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1 Inleiding, de bedoeling van het kwaliteitsplan 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2022 van TMZ. Het kwaliteitsplan is een vereiste vanuit het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en daarmee vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is het 

een hulpmiddel in de zorginkoop gesprekken met Zorgkantoor en zorgverzekeraars. Het 

kwaliteitsplan TMZ behandelt naast de thema's uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ook 

onderwerpen van de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Eerste Lijns Verblijf (ELV) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 

 

Het is geschreven door onze kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden, management en bestuur. Het is 

ter advisering  voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Verzorgende & Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR)  en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht (RvT). 

 

Het kwaliteitsplan bevat onze kwaliteitsdoelstellingen voor 2022. Voorgaand jaar bleef net als in 

2020 Covid-19 van grote invloed op de zorgsector en TMZ. Dat zal naar verwachting ook gelden voor 

2022. Het is derhalve mogelijk dat we niet al onze doelen gaan halen. Toch gaan we ons daarvoor 

inzetten. Immers, er is ook leven na de corona crisis. Door aan toekomstige doelen te werken, laten 

we zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst.  

 

Het Kwaliteitsplan is "vormvrij". De specifieke termen en woorden die in het Kwaliteitskader 

genoemd worden hoeven niet gebruikt te worden. Dat doet TMZ dan ook niet. Want de woorden in 

het Kwaliteitskader wijken af van de woorden die bij TMZ gemeengoed zijn geworden en die 

inmiddels breed bekend zijn. 

 

Er werd invulling gegeven aan de acht thema’s in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Weliswaar 

gebruikt TMZ andere woorden , maar er is concreet invulling gegeven aan persoonsgerichte zorg, 

wonen, welzijn, veiligheid, leren en ontwikkelen, toezicht, bestuur, management, 

personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie.  

2 Profiel zorgorganisatie 
Binnen TMZ zetten ruim 2600  medewerkers en ruim 1400  vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen 

en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In moderne en duurzame woon-

zorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, behandeling, 

begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, 

Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere 

betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk. 

TMZ scoort bovengemiddeld op clienttevredenheid. In 2020 werd door Zorgkaart Nederland bekend 

gemaakt dat TMZ qua waarderingscijfer (9,1) tot de top tien best gewaardeerde 

verpleeghuisorganisaties van Nederland behoorde, maar net iets te weinig waarderingen had (in 

vergelijking met andere zorgaanbieders). In 2021 behoort TMZ qua rappportcijfers en het aantal 

waarderingen (net als in 2019) tot de Top 10 best gewaardeerde zorginstellingen van Nederland.  

TMZ is in 2021 ge(her)auditeerd door TÜV Rheinland Nederland BV en heeft het NEN-EN-ISO 

9001:2015 certificaat opnieuw behaald. Daarmee wordt voldaan aan de meest actuele eisen die 
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worden gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem van TMZ. Het certificaat is mede een  

bevestiging van transparantie en betrouwbaarheid. 

3 Personeelsbestand en personeelssamenstelling 

3.1 Personeelssamenstelling – Wlz 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland beschrijft wat cliënten en hun 

naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering ligt bij alle zorgorganisaties in het land. Eén van vereisten is dat zorgorganisaties inzicht 

geven in de samenstelling van hun personeelsbestand. 

 

In het schema hieronder is op overzichtelijke wijze en per functieniveau te zien, hoe de opbouw van 

ons personeelsbestand er cijfermatig uit ziet (peildatum 30-09-2021).  

 

Daarbij wordt opgemerkt dat dit overzicht inzicht geeft in het aantal fte’s en medewerkers die 

cliënten verzorgen die een indicatie hebben op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  

Het aantal cliënten met een indicatie voor zorg vanuit de WLZ bedraagt 780. 

In dit overzicht zijn niet de cijfers meegenomen voor cliënten/personeel vanuit de Zvw, dit verklaart 

de verschillen in onderstaande overzichten. 

 
In onderstaande overzichten is de ontwikkeling weergegeven van de personele norm van 2016 – 
2022. Het meest valt daarbij op: 

 FTE (voltijdsmedewerker) per bed is toegenomen van 0.74 (2016) naar 0.96 (2020); deze 
personele norm wordt ook gehanteerd in 2021 en 2022. 

 Het aantal verpleegkundigen niveau 4 is gegroeid van 162 (2018) naar 263 (2021). 
 Het aantal verpleegkundigen niveau 5/6 is gegroeid van 21 (2018) naar 49 (2021). 
 TMZ leidt de meeste verpleegkundigen zelf op.  

 

TMZ heeft mede dankzij de extra kwaliteitsgelden geïnvesteerd in kwantiteit en kwaliteit van haar 

personeel. Dat is in lijn met de inhoud van de Meerjarenvisie 2021 – 2025.  

 De personele formatie t.b.v. de WLZ per september 2021 is als volgt: 

Niveau Functie FTE Aantal 

Behandelaar Behandelaar 75.74 109 

Leerlingen Niveau 3, 4 en 5 56.03 74 

Niveau 1 Gastenservice 77.56 164 

Niveau 2 
Woonservice, medewerker zorg, medewerker 
zorg en welzijn 

77.12 328 

Niveau 3 Verzorgende IG, activiteiten begeleider 408.97 702 

Niveau 4 verpleegkundige niveau 4 161. 249 

Niveau 5 Verpleegkundige niveau 5 en 6 29.4 37 

Overig zorgpersoneel Overig zorgpersoneel 62.29 161 

Eindtotaal 946.43 1823 
 

Functie  FTE Aantal 

Bewegingsagoog 3.65 7 
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Diëtist 2.72 4 

Ergotherapeut 9.01 14 

Fysiotherapeut 21.53 32 

Geestelijk verzorger 5.52 8 

Logopedist 4.25 6 

Psycholoog 5.79 7 

Specialist ouderengeneeskunde 12.45 18 

Specialist ouderengeneeskunde i.o. 1.47 2 

Verpleegkundig specialist 7.69 10 

Verpleegkundig specialist in opleiding 1.66 1 

Eindtotaal 75.74 109 
 

Jaar 
Personele norm voor zorg 

intramuraal 
fte per 24 bedden fte per bed 

2016 0,564 17,71 0.74 

2017 0,597 18,53 0,77 

2018 0,642 19,64 0,82 

2019 0,711 21,36 0,89 

2020 0,781 23,09 0,96 

2021 0,781 23,09 0,96 

2022 0,781 23,09 0,96 

 
Niveau 4 intramuraal WLZ 

Jaar Niveau 4 (aantal medewerkers) Aantal FTE 

2018 162 118,4 

2019 167 123,0 

2020 227 138 

2021 263 152 

 
Niveau 5 intramuraal WLZ (vanaf 2020 niveau 5 en 6 verpleegkundige) 

Jaar Niveau 5 (aantal medewerkers) Aantal FTE 

2018 21 16,8 

2019 27 21,5 

2020 38 22 

2021 49 26 

 
Duaal/BBL studenten  
Niveau 4 – BBL  

Jaar 

Niveau 4 
(aantal 

leerlingen in 
opleiding) 

Uren 

24 uur 28 uur 32 uur 36 uur 
uren 

onbekend 

2018 36 4 8 2 1 21 

2019 32 4 12 7 1 8 

2020 37 2 15 9 2 9 

2021 38 4 13 13 0 8 
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Niveau 6 - Duaal 

Jaar 

Niveau 6 
(aantal 

leerlingen in 
opleiding) 

Uren 

24 uur 28 uur 32 uur 36 uur 
uren 

onbekend 

2018 27 - 8 11 - 8 

2019 25 - 11 12 - 2 

2020 30 - 17 13 - - 

2021 23 - 15 8 - - 

Note: Door ons roulatiesysteem worden onze leerlingen zowel intramuraal als extramuraal ingezet 
tijdens hun opleiding.  
 

3.2 Vrijwilligers 

TMZ heeft ruim 1400  vrijwilligers die bijdragen aan onze visie en het motto:  "Samen voor 

persoonlijke zorg".  

Zij maken deel uit van het Team voor persoonlijke zorg en dragen substantieel bij aan de kwaliteit 

van leven van onze cliënten/bewoners.  Vanwege de corona is in 2021 het aantal vrijwilligers 

gedaald. Er konden minder activiteiten georganiseerd worden. 

3.3 Personeel 2022 

De bestaansreden van TMZ is de kwetsbare oudere met complexe zorgvraag, maar inmiddels is de 

arbeidsmarkt zo krap dat geldt: ‘wie de medewerker heeft, heeft de cliënt’. Personeelsbeleid is dus 

topprioriteit voor leidinggevenden, management en bestuurders, daarbij ondersteund door de 

ondersteunende afdelingen en stafafdelingen.  

In 2022 ligt de focus bij TMZ op het vinden, binden en boeien van haar personeel. Naar het 

personeelstekort en de ervaren werkdruk, moet op een brede, strategische maar ook creatieve wijze 

gekeken worden. Dat betekent dat er aandacht is voor de instroom en de manier van werven, maar 

dat ook gekeken  wordt naar andere manieren van het organiseren van werk en de ondersteuning, 

begeleiding in het werk. Door in kaart te brengen wat TMZ in huis heeft, nu nodig heeft om de 

complexe zorgvraag aan te kunnen en wat in de toekomst, kan een strategische personeelsplanning 

gemaakt worden. Op basis hiervan kunnen gerichte plannen gemaakt worden om het huidige 

potentieel goed te benutten, onbenut potentieel in te gaan zetten en te ontwikkelen en personeel 

aan te trekken.  

Behoud van personeel is ook in 2022 belangrijk en een speerpunt van TMZ. Dit betekent dat er 

aandacht is voor leren en ontwikkeling, maar ook voor het verhogen van de duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers en het verlagen van het verzuim. TMZ streeft, nu en in de toekomst, naar 

voldoende vitale en gezonde medewerkers die goede kwaliteit van werk leveren en meer energie 

(zowel privé als op het werk) hebben zodat er kan worden voldaan aan de vraag van de 

cliënt/bewoner.  
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4 Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en 

interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke 

4.1 Hoe gaan we werken aan goede zorg en leren van elkaar in 2022 

Het jaar 2021 werd ook voor een belangrijk deel beheerst door de bestrijding van het corona virus. 

Daardoor zijn enkele doelen uit Ons TMZ Plan 2021-2022 niet of slechts ten dele gerealiseerd. Deze 

worden doorgeschoven en opgenomen in Ons TMZ Plan 2022. 

Bij TMZ is alles gericht op de diepe verbondenheid tussen en de gezamenlijke doelen van 

cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. We gaan in 2022 met 

elkaar werken aan de onderstaande punten. 

 Borging Teams voor persoonlijke zorg / mijn plan 

Om de principes van TvPZ vast te houden is borging noodzakelijk. Het is immers bekend dat het 
vasthouden van nieuw gedrag niet vanzelf gaat. Sinds het derde kwartaal 2021 ligt de 
verantwoordelijkheid voor de borging in de lijnorganisatie en is de projectorganisatie afgerond. 
 
De borging van TvPZ kent vier centrale onderdelen.  
1.  Evalueren en bijstellen teamontwikkelplan (als onderdeel van jaarplan): Dit plan wordt periodiek 
 (in 2022) geëvalueerd en zo nodig aangepast. In het teamontwikkelplan wordt ook ingegaan op 
 de relatie met de familie/mantelzorger.  
2.  Coachende ondersteuning van de TvPZ en continue communicatie over visie TvPZ: coaches 
 kunnen ook in 2022 worden ingezet bij die teams die TvPZ nog niet hebben afgerond; inzet 
 coaches loopt via HRM. 
3.  Informeren nieuwe leden TvPZ: ook in 2022 maakt TvPZ weer onderdeel uit van Welkom aan 
 Boord. De bijeenkomst waarin nieuwe medewerkers kennis maken met TvPZ. Er zal daarnaast 
 aandacht zijn voor familie/mantelzorgers van nieuwe cliënten/bewoners. 
4.  Monitoring, handhaving en naleving voortgang teamontwikkeling in de lijn en blijvend 
 reflecteren: lijnfunctionarissen monitoren voortgang en leggen hierover verantwoording af. 
 Daarnaast worden resultaten van interne en externe audits gebruikt om de voortgang te 
 monitoren. Medezeggenschaps- en adviesorganen geven feedback aan de lijnorganisatie t.a.v. 
 TvPZ in de praktijk. 

 Punt voor Parkinson 

Samen met het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) onderzoekt 

TMZ de mogelijkheid van het vestigen en openen van een Punt voor Parkinson.  

Op dit moment wordt gewerkt aan het implementatieplan, de drie Raden van Bestuur moeten 

allemaal nog volmondig ja zeggen. Naar verwachting beginnen we in maart 2022 in het Borsthuis 

met een Punt voor Parkinson.  

 Digivaardigheden 

Binnen TMZ wordt er meer aandacht besteed aan het digi vaardig maken van alle medewerkers. 

TMZ sluit aan bij  het regionale programma en is het project Digitale Vaardigheden gestart wat 

doorloopt in 2022. Onderdeel van het plan is het aanstellen van digitale aandachtsvelders dichtbij de 

werkvloer.  
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 ECD Ysis en ONS 

TMZ heeft besloten het huidige cliëntdossier MijnCaress te vervangen. Besloten is om te gaan 

werken met ONS van Nedap Healthcare en Ysis van GeriMedica. Middels Caren van Nedap 

Healthcare zal het cliëntportaal ingevuld worden. 

Ysis wordt geïmplementeerd: 

 Op de GRZ afdelingen van TMZ voor álle personeelsleden. Ook de verpleging en verzorging gaat 

hier met Ysis werken; 

 Alle behandelaars van TMZ (SO/VS, Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, 

Psychologie, Geestelijke Verzorging, Muziektherapie, Bewegingsagogie);  

 

ONS wordt geïmplementeerd op de WLZ-afdelingen.  

Beide dossiers zullen in 2022 worden geïmplementeerd en MijnCaress is per 1 januari 2023 

uitgefaseerd. 

Dit wordt gedaan met een project "Nieuw Dossier" waarbij de 2 verschillende applicaties eigen 

werkgroepen hebben. Het doel is één dossier, voor alle afdelingen hetzelfde. Dus de GRZ in Almelo 

en Hengelo werken met hetzelfde Ysis-dossier. En alle WLZ-afdelingen werken met hetzelfde ONS-

dossier. Het vraagt heel wat voorbereidingen en wikken en wegen om hierin de juiste besluiten te 

nemen. Daarna worden in 2022 alle medewerkers van TMZ geschoold in de nieuwe applicatie 

waarmee zij gaan werken. TMZ hoopt het gehele project na de zomer van 2022 af te ronden.  

 Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) 

CarintReggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg hebben, in samenspraak met het Zorgkantoor, 

afgesproken om voor de regio gezamenlijk een regionaal expertisecentrum te ontwikkelen, 

bestaande uit een regionaal consultatieteam en 3 D-ZEP afdelingen (TMZ, Liberein en 

CarintReggeland) voor tijdelijk verblijf (observatie, diagnose, behandeling / begeleiding). De 

ontwikkelingen in de regio Twente sluiten hiermee aan op landelijke ontwikkelingen.   

In 2021 is het regionale consultatie team gerealiseerd. Dit team bestaat uit 15 consulenten 

(verzorgenden, verpleegkundigen, psychologen, casemanager dementie, ergotherapeuten en een 

fysiotherapeut), die allen werkzaam zijn binnen de drie organisaties. Naast hun oorspronkelijke 

functie, worden zij ingezet als consulent binnen D-ZEP Alliantie Twente. Aansturing van dit team 

wordt gedaan door de coördinator, Chantal Hogeling.  Meer informatie is te vinden op 

dzepalliantietwente.nl . 

 

In 2022 wordt binnen dit project verder gewerkt aan het realiseren van 3 intramurale afdelingen (zie 

boven) voor deze doelgroep. Deze intramurale afdelingen hebben een regionale functie.  

 Wet zorg en dwang (Wzd) 

De Wzd is ingegaan per 1 januari 2020. In 2020/2021 is volop gewerkt aan de implementatie van de 

Wzd op intramurale PG afdelingen. In 2022 zal intramuraal de focus liggen op verdere 

bewustwording t.a.v. onvrijwillige zorg, optimalisatie van de implementatie en borging.  

 

https://dzepalliantietwente.nl/


 Kwaliteitsplan TMZ 2022 

Document eigenaar Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling 21-01-2022 
      pagina 8 van 14 Versie nummer 1 Versiedatum 21-01-2022 

 

Extramuraal is het voorlopige standpunt van TMZ dat er geen onvrijwillige zorg wordt toegepast. In 

2022 zal extramuraal een project "Wzd extramuraal" starten, waarin de betekenis van dit standpunt 

voor de praktijk verder wordt uitgewerkt (o.a. door gerichte scholingen, vertaling naar beleid, etc.).  

 Intake procedure intramuraal Wet langdurige zorg (Wlz) 

TMZ wil de start van de samenwerkingsrelatie tussen cliënten/bewoners, familie/netwerk, 

vrijwilligers en medewerkers verbeteren en borgen. Daartoe is de werkgroep Intakeproces gestart. 

De focus van de werkgroep ligt op het intramurale Wlz proces.  

Het doel is om de procedure t.a.v. het intakeproces voor heel TMZ eenduidig vorm te geven waarbij 

de informatievoorziening overal gelijk is. 

 Palliatieve zorg  

TMZ heeft in haar meerjarenvisie en Ons Plan 2022 duidelijk aangegeven dat palliatieve zorg een 

essentieel onderdeel is van de zorg die zij aan haar cliënten wil bieden. Daarnaast stelt zorginkoper 

Menzis eisen aan de kwaliteit van de palliatieve zorg.  

TMZ neemt deel aan de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. In de samenwerking met de andere 

partners in dit netwerk heeft dit regionale netwerk een zorgprogramma ontwikkeld wat voldoet aan 

de landelijke kwaliteitsrichtlijnen: het Transmuraal Zorgpad Twente. Dit zorgprogramma biedt 

handvatten hoe de zorg in de laatste levensfase van een mens vorm te geven op een wijze die past 

bij de persoon waar het om gaat. Deze persoon kan hierbij zelf de regie behouden en door middel 

van proactieve zorgplanning tijdig bepalen welke zorg en behandeling wenslijk is in deze fase van zijn 

leven. In de wijkverpleging maar ook tijdens het verblijf in een VPT of verpleeghuis locatie en 

hospice is dit een continu proces. 

 ThoeZ  

ThoeZ Twente is een coöperatieve vereniging  van vier zorgorganisaties1 in de regio Almelo en 

Hengelo op het gebied van gespecialiseerde zorg. Door deze samenwerking kunnen we cliënten 

kwalitatief hoogwaardige en specialistische (thuis)zorg bieden. 

4.1.9.1 Nachtzorg wijkverpleging in ThoeZ 

Doordat Regionale Woning Toegang is gerealiseerd via de Alerta meldzorg centrale en drie VVT 

organisaties2 kan men samenwerking zoeken met de nachtzorg binnen ThoeZ. Dit betekent dat de 

nachtzorg van alle drie de VVT organisaties over zullen worden gedragen naar ThoeZ, om zo de nacht 

zorg effectief en efficiënt in te richten. Door deze samenwerking wordt de kwaliteit van zorg in de 

nacht gewaarborgd, doordat  minder medewerkers in de nacht op pad hoeven en het regionaal 

wordt ingeregeld. Daarnaast is reistijd optimaler in de nachtzorg.  

 Woningtoegang 

Om samen te kunnen werken met andere organisaties is het van belang dat we op de zelfde manier 

werken ten aan zien van toegang en alarmering thuis bij cliënten.    

   

Na een pilot van enkele jaren met drie VVT organisaties CR, TMZ en ZA zijn we samen tot de 

conclusie gekomen dat de oplossing m.b.t. woningtoegang is gevonden in de Smart-Clavisio. Met 

deze Smart-Clavisio kunnen alle wijkmedewerkers van deze drie VVT organisaties op eenzelfde 

                                                           
1 CarintReggeland (CR), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), TMZ en ZorgAccent (ZA) 
2 CR, ZA en TMZ 
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veilige manier tijdelijk toegang krijgen tot de woning van een cliënt. Daarnaast is er een veilige 

elektronische oplossing gevonden voor de toegang tot de centrale toegangsdeuren door een smart 

switch in de elektronische deuren te plaatsen die digitaal geopend kunnen worden als een 

medewerker hier rechten voor heeft gekregen door ThoeZ of de betrokken VVT organisaties.  

 Verbetering in-/uitstroom VVT-ZGT 

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) waarin TMZ ook deelnemt loopt nog en wordt 
nader uitgevoerd in 2022. 
 
Programma uitgewerkt met vijf projecten om te starten: 

 Eénduidige overdracht gegevens van de keten huisarts, wijkverpleging, ziekenhuis en VVT.  
 Optimale transferketen en -proces Wijkverpleging. 
 Optimale aanpak complexe patiënten.  
 Definities en labels capaciteit. 
 Beddencapaciteit en beschikbaarheid met gedegen analyse transferketen, zowel kwalitatief als 

kwantitatief. 

 Verbetering roosteren 

 In 2021 hebben we geconstateerd dat er verbeteringen nodig zijn voor wat betreft het roosteren. In 

2021 is daartoe een plan opgesteld, dat eerst wordt uitgevoerd in de wijk. Intramuraal wordt het 

verbetertraject uitgevoerd in de tweede helft van 2022, nadat ONS en Ysis zijn geïmplementeerd.  

 

4.2 Plannen GRZ Almelo en Hengelo 

 Goede samenwerking met behandelaren en ondersteunende diensten. 
 Voldoende bekwame medewerkers (behouden en op de juiste manier inzetten: team 

samenstelling per afdeling en inzet Eerst Aanspreekbare Verpleegkundige (EAV)). 
 Borgen van het coöperatief model in teams voor Persoonlijke Zorg (TvPZ). 
 Monitoren van cliënt-tevredenheid en daar naar handelen (ZorgkaartNederland en 

Clienttevredenheid onderzoek). 
 Medicatieveiligheid: blijvend borgen. 
 Technologie op de GRZ: iPad voor zelf oefenen? Geregeld (zorg)markt met technologie?  
 Duurzame inzetbaarheid; gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie, 

aandacht voor verantwoorde personeelssamenstelling/balans werk-privé. 
 Punt voor Parkinson vormgeven. Huisvesting in Hengelo, maar ook invoeren op dagbehandeling 

Almelo.  
 Continueren GRZ-opleiding voor verzorgenden en verpleegkundigen: in 2025 is iedereen 

geschoold. 
 Verhuizing GRZ-afdeling waardoor minder bedden beschikbaar komen voor GRZ. In verband 

hiermee zal meer nadrukkelijk naar ligduur van cliënten worden gekeken zodat het aantal bedden 
toereikend blijft.  

4.3 Plannen intramuraal 

 Regio Almelo: Het Meulenbelt - Het Weggeler – De Theresiahof – de Horst 

 Kwaliteit van zorg op orde houden; er is aandacht voor welzijn, lekker en gezond eten en drinken. 
Er is veel aandacht voor eten en sfeer, goede kwaliteit van zorg en bewegen. Conform Wet zorg 
en dwang (Wzd) streven naar optimale vrijheid en veiligheid van PG bewoners. 
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 Er worden voldoende vrijwilligers ingezet om te voldoen aan de behoeften en wensen van zowel 
bewoners en afdelingen/teams. De inzet van vrijwilligers wordt stapsgewijs uitgebreid, waarbij 
maatwerk centraal staat. 

 Samenwerking met behandelaren en ondersteunende diensten: aandacht voor de kwaliteit van 
de verschillende vakgroepen/disciplines. Goede profilering, elkaar kennen, wisselwerking: nog 
meer aandacht de voor multidisciplinaire verantwoordelijkheid. 

 Toepassen en borgen TvPZ: betrokkenheid en eigenaarschap van de teams: de kracht van TMZ! 
Dit is een continu proces, alert blijven, inhoudelijk en verbindend. Bijvoorbeeld een ludieke avond 
organiseren. Iedereen betrekken, ook de disciplines en vrijwilligers. 

 Monitoren van cliënttevredenheid en daar naar handelen (Zorgkaart Nederland en CTO). 
 Monitoren van medewerker en vrijwilliger tevredenheid. Aandacht voor in- en uitstroom; bij 

instroom vernieuwende wervingscampagnes en bij uitstroom uitkomst exitgesprek meenemen. 
Doel van de regio Almelo is om zich te onderscheiden zich als werkgever in personeelsbeleid. 
Huidige en  toekomstige medewerkers zijn tevreden en werken graag bij TMZ vanwege de 
individuele  aandacht voor de medewerkers en profilering van hun expertise. Medewerkers 
worden gezien en gewaardeerd. Gunstige randvoorwaarden (o.a. secundaire 
arbeidsvoorwaarden), flexibele contracten, een gezond rooster en opleidingsmogelijkheden om 
door te groeien, dragen hier aan bij. Er is aandacht voor duurzame inzetbaarheid om 
medewerkers te behouden. 

 Woonzorglocatie 2.0: realisatie nieuwbouw Het Meulenbelt en verbouw De Theresiahof. 
Ontwikkeling VPT locaties De Greven en Het Weggelerhof. 

 Dagbesteding (WMO en Wlz) wordt uitgefaseerd in 2022. 
 Uitbreiding dagbehandeling (Wlz en Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen (GZSP). 
 PG-crisisregeling Almelo wordt opgenomen in de PG-crisisregeling Twente-breed. Flexibele inzet 

van bedden op de diverse PG afdelingen behouden en monitoren. Verbeteren samenwerking met 
Dimence. 

 Regio Borne: Het Dijkhuis 

 Duurzame inzetbaarheid: Misschien wel de belangrijkste pijler in 2022, aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en zorgteams in tijden van ‘’crisis’’ en daarbuiten.  
Volop aandacht voor het in het balans zijn van de draagkracht- en last, het gehoord en begrepen 
voelen, gezond roosteren, de opbouw in teams is in evenwicht. 
Dit jaar zal dan ook in het teken staan van stabilisatie en balans. Of te wel, een pas op de plaats. 
We ‘’doen wat we moeten doen’’ en waar wij goed in zijn(leveren van kwalitatief hoogwaardige 
& veilige zorg), focussen op de basis.  

 Het ‘’toekomstige’’ Dijkhuis in de vorm van woon- zorgcomplex 2.0: hier wonen kwetsbare 
ouderen waarbij er sprake is van een complexe zorgsituatie. In 2022 zetten wij de verdere kaders 
en richtlijnen uit, staat er een duidelijke visie en starten we langzamerhand met de uitrol van dit 
nieuwe zorgconcept. Ons doel hierbij is dat bewoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen op 
de plek waar zij gelukkig zijn, we richten hierop zorg naar behoefte in. 

 Zinvolle dag: wij richten ons op een zinvolle daginvulling 7 dagen per week en 24 uur per dag. We 
kijken naar waar de vraag ligt (dit is steeds meer maatwerk) en hoe sluiten we hierop aan. 

 Teams voor persoonlijke zorg (TvPZ): de focus ligt op het traject van afronding naar borging. TvPZ 
behoort tot onze denk- en werkwijze, en daarbij in onze genen. Vanuit deze denk- en 
handelswijze zal het een belangrijk onderdeel zijn en blijven binnen de (zorg)teams. 

 Complexe zorg/onbegrepen gedrag: ieder zorgteam is uitgerust met een coach onbegrepen 
gedrag (COG). Met behulp van gedragsvisites kan er hierdoor bij gedrag gerelateerde 
problematiek en/ of stemmingsstoornissen snel tot de juiste acties overgegaan worden. Verdere 
efficiëntie en kwaliteitswinst wordt beoogd door in 2022 door te borduren op de aansluiting met 
de Wet zorg & dwang, het nieuwe inhuizingsproces (het nut van een goede intake) en de 
weerbaarheidstrainingen (herkennen van onbegrepen gedrag en het aanreiken van handvaten 
aan medewerkers wat betreft de handelswijze hierin). 
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 Digitaal vaardig de toekomst in. In de zorgwereld zien wij dat de verdere digitalisering een steeds 
grotere en belangrijke rol krijgt. Wij willen hierop voorbereid zijn, maar er ook in mee kunnen 
gaan. Dit doen wij door in 2022 de focus te geven aan: 

 Positioneren van de Digi- aandachtsvelders en de ECD coaches. 
 Volop aandacht voor een goede implementatie en borging van het nieuwe Ons elektronisch 

cliëntendossier. 

 Regio Hengelo: Het Borsthuis – Het Hof  

 Voortzetten en afronden ontwikkeltrajecten Teams voor persoonlijke zorg en het borgen van de 
principes van Teams voor persoonlijke zorg in de teams. 

 Optimaliseren aanbod welzijnsactiviteiten en organisatie van welzijnsactiviteiten met behulp van 
vrijwilligers en familie. 

 Intake proces verbeteren en borgen. 
 Optimaliseren werken volgens de Wet Zorg en Dwang. 
 Verhogen ZZP waar mogelijk en meerzorg aanvragen en inrichten op enkele afdelingen: 

evalueren pilot. 
 Ziekteverzuim Hengelo terugbrengen door aandacht voor balans en belastbaarheid werk en 

privé. 
 Inzet van aandachtsvelders binnen de teams verbeteren en borgen. 
 Start bouw nieuwe vleugel het Hof en zoeken nieuwe locatie elders in Hengelo. 
 Verbeteren digitale vaardigheden medewerkers door inzet digi-aandachtsvelders en 

optimaliseren digitaal leiderschap leidinggevenden en management. 
 Formuleren en vaststellen meerjaren regioplan Hengelo 2022-2026. 
 Opening Punt voor Parkinson binnen Borsthuis. 
 Tevreden cliënt mantelzorgers: 70 reacties op Zorgkaart Nederland met een gemiddeld cijfer van 

8,5 of hoger. 
 Voorbereidingen treffen inzake afdeling D-zep (open per 2023): bouw, inrichting, personeel 

zorgprogramma etc. 
 Transitie dagbesteding: herplaatsen cliënten en medewerkers. 
 Werving en selectie van medewerkers: anders vormgeven i.o.m. recruiters. 
 Invoeren nieuw ECD (ONS en Ysis) 
 Verbeteren proces roosteren/planning zorgmedewerkers. 

 Regio Twenterand/Tubbergen: ’t Haarhuus – De Weemelanden – Meulenhof – 

Erve Mensman 

 Medicatieveiligheid: Uitrol digitaal aftekenen is afgerond in 2021. 
 MIC: MIC procedure is geïmplementeerd in 2021. Verdere ontwikkeling in het maken van een 

MIC analyse conform uitwerking locatie Weemelanden. Uitleg over format analyse MIC is 
gegeven aan de HBO-V'ers van de andere locaties en implementatie vindt plaats doorlopend in 
2022 vanuit de locaties naar regio analyse trends 

 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking;  Reparatiewetgeving Wet Zorg en Dwang is 
opgestart in 2021 en onderdelen zijn gewijzigd en gaan waarschijnlijk in per 1 januari 2022. 
Evaluatie implementatie Wet Zorg en Dwang heeft plaatsgevonden in najaar 2021. Focus ligt in 
2022 op het tijdig evalueren van de maatregelen conform het stappenplan.  

 De eerste helft van 2022 zal in het teken staan van de implementatie van het nieuwe ECD Ons 
Nedap voor de zorg en het Ysis dossier voor behandelaren. Dit inclusief het nieuwe eenduidige 
intakeproces voor TMZ. Hierin zullen scholingen plaats vinden en zullen een aantal 
werkprocessen aangepast dienen te worden, omdat TMZ met twee dossier gaat werken. Dit zal in 
2022 de meeste tijd en aandacht van eenieder gaan vragen. 

 Aandachtsvelders: kader ontwerpen en aandachtsvelders betrekken bij de ontwikkeling van hun 
rol. Loopt door in 2022. 
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 Aandacht voor maaltijdbeleving door middel van werkgroepen. Heeft ten dele aandacht gehad in 
2021 vanwege corona uitbraken en zal in 2022 verder opgepakt worden. 

 Duurzame inzetbaarheid; gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en organisatie, 
aandacht voor verantwoorde personeelssamenstelling/balans werk-privé. 

 Teams voor persoonlijke zorg; onderlinge samenwerking versterken waarbij welzijn voorop staat. 
 Versterking inzet vrijwilligers conform nieuwe visie op vrijwilligersbeleid met inzichten vanuit de 

coronaperiode. Vooral op onderdeel start van een nieuwe vrijwilliger. 
 Uitvoering huiskamerbeleid conform bespreking beleidsdag TMZ oktober 2021 en advies vanuit 

de raden met vertaling naar de locaties Twenterand en Tubbergen. 
 Vastgoed: zorgdragen voor toekomstbestendige gebouwen, faciliterend aan medewerkers en 

passende zorg voor bewoners/cliënten. 

4.4 Plan TOF team (Talent, Ontwikkeling en Flexibiliteit) 

 Er komt meer focus op verbinding van medewerkers binnen het TOF-team. In 2022 wordt het 
buddysysteem geïntroduceerd (een nieuwe TOF-medewerker wordt gekoppeld aan een ervaren 
TOF-medewerker), worden er meer gezamenlijke scholingen georganiseerd en wordt onderzocht 
wat voor een vorm van intervisie hierbij passend zou kunnen zijn. 

 Een TOF-medewerkers brengt verschillende kwaliteiten en kwalificaties mee naar zorgteams die 
nog beter benut kunnen worden. In 2022 willen we in kaart brengen welke kwaliteiten iedere 
TOF-medewerker heeft en hoe deze binnen de zorgteams optimaal ingezet kunnen worden en 
welke verdieping in de functie daarbij past. Mijn Plan wordt hierin leidend. 

 Het TOF-team is hét visitekaartje om nieuwe medewerkers aan ons te verbinden. In 2022 gaan 
we de focus leggen op meer naamsbekendheid via bijvoorbeeld sociale media, het bezoeken van 
onderwijsinstellingen en actieve mond-tot-mondreclame. 

 Naast nieuwe medewerkers kan het TOF-team veel betekenen voor interne medewerkers die 
zoekende zijn in hun werk. In 2022 gaan we verder onderzoeken welke rol het TOF-team hierin 
kan spelen en hoe dit vormgegeven kan worden. 

4.5 Plannen Wijkverpleging 

 Regio Almelo 

 Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige verslaglegging); 
 Medicatieveiligheid; 
 Teams voor persoonlijk zorg worden in 2022 afgerond. Vervolg duurzame inzetbaarheid;  
 Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een 

Wlz-indicatie worden opgevolgd;  
 Het netwerk van de cliënt wordt de intake in kaart gebracht en beschreven in zorgplan cliënt;  
 Elk team werkt aan verbeterplannen die voortkomen uit klanttevredenheidsonderzoeken;  
 Medezeggenschap stimuleren (o.a. Cliëntenraad, OR, VAR); 
 Team– en individuele ontwikkeling (opleiding, HRM); 
 De plan-do-check-act cirkel wordt nageleefd bij de MIC’s (team en regio); 
 Wijkverpleegkundige heeft haar of zijn wijk in kaart en kan voldoende preventief aan het werk; 
 Grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling wordt in kaart gebracht en medewerkers 

worden hierop geschoold. 

 Regio Borne 

 Uitstekende zorg die geleverd wordt door gemotiveerd personeel. Personeel dat meedenkt over 
de visie en het beleid van TMZ; 

 Kennis sociale kaart (vrijwilligers); 
 Contacten zijn gelegd met andere thuiszorgorganisaties en instellingen (netwerken); 
 Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een 

Wlz-indicatie worden opgevolgd; 
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 Plan VPT Pilot; 
 Wet Zorg en Dwang wordt conform beleid uitgevoerd; 
 Teams voor persoonlijke zorg: dit is wegens Corona stil gelegd. We hopen er in 2022 een nieuw 

vervolg aan te gaan geven wat meer vanuit het team gedragen gaat worden. Begin 2020 zag men 
het nut er niet zo van in en kwam men bij elkaar omdat het moest. We gaan in 2022 er samen 
prioritering in aanbrengen zodat het een gedragen doel wordt van het team zelf; 

 Alle teams zullen in 2022 een jaarplan maken voor hun eigen team; 
 Wat betekent eigenaarschap en hoe gaat een ieder dit vorm geven? 

 Regio Enschede en Hengelo 

 Medicatie (proces, veiligheid en bewustzijn): twee medewerkers zijn betrokken geweest bij 
medicatieveiligheid en de pilot medicatie app. Deze pilot is vooruitgeschoven naar 2022. Een 
medewerker uit de regio is beleidsmatig betrokken bij de werkgroep medicatie. Binnen TMZ 
hebben we de intentie uitgesproken een werkgroep extramuraal/ wijk te organiseren. Deze is nog 
niet gerealiseerd maar wordt meegenomen naar 2022;1 

 Optimaliseren zorgproces (complexiteit en case finding/ preventie), intake- en evaluatieproces, 
professionalisering en begrenzing verantwoord thuis wonen; 

 Hulpmiddelen: naast de hulpmiddelen koffer (is afgelopen maanden geïmplementeerd) hebben 
we in Hengelo/ Enschede de pilot verzorgend wassen uitgevoerd. Dit willen we in 2022 
voortzetten; 

 Aandachtsvelders kennen en bewuster inzetten: in het bijzonder de aandachtsvelders hygiëne, 
onbegrepen gedrag hebben zich bewuster en actiever gepositioneerd en geprofileerd. Andere 
aandachtsvelders behoeven nog meer aandacht; 

 Samenwerking ketenpartners: Corona heeft de intentie van formele 
samenwerkingsontwikkelingen gestagneerd, te denken aan opzetten geriatrische netwerken. 
Informele samenwerking is verschillend vormgegeven en ontstaan. In 2022 wordt dit wederom 
onder de aandacht gebracht; 

 Meer audit en proces gericht werken 

 Regio Tubbergen 

 Inzet van Medido en overige domotica via Alerta; 
 Start samenwerking THOEZ t.a.v. nachtdienst en eventuele overige diensten;  
 Samenwerking met andere organisaties die wijkverpleging leveren; 
 Het blijven inzetten van specialistische zorg; te denken valt aan het ulcusteam, casemanagement 

dementie; 
 TVPZ afronden voor team Tubbergen/Geesteren en punt agenda teamoverleggen; 
 Verbeteren van de samenwerking met onze intramurale locaties. 

 Samenwerking nachtdienst binnen de gebouwen van extramuraal.  
 Preventieve zorg voor echtgenote/echtgenoot wanneer partner is komen te overlijden nadat 

hij/zij intramuraal heeft gewoond; 
 Preventieve zorg in de wijk; bewustwording bij met name huisartsen. Weten zij welke rol wij als 

wijkverpleging hebben t.a.v. inzet preventie zorg; 
 Up-to-date houden van het zorgleefplannen; 
 Meer zorgtechnologie toepassen binnen de wijkverpleging: 

 Smart Clavisio 
 Optimaliseren van Nedap Ons 
 Medicatie app binnen ONS zodat wij digitaal kunnen bestellen/aftekenen  
 Beeldbellen; 

 Anders organiseren van wijkverpleging; 
 Opstarten van VPT gebouwen. 
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 Regio Twenterand 

 Aandacht voor doelmatige zorg: zelfredzaamheid van cliënten vergroten door hulpmiddelen 
vanuit de zelfredzaamheidskoffer in te zetten; 

 Meer technologie inzetten; 
 Medicatieveiligheid vergroten: implementatie van de medicatie app en de Medido; 
 Dementiezorg in de regio Twenterand vergroten; 
 Een goed samenwerkingsverband tussen de wijkteams in Twenterand uitbreiden Tubbergen en 

wijkverpleging TMZ breed; 
 Teams voor persoonlijke voortzetten; 
 Gezonde teams met een prettige werksfeer. Elkaars kwaliteiten benutten, meer 

verantwoordelijkheid bij de teams leggen en financieel gezond blijven; 
 Cliëntenpopulatie behouden en vergroten (indien er ruimte is binnen het wijkteam); 
 Goede samenwerking met huisarts en Praktijk Ondersteuner Huisarts; 
 Kwalitatief goede zorg bieden: bevoegd en bekwaam blijven en scholen naar hulpvraag; 
 Teamplannen up-to-date; 
 Rol informele zorg: taken mantelzorgers en vrijwilligers; 
 Anders organiseren wijkverpleging.  


