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Voor u ligt de jaarroute 2011. Wij hebben dit plan bewust route genoemd om aan te geven dat wij met 
elkaar een route afleggen. Een weg die wij samen inslaan. Juist in deze tijd waarin de ontwikkelingen snel 
gaan, is het belangrijk elkaar vast te houden, de juiste route te volgen en elkaar te helpen als we afdwalen. 
Ieder op zijn eigen gebied en eigen niveau. De jaarroute is een uitwerking van de Strategische beleidsnotitie 
2010-2015. Waarin is beschreven waar TMZ over vijf jaar wil staan. Doelstellingen die wij niet ineens 
kunnen realiseren, maar jaarlijks in een overzichtelijk en haalbaar plan duidelijk maken.

De indeling van onze jaarroute is gebaseerd op het Planetree Model. Dit internationaal succesvol concept 
richt zich op het realiseren van de best mogelijke kwaliteit voor cliënten en medewerkers. Denk daarbij 
ondermeer aan hartelijke bejegening, regie houden, goede medische behandeling en zorg en een positieve 
rol voor familie en vrienden. Kortom: de menselijke maat telt. 
Onze jaarroute telt vier belangrijke pijlers. Te weten: Betere zorg, Helende omgeving, Gezonde organisatie 
en Toetsing & Verantwoording. Daarnaast worden ook apart de doelstellingen per regio en van de Interne 
organisatie geformuleerd. 

Wij zijn ervan overtuigd met deze route de juiste weg op te gaan om datgene te bereiken waar wij voor 
staan: de best mogelijke zorg bieden aan onze cliënten onder het motto: uw kwaliteit van leven is onze zorg.

Gaat u met ons mee?



HELENDE OMGEVING

jaarroute 2011   triviummeulenbelt zorg    pagina 4 jaarroute 2011   triviummeulenbelt zorg    pagina 5

Betere zorg
Met Betere zorg willen wij realiseren dat onze cliënten de best mogelijke zorg krijgen die binnen 

onze mogelijkheden ligt. 

Verbeteren van de zorgkwaliteit voor cliënten

WiJze Waarop
De cliënt zien als een gast, een bewoner. 
Cliënttevredenheid staat centraal

resultaat
•  het cliënttevredenheidonderzoek toont aan 

dat wij in vergelijking met de branche in elke 
regio bovengemiddeld presteren Cliënt geeft zorgbehoefte aan. Hierop is het 

zorgaanbod afgestemd en beschreven in 
zorgarrangementen

WiJze Waarop
•  de zorgbehoefte van cliënten wordt in kaart 

gebracht met de verpleegtheorie van Virginia 
Henderson

•  het nieuwe elektronische zorgleefplan (E-ZLP) 
brengt de zorgbehoefte in kaart

resultaat
•  beschikbaarheid van zorgarrangementen  

die gebaseerd zijn op de zorgbehoefte van  
de cliënt

•  het elektronische zorgleefplan (E-ZLP) is  
ingevoerd

toename van het aantal cliënten/bewoners

WiJze Waarop
• groei realiseren van thuiszorg
•  toename van het aantal verpleeghuisplaatsen in 

Het Dijkhuis

resultaat
•  toename van het aantal cliënten/bewoners 

van 5% in 2011 ten opzichte van 2010

De cliënt zit beter in zijn vel (welbevinden)

WiJze Waarop
Punten uit het cliëntonderzoek 2010:
•  bieden van dagstructuur op basis van een 

zorgleefplan
• persoonlijke aandacht
•  de kwaliteit van de woonomgeving (healing  

environment) in alle psycho-geriatische (PG) 
afdelingen verbeteren

resultaat
•  in het multidisciplinair overleg (MDO)  

wordt in 2011 iedere cliënt/bewoner cq  
familie hierop specifiek bevraagd en geeft  
75% of meer aan een verbetering te ervaren 
ten opzichte van 2010

Doelstelling 2

Doelstelling 3

Verdere professionalisering van de vakgroepen. 
expertisecentrum is adviesorgaan voor organi
satie

WiJze Waarop
•  de vakgroepen ontwikkelen zich tot kenniscen-

trum
•  expertisecentrum geeft gevraagd en ongevraagd 

professionele adviezen binnen een aantal  
vastgestelde domeinen

resultaat
•  de domeinen waarbinnen adviezen worden 

verstrekt, zijn vastgesteld
•  nieuwe up-to-date protocollen en richtlijnen
•  tevredenheid binnen de lijnorganisatie over  

de kwaliteit van en hoeveelheid aan adviezen

Doelstelling 4

Doelstelling 1

Doelstelling 5
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omschrijven en invullen wat familie
participatie inhoudt

WiJze Waarop
•  organiseren van bijeenkomsten met familie,  

cliëntenraad en multidisciplinair overleg (MDO)
•  organiseren van activiteiten waaraan familie-

leden deelnemen

resultaat
•  familieparticipatie is uitgewerkt in een  

concreet plan van aanpak
•  familieleden voelen zich meer betrokken en 

verantwoordelijk voor familielid
•  familieleden ervaren via medewerkers ook 

meer betrokkenheid voor hun familielid
•  uitwerking van familieparticipatie wordt in 

MDO verslag opgenomen

Doelstelling 1

tMz beschikt over voldoende, betrokken  
vrijwilligers

WiJze Waarop
•  vrijwilligersbeleid herzien 
•  ontwikkelen informatiemateriaal
•  verstevigen netwerkrelaties met gemeenten en 

welzijnorganisaties

resultaat
•  een nieuw beleid ontwikkeld en vastgesteld 

door het MT
•  elke vrijwilliger heeft een overeenkomst
•  er is nieuw informatiemateriaal

Doelstelling 2

Architectuur en inrichting van gebouwen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven  

van onze cliënten/bewoners. Er wordt gebruik gemaakt van menswaardige technologie.  

Familie, vrienden en gemeenschap spelen een positieve rol.

Cliënten, familie en mantelzorgers ontvangen 
volledige en tijdige informatie over de dienst
verlening

WiJze Waarop
•  samenstellen nieuw informatiepakket
•  opstellen nieuwe zorgverleningovereenkomst
•  opstellen nieuwe leveringsvoorwaarden

resultaat
•  uit interne audits blijkt dat meer dan 90%  

van de doelgroep (cliënten, familie en  
mantel zorgers) het nieuwe informatie - 
pakket kent

•  uit cliënttevredenheidonderzoek blijkt dat  
elke regio bovengemiddeld presteert wat  
betreft ‘Ervaren informatie’

Doelstelling 6

Verdere professionalisering van de 1e lijnszorg

WiJze Waarop
•  wijkteams anders organiseren
•  samenwerken met huisartsenpraktijken
•  werving verpleegkundigen niveau 5
•  structureel periodiek contact tussen verpleeg-

kundige en huisarts
•  onderzoeken hoe de 1e lijnszorg in wijkgerichte 

teams wordt georganiseerd

resultaat
•  samenwerking met huisartsen is verstevigd
•  personeelsformatie is kwalitatief en  

kwantitatief op peil
•  synergie-effecten behalen door het delen van 

kennis en ervaringen binnen het concern
•  organisatiemodel voor 1e lijn is ontwikkeld

Doelstelling 7



GEZONDE ORGANISATIE
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Binden en boeien van medewerkers

WiJze Waarop
•  sturen op medewerkertevredenheid
•  toepassing concept ‘lerende organisatie’
•  leerbedrijf uitbouwen

resultaat
•  uit medewerkertevredenheidonderzoek blijkt 

dat in 2011 elk organisatieonderdeel boven-
gemiddeld presteert

•  leerbedrijf is versterkt: 95% van alle vacatures 
wordt door eigen medewerkers ingevuld

•  1% van de loonsom is bestemd voor  
opleidingen

Doelstelling 2

er is een juiste samenhang tussen directe en 
ondersteunende medewerkers. Het accent ligt 
op ‘directe zorg aan bed’

WiJze Waarop
•  efficiënter en slimmer werken
•  meer inzet van technologische mogelijkheden
•  uitvoering van leeftijdsbeleid

resultaat
•  de kwantitatieve en kwalitatieve personeels-

bezetting is volgens de norm

Doelstelling 3

effectief en efficiënt communiceren met  
medewerkers

WiJze Waarop
•  digitale mogelijkheden verder uitbouwen  

(digitaal personeelsportaal)

resultaat
•  het ontwerp van het digitaal personeel-

sportaal is gereed, zodat deze kan worden 
ingevoerd

Doelstelling 1

TMZ wil een organisatie zijn waar cliënten tevreden zijn en waar gemotiveerde en betrokken 

medewerkers werken. Daarnaast behaalt de organisatie gezonde resultaten, is de marktpositie 

goed en is er een stevige relatie opgebouwd met belanghebbenden.

alle meerbedkamers omzetten naar éénbedkamers

WiJze Waarop
•  nieuwbouw Het Borsthuis in Hengelo
•  nieuwbouwplannen in Almelo, Tubbergen en Wester-

haar voorbereiden

resultaat
•  alle cliënten in Hengelo beschikken over een  

éénbedkamer
•  nieuwbouwplannen voor Almelo, Tubbergen en 

Westerhaar zijn gereed voor realisatie

Doelstelling 3

Het realiseren van nieuwe locaties  
die wijken en/of dorpen een zorginfra
structuur bieden

WiJze Waarop
•  voorbereidingen treffen voor nieuwbouw 

in Almelo, Geesteren en Westerhaar

resultaat
•  de nieuwbouwplannen in Almelo,  

Geesteren en Westerhaar zijn gereed 
voor realisatie

Doelstelling 4

Het realiseren van energiebesparing

WiJze Waarop
•  opstellen energie prestatieadvies voor 

gebouwen
•  bewustwordingscampagnes opstellen
•  realiseren van technische verbeteringen
•  verlaging energieverbruik tijdens piek       

momenten

resultaat
•  energiebesparing van 5% ten opzichte 

van 2010

Doelstelling 5
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Het voeren van een actief gezondheidbeleid

WiJze Waarop
•  sturen op werkvermogen

resultaat
•  het ziekteverzuim is in 2011 gelijk of lager  

dan 5%

Doelstelling 9

inbedding  medezeggenschap van de  
Cliëntenraad 

WiJze Waarop
 •  Cliëntenraden in de domeinen in een  

vroegtijdig stadium (‘voor in de trechter’) 
betrekken bij de ontwerpfase van het beleid

resultaat
•  de medezeggenschap CCR is gebaseerd op 

vertrouwen

Doelstelling 10

intensiveren externe (regionaal en landelijk) 
netwerkrelaties

WiJze Waarop
•  stakeholdermanagement door Raad van Bestuur 

en managementteam

resultaat
•  er is een relatie met Zorg Netwerk Nederland
•  een rapport over mogelijke regionale samen-

werking

Doelstelling 8

Verdere professionalisering van hoger kader zorg

WiJze Waarop
•  tijdig inspelen op de ontwikkelingen in de  

samenleving en de organisatie
•  regisseren van ‘successen’ (cliënt- en medewerker-

onderzoek)
•  coachen en controleren middenkader
•  tijdig inspelen op risico’s, successen en kansen

resultaat
•  hoger kader zorg anticipeert tijdig op  

ontwikkelingen door middel van concept-
ontwikkeling

•  hoger kader zorg realiseert de doelstellingen  
uit het managementcontract

Doelstelling 4

zelfstandigheid (autonomie) medewerkers  
vergroten

WiJze Waarop
•  zorgteams worden in de gelegenheid gesteld  

een eigen rooster op te stellen

resultaat
•  ieder zorgteam stelt zijn eigen rooster op
•  de dienstenstructuur is aangepast op  

het gemiddelde dagritme van de  
bewonersgroep(en)

Doelstelling 7

Verdere professionalisering 
 middenkader zorg

WiJze Waarop
•  verbeterde relatie met cliënt/bewoner
•  verbeterde relatie met medewerker
•  verbeterde relatie met zorgsysteem

resultaat
•  middenkader functioneert als leider
•  de relatie met cliënt, het zorgsysteem 

en medewerker is professioneel

Doelstelling 6

Verdere professionalisering operationeel 
niveau in de zorg. Vakbekwame,  
bevoegde zorgmedewerkers

WiJze Waarop
•  het aanbieden van scholing, training, 

coaching
•  meer aandacht voor de relatie tussen 

medewerker en cliënt/bewoner
•  deskundigheidsbevordering door  

middel van e-learning, vastgelegd in  
een elektronisch paspoort

resultaat
•  alle zorgmedewerkers hebben  

scholing gevolgd
•  alle medewerkers vervullen rol van  

gastheer of -vrouw
•  het aantal klachten is in 2011 gedaald 

ten opzichte van 2010
•  zorgmedewerkers zijn aantoonbaar 

bevoegd en bekwaam volgens de  
meest recente professionele standaard

Doelstelling 5



TOETSING & VERANTWOORDING
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uitvoering van het Kwaliteitskader Verantwoorde 
zorg en de zorgbrede governancecode 2010 met 
betrekking tot kwaliteit en veiligheid

WiJze Waarop
•  uitvoeren van interne en externe audits
•  vaststellen van analyse, trends en verbeterpunten
•  aanbevelingen van de commissie Lemstra 1 en 2 

(casus MST/Janssen-Steur) bestuderen 

resultaat
•  verbeterpunten zijn vastgesteld en  

geïmplementeerd
•  risico’s zijn tot een aanvaardbaar niveau  

gereduceerd
•  verantwoording is afgelegd volgens de  

Planning & Control cyclus
•  TMZ beschikt over een compliance reglement

Doelstelling 1

Het realiseren van veilige leef, werk en woon
omstandigheden voor cliënten/bewoners en 
medewerkers

WiJze Waarop
•  inventariseren van de risico’s over de hele 

breedte in de organisatie 
•  per risico een beheersplan opstellen
•  vaststellen van werkwijzen in een kwaliteit-

managementsysteem 
•  monitoren intern en extern (ISO) van het  

kwaliteitmanagementsysteem 
•  leidinggevenden focussen op de zorginhoudelijke 

(risico)factoren, het consequent gebruik van het 
instrument ‘Afwijkingen in de Zorg’ en inzet van 
verbeteracties

•  opstellen van een risico-inventarisatie brand-
veiligheid voor elke locatie 

•  oplossen van geïnventariseerde risico’s brand-
veiligheid

•  kritische gebruiksgoederen registreren en  
keuren

resultaat
•  uit jaarlijks onafhankelijk onderzoek blijkt dat 

op het gebied van zorginhoudelijke veiligheid 
bovengemiddeld wordt gepresteerd

•  elke regio heeft een up-to-date risico- 
inventarisatie

•  werk- en woonomgeving zijn brandveilig
•  werk- en woonomgeving zijn legionella vrij
•  kritische gebruiksgoederen en apparatuur  

zijn gebruiksveilig

Doelstelling 2

Het toetsen en verantwoording afleggen van en over het beleid met betrekking tot de veiligheid, 

de omgeving, de kwaliteit, de leef-, woon- en werkomstandigheden van ofwel de cliënten ofwel 

de medewerkers.

Verdere vorm en inhoud geven aan het 
idee van een Coöperatieve Vereniging

WiJze Waarop
•  opstellen en uitvoeren van praktijkgericht 

onderzoek

resultaat
•  beleidsvoorstellen die kunnen leiden 

tot het oprichten van een Coöperatieve 
Vereniging

Doelstelling 11

Het schrijven van ‘zwarte cijfers’

WiJze Waarop
•  begroten van het rendement
•  hanteren van begrotingsdiscipline

resultaat
•  het rendement bedraagt 2%  

over de omzet en 5% op het eigen  
vermogen

Doelstelling 12

opstellen ondernemingsfinanciering, 
inclusief borging Waarborgfonds zorg 
(Wfz) 

WiJze Waarop
•  opstellen business case ten behoeve van 

banken en Waarborgfonds Zorg

resultaat
•  financiering alle bouwprojecten tegen 

laagst mogelijke rente

Doelstelling 14

Het weerstandsniveau is op het 
vereiste niveau

WiJze Waarop
•  het behalen van rendement

resultaat
• de solvabiliteit bedraagt eind 2011 
19%, uitgroeiend naar 25% in 2015

Doelstelling 13



BORNE

HENGELO

TWENTERAND

TUBBERGEN
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Bouw van nieuw verpleeghuis in geesteren

WiJze Waarop
•  onderzoek naar mogelijkheden voor  

nieuwbouw

resultaat
•  een onderzoeksrapport, met daarin de  

effecten voor de bestaande locatie in  
Tubbergen

Doelstelling TUBBERGEN

nieuwbouw realiseren van Het Haarhuus

WiJze Waarop
•  optimaal informeren van cliënten en  

medewerkers over de veranderingen

resultaat
•  bouw van Het Haarhuus is volgens  

planning begonnen
•  cliënten en medewerkers zijn goed  

geïnformeerd

Doelstelling TWENTERAND

Het nieuwe Borsthuis in gebruik nemen

WiJze Waarop
•  het nieuwe Borsthuis gereedmaken voor 

ingebruikname
•  opstellen en uitvoeren van het verhuisplan

resultaat
•  het nieuwe Borsthuis is in gebruik 
•  verhuizing is naar tevredenheid van cliënt 

en medewerker verlopen

Doelstelling HENGELO

Huisvestingskosten verlagen en het aantal 
verpleeghuisplaatsen uitbreiden

WiJze Waarop
•  verbouwing van Het Dijkhuis
•  verhuizing Raad van Bestuur en staf naar 

Het Dijkhuis

resultaat
•  uitbreiding met vijf verpleeghuisplaatsen
•  Raad van Bestuur en staf zijn verhuisd 

naar Het Dijkhuis

Doelstelling BORNE



EAD/CONTROL

HRM & KWALITEIT
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Verbeteren interne controle

WiJze Waarop
•  opstellen en uitvoeren van het interne con-

troleplan

resultaat
•  een gecoördineerd en tijdig ingezet in-

zichtelijk controleproces

Doelstelling 1

efficiëntere instroom, archivering, door
stroom en uitstroom van informatie

WiJze Waarop
•  digitalisering inkomende en uitgaande post, 

contracten, vergunningen, archieven, mail-
verkeer, etc.

resultaat
•  informatieopslag en informatiestroom 

zijn gedigitaliseerd

Doelstelling 2

Jubileumviering Het Dijkhuis, Het Meulen
belt en Het Borsthuis

WiJze Waarop
•  organiseren van een personeelsfeest
•  organiseren van een jubilarissenfeest

resultaat
•  jubilea zijn volgens plan gevierd

Doelstelling 1

samenwerking met strategische partners 
om lange termijn doelen te realiseren

WiJze Waarop
•  mogelijke partners in kaart brengen
•  overleg voeren met mogelijke partners, 

zoals: branchevereniging (Actiz), regionale 
werkgeversvereniging (WVG), sociale werk-
voorziening, gemeenten, ROC, Saxion, OR, 
Netwerk Nederland

resultaat
•  uitwisselen van kennis en ervaring op 

basis van concrete afspraken, zoals het 
convenant met Saxion, waardoor dit profijt 
oplevert

Doelstelling 2
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FACILITAIRE ZAKEN

professionalisering van de afdeling  
Marketing & pr

WiJze Waarop
•  kwalitatief aanpassen formatie
•  folders aanvullen met nieuw beeldmateriaal 
•  folders aanpassen op basis van nieuwe 

zorgverleningovereenkomst en leverings-
voorwaarden 

•  managen van pers/journalistiek: structureel 
en pro-actief mediacontact (ook de week-
bladen)

•  structurele aandacht voor sociale media

resultaat
•  formatie is aangepast
•  nieuwe folders zijn gereed
•  informatieverlening richting media is 

goed
•  beleid ten aanzien van sociale media is 

ontwikkeld

Doelstelling 1

Verdere professionalisering van het  
facilitaire bedrijf (iCt, onderhoud, inkoop, 
wagenpark en cliëntenvervoer) 

WiJze Waarop
•  ontwikkeling middenkader: van operationeel 

naar tactisch
•  herontwerp werkprocessen: benutting ICT & 

Logistiek
•  van ad hoc naar preventief en planmatig 

beleid
•  professioneel beheer
•  strategische keuzes: zelf doen, uitbesteden 

of shared service centre

resultaat
•  lagere kosten tegen vergelijkbare of  

hogere kwaliteit ten opzichte van 2010
•  een substantiële ICT-bijdrage aan  

efficiënte en effectieve werkprocessen

Doelstelling 2




