 miljoen.  
Deze afname is vooral ontstaan door een daling van de kortlopende schulden. Deze 
kortlopende schulden hadden vooral betrekking op nota’s van de nieuwbouw locatie in 
Geesteren. 
TMZ vindt de hoogte van het huidige eigen vermogen adequaat omdat er nog verschillende 
nieuwbouw en of renovatie projecten plaats dienen te vinden. In Tubbergen vindt (ver-) 
nieuwbouw plaats, in Almelo wordt gewerkt aan nieuwbouw en renovatie van Het 
Meulenbelt. In Hengelo worden initiatieven ontplooid in verband met nieuwbouw omdat 
een deel van het bestaande vastgoed in Hengelo aan het einde van zijn technische 
levensduur is.  
Om nieuw te kunnen bouwen heeft TMZ minimaal een eigenvermogen nodig van 25% om 
aan de eisen van financiers te kunnen voldoen. De verwachting is dat het bestaande eigen 
vermogen afdoende is om deze nieuwbouw projecten te kunnen realiseren. 
 

5.2 Risico’s en onzekerheden 

 
De financiering van de wijkverpleging vraagt de nodige aandacht in combinatie met de 
eisen die zorgverzekeraars stellen aan de doelmatigheid van de zorg. Hierbij wordt niet 
gekeken welke zorg benodigd is maar wordt gekeken naar de kosten per verzekerde. In 
2018 gaan zorgverzekeraar Menzis en ZorgAccent, Zorggroep Sint Maarten, Carint en TMZ 
samen een onderzoek doen om duidelijk te krijgen hoe de verschillen in zorgkosten per 
gemeente ontstaan. 
Hierbij worden gemeenten met hoge zorgkosten vergeleken met gemeenten met lagere 
zorgkosten. 
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen er mogelijk toe leiden dat deze groep 
zorgaanbieders mogelijk anders gaat aanbesteden met Menzis. Gedacht zou kunnen 
worden aan b.v. een vorm van populatiebekostiging. 
 

5.3 Toepassing gedragscode 

 
De Trivium Meulenbelt Groep past de principes uit de Zorgbrede Governancecode toe. 
Voor een toelichting met betrekking tot deze code en de toepassing binnen TMG wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3, Bestuur en Toezicht. 
 

5.4 Toekomst 

 
TMZ heeft in zijn beleidsplannen staan dat ze iedere cliënt een eigen kamer gunt. Om dit 
te realiseren is er een plan ontwikkeld voor de locatie Tubbergen van nieuwbouw en 
renovatie. In 2018 wordt gestart met de sloop en nieuwbouw van de rechtervleugel en 
hierna zal de linker vleugel gesloopt en nieuw gebouwd worden.  
Voor de locatie het Meulenbelt in Almelo is de keuze gemaakt om niet, voor een kleine 
groep bewoners, naar de binnenstad te gaan maar nieuwbouw en renovatie te laten 
plaatsvinden op de huidige locatie. De verwachting is dat 2018 benodigd is voor de 
planvorming. 
 
Door het opstellen van ondernemingsplannen per locatie worden behoeften en 
ontwikkelingen op iedere locatie afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. 
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TMZ werkt intramuraal met teams voor persoonlijke zorg, de komende jaren willen we alle 
medewerkers faciliteren om dit te bereiken. Het doel is dat TMZ cliënten persoonlijke zorg 
biedt. Dat is de passie van de zorgprofessionals van TMZ. Om dit te kunnen bieden is het 
belangrijk dat cliënten en zorgprofessionals samen een relatie opbouwen en met elkaar in 
gesprek blijven over wederzijdse behoeften en verwachtingen. Bij het bieden van 
persoonlijke zorg spelen ook mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers een belangrijke 
rol. Zij zijn van grote waarde voor het welbevinden van de cliënt. Gezamenlijk wordt er 
als ‘Team voor persoonlijke zorg’ gewerkt aan het creëren van persoonlijke zorg, met als 
uitgangspunt dat elke cliënt (zoveel als mogelijk) eigen regie houdt.  
De komende jaren zal TMZ steeds meer geld beschikbaar stellen aan de teams zodat de 
teams kunnen zoeken naar de invulling van de optimale zorgbehoefte voor de cliënt.  
 
Voor 2018 heeft TMZ er voor gekozen om de begroting 2018 aan te passen en het resultaat 
naar nul te verlagen. De extra middelen ad € 2,0 miljoen, die hierdoor vrijkomen worden 
ter beschikking gesteld aan de afdelingen c.q. teams om extra personeel aan te nemen. 
Dat kan zorgpersoneel zijn maar het kunnen ook medewerkers zijn die extra aandacht 
hebben voor het welzijn en welbevinden van onze bewoners. 
 


