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1. Inleiding 
 

 

Gedurende de het afgelopen jaren hebben veel externe ontwikkelingen plaatsgevonden. Om 

ervoor te zorgen dat we goede zorg leveren die voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskader, 

maar ook om minder administratieve lasten te krijgen is binnen TMZ besloten om de 

directiebeoordeling, het verslag maatschappelijke verantwoording  en het kwaliteitsverslag 

samen te voegen. De acht thema’s uit het Kwaliteitskader zijn, weliswaar in andere woorden, 

meegenomen in dit kwaliteitsverslag.  

 

Randvoorwaarden en middelen 

In het Kwaliteitskader gaat het om werken aan goede zorg en leren van elkaar. Maar wie 

bepaalt wat goede zorg is? Wie bepaalt of naasten tevreden zijn? En wie bepaalt of 

medewerkers en vrijwilligers hun werk goed kunnen doen? 

Hierover is het Kwaliteitskader duidelijk. De zorgorganisatie zelf 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? Daarnaast beoordelen medewerkers/vrijwilligers 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’.  

TMZ heeft daarvoor 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 daar ook naar. 

- TMZ blinkt uit in het ‘samen leveren van persoonlijke zorg’. 

 

 

Deelnemers aan het Team voor Persoonlijke Zorg (cliënten/bewoners, mantelzorgers/familie, 

vrijwilligers en medewerkers) bepalen of wordt voldaan aan de prestatiemaatstaven en de 

ambitie. De bedoeling is dat zij regelmatig praten over kwaliteit en veiligheid. Dit overleg 

gaat over: 

- Wederzijdse behoeften en verwachtingen. 
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- 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).  

- 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. De stem van de cliënt/bewoner, familie/mantelzorger, medewerker en 

vrijwilliger is bij TMZ dus heel belangrijk. Met elkaar bepalen zij wat goede zorg is.  

 

Luisteren naar Teams voor Persoonlijke Zorg 

Hoe zorgen we er bij TMZ voor dat de stem van cliënt/bewoner, familie/mantelzorger, 

medewerker en vrijwilliger gehoord wordt? 

TMZ heeft daarvoor haar eigen manier ontwikkeld. De ervaring heeft geleerd dat als je goed 

naar de deelnemers van Teams voor Persoonlijke Zorg luistert, de betrokkenheid toeneemt. 

En daarmee neemt ook de bereidheid toe om actief een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van leven van cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. TMZ 

heeft daartoe een zogenaamd coöperatief model ontwikkeld.  

 

Doelen 2019 

Binnen TMZ werken we met kernprojecten (zie ook verderop in dit kwaliteitsverslag), we 

maken daarnaast elk jaar een jaarplan. Dit plan noemen we ‘Ons Plan’.  

 

‘Ons Plan’ is gebaseerd op de inbreng tijdens de jaarlijkse Beleidsdag van delegaties van de 

Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR), Verzorgende & Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR), Multidisciplinaire Adviesraad (MAR; geestelijk verzorgers, psychologen, 

specialisten ouderen geneeskunde en paramedische dienst), Raad van Toezicht (RvT), 

Vrijwilligersraad (VR), Management Team (MT) en Raad van Bestuur (RvB).  

Het plan dient als leidraad voor ons allemaal en is een ‘kapstok’ voor de plannen van de CCR, 

OR, VAR, MAR, VR, MT, RvB, RvT. Tevens wordt het plan gebruikt voor de 

ondernemingsplannen van de locaties en de wijken, plannen van de teams, ondersteunende 

diensten, projectleiders, werkgroepen en commissies. 

 

 

TMZ geeft het coöperatief model concreet inhoud door het ontwikkeltraject ‘Teams voor 

persoonlijke zorg’. Dat team bestaat uit cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, 

medewerkers en vrijwilligers. Zij dragen zelf thema’s/speerpunten aan die bijdragen aan de 

kwaliteit van leven van alle teamleden. De kernvraag is steeds: wat hebben de teamleden 

nodig om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden? Teams bepalen in grote mate zelf 

met welke thema’s/speerpunten zij aan de slag gaan. Er zijn enkele uitzonderingen: dat zijn 

de verplichte thema’s/speerpunten: 

 

1. Het ontwikkeltraject Teams voor Persoonlijke zorg: Elk team doorloopt onder begeleiding 

van een externe coach een ontwikkeltraject. Zodra dat ontwikkeltraject is afgerond, heeft 
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het team een ‘teamplan’ gemaakt. Elke medewerker wordt in 2019 gestimuleerd en 

gefaciliteerd om een persoonlijk ontwikkelplan te maken (‘mijn plan’);  

2. Extreem onbegrepen gedrag: RvB/MT formeren een werkgroep die met voorstellen komt 

om het extreem onbegrepen gedrag beheersbaar te maken.  

 

3. Inzet meer personeel: Teams zetten meer personeel in, zodat de werkdruk wordt verlaagd 

en de cliënten/bewoners/familie een hogere beschikbaarheid van personeel ervaren. Het 

extra personeel is enerzijds gericht op de basiskwaliteit, anderzijds op welzijn (zinvolle dag, 

smakelijke maaltijd). 

 

4. Duurzame inzetbaarheid en verzuim:  

5. Nieuw dienstroosterpakket: Het bestaande pakket is verouderd en wordt niet meer 

‘onderhouden’ door de leverancier. Er wordt in 2019 een nieuw pakket gebruikt, alsmede een 

nieuwe manier van roosteren.  

 

6. Nieuwe wetgeving BOPZ (wet Zorg & Dwang):  

 

7. Nieuwbouw/Renovatie zorglocaties.  

 

 

Hoe hebben we hier in 2019 aan gewerkt? 

In dit kwaliteitsverslag staat beschreven hoe we aan de verbeterpunten hebben gewerkt. In 

het verslag is te zien dat alle onderwerpen aan de orde zijn geweest, we bespreken 

verbeteringen en wat we geleerd hebben. De onderwerpen die niet afgerond zijn worden 

meegenomen in het plan voor 2020(zie daarvoor het Kwaliteitsplan 2020).  
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2. Leren en verbeteren 
 

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

willen we gebruik maken van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke 

literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde en 

ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. Hierbij is TMZ transparant door publicatie op 

eigen website en overzichtssites. 

 

 

De 4 kernprojecten 

 

1 Teams voor Persoonlijke Zorg 

Toelichting 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. De Teams bestaan uit zorgprofessionals (verzorgenden en 

verpleegkundigen) aangevuld met medewerkers van de hoteldienst en 

behandelaren. Ook cliënten, informele zorgverleners 

(familie/mantelzorgers) en vrijwilligers maken onderdeel uit van de Teams 

voor Persoonlijke Zorg. 

Doel We willen de autonomie en zeggenschap voor zorgprofessionals vergroten. 

Daarnaast willen we samenwerking tussen cliënten, professionals en 

informele zorgverleners vergroten door hen bij elkaar te brengen in de 

Teams voor persoonlijke zorg. De Teams voor Persoonlijke Zorg leiden tot 

meer mogelijkheden om individueel maatwerk te bieden aan de cliënten 

van TMZ. 

 

Stand van 

zaken  

Eerste schil 

Alle teams zijn inmiddels gestart met TvPZ (120). Verschillende teams 

hebben de projectfase inmiddels ook afgerond (44). Hierdoor wordt de 

visie van TvPZ steeds breder gedragen binnen de organisatie. Afgelopen 

jaar hebben teams gewerkt aan borging door het schrijven van Ons 

Teamplan. Daarin worden de gestelde doelen beschreven en de 

activiteiten die daarvoor moeten worden uitgevoerd. De voortgang van 

het plan wordt periodiek besproken in het team. 

Het projectteam heeft een borgingsplan 2.0 geschreven waarin 

activiteiten staan benoemd die er toe moeten leiden dat ook na 
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afronding van het project TvPZ de PDCA-cyclus van de visie op TvPZ 

wordt gevolgd. Een ander aspect dat hierin wordt beschreven is de 

aandacht voor de samenwerkingsrelatie tussen professionals en 

cliënten/mantelzorgers. Hiervoor is afgelopen jaar regelmatig een 

spiegelgesprek ingezet. Dit levert veel waardevolle informatie op. 

 

Tweede en derde schil 

Binnen de tweede schil (hotelzorg, (para)medici, management) zijn de 

meeste teams gestart met TvPZ. De hotelzorgteams hebben TvPZ afgerond 

of doen dat op korte termijn. De ondersteunende afdelingen, (para)medici 

en teams van leidinggevenden en managers zijn nog in ontwikkeling. De 

leergang leiderschap die voor leidinggevenden en managers afgelopen jaar 

is gestart zal hen ondersteunen bij coachend leidinggeven aan hun teams.  

 

 

 

2 Duurzame inzetbaarheid 

Toelichting Om te voldoen aan de vraag van onze cliënten  heeft TMZ, nu en in de 
toekomst, voldoende, vitale en gezonde medewerkers nodig die goede 
kwaliteit van werk leveren en meer energie(zowel privé als op het werk) 
hebben zodat zij dit werk kunnen blijven uitvoeren. 

Doel Een groter bewustzijn bij medewerkers creëren op het gebied van hun eigen 
gezondheid en vitaliteit en de invloed die zij hier zelf op hebben, om 
energieker en veerkrachtiger langdurig te kunnen voldoen aan de mentale, 
fysieke en sociale eisen van het werken. Dit resulteert in het feit dat 
medewerkers beter hun behoefte aan faciliteiten helder kunnen maken (op 
het gebied van DI) en beter de faciliteiten die TMZ biedt kennen en gebruiken.  

Stand van 
zaken  

Om de doelstelling te behalen is er ingezet op 3 aspecten 
1 Vergroten van de kennis van duurzame inzetbaarheid bij medewerkers en 
leidinggevenden en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid hierin  
2 Het aangaan van de dialoog over duurzame inzetbaarheid 
3 Het ondersteunen van de medewerker in het opnieuw verkrijgen van de 
eigen regie. 
 
Om dit te bereiken zijn er workshops gegeven aan 30 teams. Dit zal in 2020 
voortgang vinden. Tevens zijn er kennis workshops georganiseerd. Met behulp 
van het nieuwe online leerprogramma Good Habitz kan de medewerker zelf 
zijn kennis vergroten op zelf gekozen onderwerpen. Daarnaast wordt er 
regelmatig via de eigen Facebookpagina: TMZVitaal informatie gegeven over 
het onderwerp. 
Het GezondWerkTeam is uitgebreid naar geheel TMZ zodat alle medewerkers 
hier gebruik van kunnen maken.  
De dialoog tussen leidinggevende en medewerker wordt  gestimuleerd door 
het ontwikkelde MijnPlan. Hierin worden afspraken over o.a. duurzame 
inzetbaarheid vastgelegd.   
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3 Nieuw dienstroosterpakket Ons Nedap 

Toelichting Pink Roccade ondersteunt vanaf 1 januari 2019 niet meer het verouderde 
DienstRoosterPakket (DRP). TMZ heeft zich georiënteerd op de verschillende 
dienstroosterpakketten en heeft begin 2018 gekozen voor het Roosterpakket 
van Ons Nedap.   

Doel Het doel van een goed werkend roosterpakket is het zorgdragen dat er 
sprake is van een correcte en tijdige verloning aan medewerkers en het 
kunnen genereren van managementinformatie op basis van correcte 
gegevens. 

Stand van 
zaken  

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe roosterpakket geïmplementeerd binnen 
geheel TMZ. Vanaf oktober 2019 is het medewerkerportaal uitgerold binnen 
geheel TMZ. Daarmee is de implementatiefase van het nieuwe 
roosterpakket afgerond per 31 december 2019. De verdere ontwikkeling van 
het pakket vindt plaats in het kernteam Ons Nedap. 

 

4 Technologie & innovatie 

Toelichting Technologie en de daarmee samenhangende innovatie worden steeds 

belangrijker in de zorg. De arbeidsmarkt is al krap en zal nog krapper 

worden nu er steeds meer ouderen komen. TMZ wil bewezen technologie 

inzetten, maar ook goed nadenken over de effecten die er zijn voor 

cliënt/bewoners, medewerkers en familieleden/mantelzorgers.  

 

Doel Overzicht, afstemming, kennisdelen, borging, benutten van kansen. Een 

duidelijke organisatie rondom technologie waarin het voor medewerkers 

duidelijk is waar kennis en expertise te (be)halen is.  

Stand van 

zaken 

De in 2018 opgezette werkgroep Zorginnovatie en Technologie heeft geleid 

tot de aanstelling van een projectmedewerker Technologie. In 2019 heeft 

deze vooral veel kennis verworven en contacten gelegd. De inventarisatie 

van projecten rondom technologie is afgerond. Ook is gestart met een 

inventarisatie van alle aangeschafte technologie. Uit een beperkte enquête 

blijkt dat lang niet alle hulpmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden en dat 

medewerkers vooral behoefte hebben aan kennis rondom technologie.  

 

TMZ is in 2019 lid geworden van de TZA (Technologie en Zorg Academie: 

https://www.tza.nu/ ), er is een aanvang gemaakt met het bekendmaken 

met technologische mogelijkheden en het promoten van de Probeerservice 

van TZA. Dit wordt in 2020 verder doorgezet.  

 

Ook wordt in 2020 een Visie op Technologie ontwikkeld die als paraplu kan 

dienen voor alle technologische initiatieven. Daarna wordt verder nagedacht 

over de organisatie van technologie binnen TMZ.  

 

Naast het lidmaatschap van TZA, houden we ook verbinding met externe 

partners via Vitaal Twente, waar TMZ ook lid van is. 

https://www.vitaaltwente.nl/.  

https://www.tza.nu/
https://www.vitaaltwente.nl/
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3. Kwaliteitsbeleid. 
 

TMZ hanteert een geborgd, extern geauditeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-
systeem waarmee richting en invulling wordt gegeven aan het actualiseren en evalueren van 
kwaliteitsverbeteringen.  
Na een hercertificatieonderzoek eind 2017 is het certificaat ISO norm 9001:2015 toegekend 
en afgegeven tot 22 december 2020. Tussentijdse toetsing heeft plaats gevonden in januari 
2019 en daarin is vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan. 
 
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 geschoold voor het houden van interne audits vanuit de nieuwe ISO 
norm 9001:2015. 
 
 

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 volgende input:  

 De resultaten van intern en extern gehouden audits 

 verbeteracties 

 corrigerende en preventieve maatregelen; 
 Het oordeel van cliënten:  

 resultaten van cliëntentevredenheidsonderzoeken/ Zorgkaart Nederland 
 De status van corrigerende en preventieve maatregelen: 

 klachten van cliënten 

 onderzoekscommissie 

 MIC 

 ROB 
 Procesprestaties en productconformiteit 
In dit verslag zullen al deze onderwerpen naar voren komen. En zie ook de bijlage 1: 

Rapportage bedrijfsvoering, kwaliteit & veiligheid. 

Werkwijze 

De Raad van Bestuur beoordeelt en analyseert samen met de overige leden van het 

Managementteam (MT) de verbeterrichtingen en eventuele verbeteracties op hun 

toegevoegde waarde. Tevens wordt beoordeeld of bovenstaande middelen/bronnen effectief 

zijn om het kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken ter sturing.  

 

Uit de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem voortkomende nieuwe 

kwaliteitsdoelstellingen en verbeteracties worden toegewezen aan verantwoordelijke 

managers met het verzoek deze uit voeren. In de MT-vergadering wordt de voortgang 

periodiek besproken.  
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Samen voor Persoonlijke Zorg 

 
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. De Teams 

bestaan uit zorgprofessionals (verzorgenden en verpleegkundigen) aangevuld met 

medewerkers van de hoteldienst en behandelaren. Ook cliënten, informele zorgverleners 

(familie/mantelzorgers) en vrijwilligers maken onderdeel uit van de Teams voor Persoonlijke 

Zorg. 

Samen maken wij de zorg persoonlijk.  

  

Kwaliteit van leven 

 
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), bij deze thema’s monitoren we de ontwikkeling 

in het kader van de ontwikkelplannen WLZ. 

 

Binnen TMZ bestaan er verschillende richtlijnen t.a.v. zingeving en welbevinden. De 

verschillende aandachtsgebieden als familieparticipatie, mentaal welbevinden, welbevinden 

met technologie, seksualiteit & Intimiteit als ook het vrijwilligersbeleid laten zien dat er 

aandacht voor is. Met de extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld zijn o.a. 

scholieren aangenomen om in de avonduren activiteiten te doen met de cliënten of toezicht 

te houden in de huiskamers. 

 

 

Veiligheid 

 

Om veiligheid te optimaliseren wordt er gemonitord hoe het gaat en waar we nog van kunnen 

leren. Dit wordt gedaan met behulp van instrumenten die we ingezet hebben. Elk kwartaal 

komt hier een rapportage uit die besproken wordt binnen de organisatie. Hierin worden 

vergelijkingen gemaakt en acties genomen. Dit zijn o.a. de onderwerpen die hieronder 

beschreven staan. 

 

Onderwerp Melding incidenten cliënten  

Toelichting 
 
 
 

De  W.k.k.g.z. 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 bewerkstelligt moet 
worden. 
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Een MIC (melding incidenten cliënten) maakt daar essentieel 
onderdeel van uit. 

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

In 2019 zijn de gegevens verzameld via ons digitale MIC 
systeem, hieruit zijn rapportages samengesteld. De meldingen 
worden vanaf 1 maart 2019 verwerkt in Mijn TMZ. Hierdoor is 
er een beter overzicht in de meldingen.  
In juni 2019 is de nieuwe procedure in werking gegaan. Dit 
betekent o.a dat we elk kwartaal alle meldingen op de 
afdeling bespreken. 
De werkgroep meldingen heeft verbinding met andere 
meldingen en kan adviezen geven aan Raad van Bestuur t.a.v. 
risico’s en verbeteringen. 
 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

De wijze van analyseren van de incidenten zal  met de nieuwe 
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?  

De nieuwe procedure heeft de meldingen weer onder de 
aandacht gebracht waardoor bewuster stil gestaan wordt en 
er preventief gehandeld kan worden. 
Tevens is er een onderzoek gestart t.a.v het vallen. 

Conclusies 
 
 

Binnen TMZ is aandacht besteed aan het proces van de 
meldingen. Met de bevindingen kan geanalyseerd worden en 
verbeteracties opgesteld worden. 

 

Onderwerp Melding onderzoeks -/ meldings commissie 

Toelichting 

 

 

 

Om de zorg te kunnen blijven verbeteren heeft TMZ een 

onderzoekscommissie, die volgens de PRISMA methode 

onderzoek verricht naar zaken die in de zorg aan cliënten 

niet goed zijn verlopen. Dit kunnen zaken zijn die aan de 

IGJ gemeld moeten worden omdat het gaat om een 

complicatie, incident of calamiteit, zoals bedoeld in de wet 

Wkkgz, maar ook om zaken waarvan TMZ vindt dat we 

daarmee een risico lopen in de toekomst (preventief 

onderzoek). Het onderzoek wordt verricht volgens de 

PRISMA methode (Prevention and Recovery Information 

System for Monitoring and Analysis). De methode bestaat uit 

een basisoorzaak analyse, categorisering van basisoorzaken 

en doorvoeren van verbetermaatregelen. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

In 2019 zijn vier onderzoeken uitgevoerd. Eén onderzoek 

kwam voort uit een melding bij de IGJ, twee onderzoeken 

werden uitgevoerd om uitsluitsel te verkrijgen of er sprake 

was van een meldingsplicht bij de IGJ. Eén onderzoek ging 

over de ondersteuning bij het gebruik van domotica. Alle 

vier de onderzoeken hebben waardevolle bevindingen 
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opgeleverd die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van 

de zorg te verbeteren. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De belangrijkste aanbevolen verbeterpunten liggen op het 

gebied van de onderliggende communicatie, zowel waar het 

zorgverleners onderling betreft als ook tussen zorgverleners 

en familie. 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid?  

De betreffende onderzoekrapportages met aanbevelingen 

zijn aan de Raad van Bestuur overhandigd en in het 

Management Team besproken. De Raad van Bestuur stelt in 

samenspraak met het Management Team verbeterpunten 

vast. Middels interne audits wordt de uitvoering van de 

verbeterpunten getoetst. 

Conclusies 

 

De verschillende Regio managers hebben de verbeteracties 

omgezet. 

 
 

Onderwerp Melding ROB 

Toelichting 

 

 

 

In 2019 zijn er totaal 691 ROB meldingen binnen gekomen. 

Hiervan waren er 662 het gevolg van agressie, 25 meldingen 

kwamen als gevolg van een ongeval en 4 betroffen een 

prikaccident. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

In 2019 zijn de gegevens verzameld via ons digitale ROB 

systeem, hieruit zijn rapportages samengesteld. (per 

kwartaal en een jaarrapport) 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De belangrijkste verbeterpunten liggen op gebied van 

agressie/grensoverschrijdend gedrag.  

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid?  

Het aantal meldingen van agressie bevestigt m.i. de 

juistheid van het ingeslagen beleid t.a.v. 

grensoverschrijdend gedrag, namelijk onze medewerkers 

trainen in de omgang daarmee.  

Hebben de 

verbeteracties tot 

zichtbare verbeteringen 

geleid? Zo ja, tot welke? 

Zo nee, waarom niet? 

Geconstateerd mag worden dat medewerkers makkelijker 

melden. Grensoverschrijdend gedrag is meer en beter 

bespreekbaar geworden. Ook voor 2020 wordt dit beleid 

voortgezet door “Veilig TMZ” en “Extreem onbegrepen 

gedrag” tot speerpunten te maken. 

 

 
 

Onderwerp Melding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Toelichting 
 
 

TMZ heeft voor de borging en continuïteit twee interne 
portefeuillehouders en werkt verder met het principe van 
een groot aantal ‘aandachtsfunctionarissen 
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 Ouderenmishandeling’. Elke locatie heeft zijn eigen 
aandachtsfunctionaris, hierdoor is het onderwerp breed 
ingebed in de organisatie.  
 

Stand van zaken  In 2019 zijn er voor de aandachtsfunctionarissen twee 
intervisiebijeenkomsten geweest. Bij deze bijeenkomst was 
ook een vertrouwensarts van Veilig Thuis Twente aanwezig. 
Lopende casussen werden besproken en daar waar nodig gaf 
de vertrouwensarts van VTT advies.  
Er is in 2019 een naamswijziging aangebracht in het protocol 
en bijbehorende formulieren. 
Op alle formulieren aangaande het onderwerp is de naam 
“Ouderenmishandeling” doorgevoerd. Dit om gericht zoeken 
eenduidiger te krijgen.  
Verder zijn er in 2019 binnen heel TMZ breed weer 
meerdere workshops gegeven.  
Deze werden aangeboden via de leeromgeving op mijn TMZ. 
Daarnaast werden er nog extra workshops gegeven, specifiek 
aangevraagd door afdelingen en kregen de 
aandachtsfunctionarissen dit jaar een verdiepingsscholing 
aangeboden, door 1 van de portefeuillehouders.  

conclusie De meldcode is onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering 

en eenvoudig te raadplegen via de intranetportal 

“MijnTMZ”. 

 

 
 
 
 

Onderwerp Melding ongewenste omgangsvormen 

Toelichting 

 

 

 

In 2019 zijn er geen klachten ontvangen die door de 

commissie behandeld dienden te worden. 

 

Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als 

er sprake is van ongewenste omgangsvormen tussen 

medewerkers, bijvoorbeeld in gevallen van agressie, geweld 

of discriminatie. Er zijn twee interne vertrouwenspersonen 

waardoor 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?  

Met de klachtencommissie, de vertrouwenspersonen en de 

Raad van Bestuur heeft op 10 juli 2019 een gesprek plaats 

gevonden.  

In de deze bijeenkomst werden door de klachtencommissie 

en vertrouwenspersonen de volgende signalen afgegeven. 

Het afgelopen half jaar zijn minder meldingen ontvangen 

door de vertrouwenspersonen. Zij hebben het gevoel dat er 

ook minder aanleiding is om te melden. Ze zien hierin een 
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positieve trend ten opzichte van het verleden. In totaal is 

drie keer een beroep op hen gedaan. 

 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid?  

In een terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020 geeft de 

raad van Bestuur aan, dat er een positieve lijn te 

constateren is. Door de extra gelden is er meer personeel 

aangenomen, zodat de verpleging meer tijd ter beschikking 

heeft en dus meer aandacht kan geven. Er is naast extra 

verplegend personeel ook extra personeel in het 

management aangenomen. We zien ook dat deze aanpak 

een verlaging van het ziekteverzuim met zich meebrengt. 

Er is gestart met een leergang persoonlijk leiderschap voor 

onze leidinggevenden. Daarin wordt met name ook aandacht 

gegeven aan het stellen van de eigen grenzen. 

Het project “Duurzame inzetbaarheid” heeft een full time 

projectleider gekregen. Het project organiseert activiteiten, 

die medewerkers ondersteunen bij het bewust worden van 

wat zij zelf kunnen bijdrage aan hun eigen duurzame 

inzetbaarheid. 

Hebben de 

verbeteracties tot 

zichtbare verbeteringen 

geleid? Zo ja, tot welke? 

Zo nee, waarom niet? 

Verbeteracties worden geëvalueerd in 2020. 

 
 

Onderwerp Klachten cliënten  

Toelichting 

 

 

 

Klachten van cliënten 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/ongenoegen van 

cliënten besproken met de betreffende zorgverleners en 

wordt samen gezocht naar een manier om aan de wensen 

tegemoet te komen of het ongenoegen weg te nemen, 

voordat de klachtenfunctionaris betrokken wordt. TMZ gaat 

er van uit dat d.m.v. de dialoog te voeren snel ingespeeld 

kan worden op de klacht en deze opgelost wordt. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

Ja, klachten zijn geregistreerd in MS Word-bestand 

“Registratie klachten en afhandeling 2019 “. 
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verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

In totaal betrof het 10 tal 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; 

 Een drietal klachten betrof de kwaliteit van zorg, 
twee daarvan zijn behandeld door de externe 
klachtencommissie bij de derde is middels een goed 
gesprek de lucht geklaard; 

 Gebrek aan tijdsinvestering; 

 Gebrek aan inlevingsvermogen. 

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. 

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 Proces verloopt goed waarin klachten samen worden 

opgelost. 

 
 
 
 

Onderwerp Veilige Publieke Taak “over de grens? Veilig TMZ 

Toelichting 
 
 
 

De maatschappij krijgt steeds vaker te maken met 

grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen TMZ worden velen 

van ons er met enige regelmaat mee geconfronteerd. Te 

denken valt aal gedrag van cliënten; brutale mondige 

bezoekers of mantelzorger of een cliënt die (on)bewust de 

grenzen overschrijdt. 

Doel  Vermindering van agressie en geweld 

 Leren om te gaan met grensoverschrijdend gedrag 

 Veilig werken en met plezier 

 

Stand van zaken - Coach Grensoverschrijdend gedrag aangesteld 

- Elearning ontwikkeld  

- TMZ brede training ontwikkeld 

- Training ‘weerbaarheid’ ontwikkeld 
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4. Zorginhoudelijke veiligheid 

 
In 2019 zijn de  kwaliteitsindicatoren wat het Zorginstituut Nederland  is gestart 
geregistreerd. N.a.v. deze bevindingen hebben de gesprekken plaatsgevonden binnen de 
teams. Wat kunnen we leren van deze bevindingen en welke verbeteringen hebben 
plaatsgevonden. Deze zullen in de rest van het verslag naar voren komen. 
 
 

Decubitus 
 

Toelichting 

 

 

 

AD commissie bestaat uit 7 personen en komt (minimaal) 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, en 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 ontwikkelingen in het vakgebied.  

Ook worden de ingezette hulpmiddelen continu geëvalueerd op 

actualiteit en effectiviteit door nieuwe productontwikkelingen in 

de markt te monitoren.  

Acties vorige keer 

behaald?  

1. Procedure inzet is een voortdurend proces, uniformiteit 

uitvoering protocol idem 

2. MT besluit is genomen om over te gaan tot vervanging van alle 

standaard matrassen op de locaties Borsthuis, Hof en Dijkhuis 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Op bovenstaande locaties zijn alle bedden inmiddels voorzien van 

de nieuwe standaard (ProMatt) matrassen. 

Hebben de 

verbeteracties tot 

zichtbare 

verbeteringen 

geleid? Zo ja, tot 

welke? Zo nee, 

waarom niet? 

1. Procedure inzet AD-matrassen heeft afgelopen jaar nog niet 

geleid tot een lagere inzet van huurmatrassen. Mogelijke oorzaak 

hiervan is ontbreken van eenduidige verantwoordelijkheid op de 

afzonderlijke locaties. De vrijgekomen, nog goede standaard en 

luchtwisselmatrassen zijn heringezet op andere TMZ locaties; het 

huren van matrassen zal hierdoor tot een minimum beperkt 

dienen te blijven 

2.Standaardmatrassen zijn ingezet; geen matraswisselingen 

meer, meer comfort voor cliënten, minder fysieke belasting voor 

medewerkers 

Conclusies 

 

 

AD commissie neemt haar adviserende en toetsende rol serieus, 

focus wordt in een activiteitenplan jaarlijks opnieuw 

geprioriteerd. 
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Wet Zorg en Dwang 
 
 

Toelichting 

 

 

 

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in, deze wet is 

de vervanger van de huidige wet BOPZ. Het eerste jaar wordt 

een overgangsjaar om de praktijk goed te regelen en ermee 

te leren werken. De Wzd is van toepassing op cliënten met 

een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een 

verstandelijke beperking. De Wzd regelt dat aan iemand met 

een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke 

beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat 

nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand 

anders ernstig benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige 

zorg genoemd. De Wzd regelt wanneer onvrijwillige zorg kan 

worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan 

vooraf gaat en wanneer de evaluatie van onvrijwillige 

zorgverlening moet plaatsvinden. De 

besluitvormingsprocedure waarborgt dat zorgvuldig 

onderzocht wordt of alternatieven mogelijk zijn voor het 

verlenen van onvrijwillige zorg, alleen als dat niet het geval 

is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Daarnaast regelt 

deze wet ook de onvrijwillige opname.  

Doel Beleid en werkprocessen binnen TMZ zijn aangepast aan de 

uitgangspunten van de Wet zorg en dwang en de visie op 

onvrijwillige zorg 

Stand van zaken 

 

 

In 2019 is een projectgroep Wet zorg en dwang gestart. 

Doelstelling van deze projectgroep dat op 15 februari 2020 

het beleidsplan Wet zorg en dwang gereed is. Aangemerkt 

moet worden dat het jaar 2020 gezien wordt als een 

overgangsjaar.  

Op 30 juni 2020 zijn de overige projectresultaten (zie 

hieronder) gereed. Overige projectresultaten zijn: Registratie 

onvrijwillige zorg is mogelijk binnen het huidige ECD, 

handleiding hiervoor is gereed, medewerkers en inspraak- en 

adviesorganen die te maken krijgen met de Wet zorg en 

dwang zijn hierover geïnformeerd, scholing Wet zorg is 

gereed, e-learning Wet zorg en dwang is beschikbaar voor alle 

betrokken medewerkers, projectpagina Wzd op MijnTMZ 

bevat relevante informatie over de Wet zorg en dwang, Wzd 

commissie is ingesteld.  
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5. Leren van gehouden audits 

 

Resultaten van intern gehouden audits 

Toelichting 
  
 
 
 
 
 

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits 
uitvoeren om vast te stellen of het 
kwaliteitsmanagementsysteem: 
a) overeenkomt met de geplande regelingen met de eisen van 
deze internationale norm en met de eisen aan het 
kwaliteitsmanagement systeem vastgesteld door de 
organisatie; en 
b)  doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. 
 
Alle interne auditeurs zijn in oktober 2017 geschoold voor het 
houden van interne audits vanuit de nieuwe ISO 9001:2015 

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

Meerdere malen per jaar worden er interne audits gehouden.  
Deze worden door een opgeleid team uitgevoerd. De inhoud 
van de audits zijn veranderd waardoor het leren van elkaar 
meer naar voren komt. Ook zijn deskundigen van de 
commissie betrokken en is het interne team gevraagd kennis 
over te dragen. 
Alle primaire processen komen 1 maal in de drie jaar naar 
voren. Er is eens schema gemaakt wie ,wanneer en welke 
onderwerpen worden geauditeerd. Ook op aanvraag kan een 
audit geregeld worden. 
Tevens zijn er audits gehouden over voedselveiligheid. Hierbij 
heeft het auditteam ondersteuning gegeven. 
 
 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

Medicatieveiligheid ,gevaarlijke stoffen 
OR/OC en achterban , de MAR en de achterban, 
voedselveiligheid. 

Tot welke verbeteracties 
heeft dit geleid?  

De micmeldingen zijn opnieuw onder de aandacht geweest. 

Elke drie maanden wordt de medicatieveiligheid besproken.  

De verbeterpunten t.a.v. de gevaarlijke stoffen zijn onder de 

aandacht gebracht op de afdelingen 

 Er is inzicht gekomen over de zichtbaarheid van de OR/OC en 

de MAR. Deze bevinding worden meegenomen in de 

overleggen van de organen 

Op locaties is de voedselveiligheid geaudit. De 

verbeterpunten worden besproken en op de locaties  

uitgevoerd. 

Conclusies Interne audits uitgevoerd door gekwalificeerde auditors is een 
meerwaarde voor de organisatie. Het is een nuttig hulpmiddel 
gebleken voor beoordeling van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Zij dragen aantoonbaar bij 
aan de PDCA-cyclus en zorgen voor verbeterpunten voor de 
organisatie. 
Het kwaliteitsbewustzijn bij management en staf is 
toegenomen. “Kwaliteit” is een regelmatig terugkerend punt 
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op de agenda van het MT en wordt twee maal per jaar 
besproken met de commissie “ kwaliteit en veiligheid”.  

 

 

Resultaten van extern gehouden audits 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 

Tijdens  externe audits wordt getoetst of: 

 Het kwaliteitsmanagementsysteem en het kwaliteitshandboek 
overeenkomen met de eisen van de iso en de vastgestelde 
reikwijdte van de scope. 

 Het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te 
bewerkstelligen dat de zorg aan  de klant voldoet aan de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen. 

 De gedefinieerde processen en documentatie aantoonbaar zijn 
geïmplementeerd. 

 Het kwaliteitsmangementsysteem doeltreffend functioneert en 
continu verbetert. 

 Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om 
te verbeteren. 

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

November 2017 hebben we een nieuw certificaat gekregen voor 
de Norm: ISO 9001:2015 

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

We hebben ons gericht op de nieuwe vorm van intern auditeren 
om zo het “lerende  van elkaar” te realiseren en input te krijgen 
t.a.v. ons kwaliteitssysteem. 

Tot welke 
verbeteracties heeft 
dit geleid?  

Dit heeft geleid tot een ander audit programma waarin met meer 
medewerkers tegelijk gesproken werd.  

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

De audits werden als zeer positief ervaren. Medewerkers kwamen 
met elkaar in gesprek en namen elkaars tips over. Het heeft een 
positieve manier van leren opgeleverd. 

Conclusies Er is aandacht besteed aan de bevindingen van de externe audits 
waardoor er verbeteringen zijn ontstaan. 

 

 

Resultaten van Zorgkaart Nederland 
Toelichting 
 
 

Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de 
Nederlandse gezondheidszorg. Hier delen mensen hun 
ervaringen met de zorg 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 
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keuze voor passende zorg te maken. Daarnaast geeft het 
zorgorganisaties inzicht in hun eigen prestaties. 
Deze informatie hebben we dit jaar ingezet als 
meetinstrument.  Uit de  waarderingen is gebleken dat we bij 
de 10 beste verpleeghuizen van het land horen. 

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. 
De medewerkers zijn geactiveerd om familie en cliënten een 
waardering in te laten vullen. Dit heeft een waarderingen 
opgeleverd van een 9.1  

Wat waren de 
belangrijkste 
verbeterpunten? 

De reacties worden gedeeld met de teams en wordt 
besproken of er een verbetering moet komen. 
Het resultaat is gevierd met alle vrijwilligers/ familie/ cliënt 
en medewerkers. 

Conclusies ZorgkaartNederland is  een hulpmiddel om de tevredenheid te 
toetsen en gerichte verbeteringen aan te kunnen brengen.  

 

Resultaten cliëntonderzoek van QDNA 
Toelichting In oktober 2019 is er een cliënttevredenheidsonderzoek  

uitgezet om te toetsen hoe de stand van zaken is t.a.v. de 
doelen die gesteld zijn in 2019. De vragen gingen over (eigen) 
regie, persoonlijke aandacht, lekker eten en fijne en veilige 
woonomgeving.  De vragen zijn door afdeling kwaliteit, Raad 
van Bestuur en voorzitter van de cliëntenraad samengesteld.  

Stand van zaken Er waren 49% respondenten. Dit is 16% meer dan de vorige 
keer. Er is in 2019 hard gewerkt aan deze punten. De scores 
TMZ breed zijn hoog. De aanbevelingsvraag scoort bij 
Somatiek een 8.2 en bij de psychogeriatrie een 8.4. 
 

Tot welke verbeteracties 
heeft dit geleid? 

In februari / maart 2020 worden de uitslagen in de regionale 
cliëntenraden besproken. Tevens zullen de leidinggevenden 
deze bespreken op de afdelingen. 
Het heeft nog niet tot verbeteracties geleid. De resultaten 
moeten nog worden geanalyseerd.  

Conclusies 
 

Clienttevredenheidsonderzoeken  is een hulpmiddel om de 
tevredenheid te toetsen en gerichte verbeteringen aan de te 
kunnen brengen voor 2020. We mogen trots zijn op het 
resultaat. 

 

Resultaten van medewerkers- en vrijwilligersonderzoek 
Toelichting  In juni 2018 heeft TMZ  deelgenomen aan een 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek en 
medewerkerstevredenheidsonderzoek.  Deze zal in het 
voorjaar van 2020 opnieuw plaats gaan vinden. 
Er wordt gewerkt aan de doelen van het vorige onderzoek.. Er 
is meer personeel gekomen waardoor de werkdruk als minder 
ervaren wordt en de vrijwilligers worden meegenomen in  
scholingen. 
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6. Stand van zaken interne stakeholders 

 

Ondernemingsraad (OR) 

Onderwerp OR 

Toelichting 

 

 

De Ondernemingsraad (OR) van TMZ representeert de 

medewerkers en speelt een belangrijke rol in de continuïteit 

van de organisatie. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 

de voorzitter en de vicevoorzitter.  

De OR vergadert elke maand  en  heeft maandelijks een 

overleg vergadering met de Raad van Bestuur.  

De OR werkt samen met de onderdelencommissie om zo meer 

input te krijgen vanuit de hele organisatie. Zij overleggen 

minimaal om de 6 weken. 

De OC ( onderdelencommissie)  leden bestaan uit 

medewerkers van behandeling/ intramurale zorg/ 

ondersteuning/ wijkverpleging.  

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

De OR leden en OC leden hebben informatie ingewonnen bij 

de medewerkers  om zo input te verkrijgen t.a.v. de stand 

van zaken van de diverse projecten.  De OR staat  voor vijf 

projecten. Deze zijn vast gelegd in jaarplan van de OR. De 

projectleiders komen 2x in het jaar in het overleg met RVB en 

OR. Projecten werden  systematisch besproken in de OR. 

In elk project zit zo nodig een linking-pin voor/van  de OR. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De OR had als aandachtsgebieden: 

Duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Personele bezetting en werkdruk verlaging. 

Borging van de Teams voor Persoonlijk Zorg en implementatie 

van de tweede schil. 

Participeren en meedenken in de meerjarenvisie voor TMZ en 

het tot stand komen van een convenant. 

 

Verbeterpunten ten aanzien van de OR en de OC’s 

Goede communicatie tussen de OR en de OC’s om tot een 

goede besluitvorming te komen. 

OC leden een meer actievere rol geven bij de 

aandachtsgebieden en projecten. 

Vergroten van de kennis van de OR leden en de OC’s leden in 

de WOR en het vergroten van kennis ten aanzien van de 

invulling van de eigen rol. 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Wat betreft de duurzame inzetbaarheid van personeel. De OR 

wordt periodiek op de hoogte gehouden door de projectleider 
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en monitort via de OC’s de stand van zaken en de ervaringen 

van de achterban. Hieruit is de vraag bij de RvB neergelegd 

om extra aandacht te vestigen op het ouderenbeleid.  

Wat betreft personele bezetting en verlaging werkdruk. Door 

inzet van extra gelden dient de werkdruk te verlagen. De 

OC’s monitoren dit periodiek en dit wordt teruggekoppeld via 

de OR naar de RvB.  

Borging van de Teams voor Persoonlijke Zorg en 

implementatie Tweede Schil: er is periodiek overleg en 

terugkoppeling met de projectleider. De OC’s hebben een 

actieve rol gehad in de input wat betreft de borging. 

Participatie in de meerjarenvisie: De OR is meegenomen in 

het traject tot het komen van een meerjarenvisie. 

OC OR bijeenkomsten waarbij door de OC’s ingebrachte 

thema’s worden besproken. 

OC leden vaker afvaardigen bij bijeenkomsten of 

projectvergaderingen. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van personeel. Het 

wordt bij personeel duidelijker wat duurzame inzetbaarheid 

betekent voor de medewerker. De anti-rookcursus 

bijvoorbeeld is een succes. 

Personele bezetting en werkdrukverlaging: de eerste twee 

kwartalen waren nog niet voelbaar op de werkvloer. Na de 

zomervakantie lijkt de werkdruk in het algemeen wat af te 

nemen. Dit wordt nog niet op alle afdelingen gevoeld. 

Borging van Teams voor Persoonlijke Zorg is een continuüm.  

Het participeren in de meerjarenvisie is nog gaande.  

De communicatie binnen en buiten de organisatie omtrent 

onderwerpen die het personeel aangaat zijn nog steeds een 

aandachtspunt is. 

 

Ten aanzien van de OR en OC 

OC leden zijn actiever betrokken bij projecten door deel te 

nemen. Dit kan nog intensiever.  

De communicatie is verbetert tussen de OR en de OC’s. Door 

de frequentie en de tussenliggende tijd van overleggen komt 

berichtgeving soms laat. Dit kan nog verbeterd door snellere 

plaatsing van informatie op de OR-OC platform en 

tussentijdse gegevensuitwisseling per mail. 

 

Conclusies De OR en OC worden  serieus genomen. Er zijn adviezen 

overgenomen door Raad van Bestuur . 
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Centrale cliëntenraad(CCR) 
Onderwerp CCR 

Toelichting 

 

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen 

van de cliënten/bewoners van TMZ. Het is een onafhankelijk 

orgaan dat bestaat uit cliënten/bewoners en familieleden. 

Iedere regio, evenals de thuiszorg, heeft een eigen 

cliëntenraad (de regionale CR). Uit elke cliëntenraad worden 

één of twee leden afgevaardigd in de centrale 

cliëntenraad.(CCR) Deze heeft ca. 10 keer per jaar overleg 

met de raad van bestuur van TMZ. DE regionale CR heeft 6 a 8 

keer overleg met de betreffende regiomanager.  De 

cliëntenraad wil een klankbord zijn voor alle 

cliënten/bewoners. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

De CCR heeft 1 a 2 keer per jaar overleg met een afvaardiging 

van de Raad van Toezicht. Cliëntenraadsleden komen 

regelmatig op de afdelingen en bij familieavonden en 

verzamelen hier hun informatie bij cliënten en hun familie. 

De projectleiders van de verschillende projecten komen 

regelmatig op een CCR of CR vergadering. Ook worden 

regelmatig medewerkers, cliënten en familieleden 

uitgenodigd op een vergadering om hun ervaringen te delen 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Teams voor Persoonlijke Zorg: Familieparticipatie 

Mentaal Welbevinden, zoals zinvolle dag en de 

maaltijdbeleving. 

Inzet Personeel 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Training personeel betr. omgang met de App Eten en Zo en 

het serveren van de maaltijden. 

Meer personeel op de afdelingen, waardoor meer 

mogelijkheden voor activiteiten en persoonlijke aandacht. 

Aandacht voor het betrekken van de naasten bij de TvPz. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Er is, tastbaar en zichtbaar, meer aandacht en tijd voor de 

zinvolle dagbesteding van de cliënt, evenals voor de 

maaltijdbeleving.  

Het betrekken bij de TvPz, van de naasten van de cliënt, 

blijft aandacht vragen en kan, hier en daar, nog beter. 

Conclusies CCR/CR werken actief aan de eigen ontwikkeling en in goede 

samenwerking met RvB en het MT. 
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Verpleegkundige/verzorgende advies raad (VAR) 
Onderwerp VAR  

Toelichting 

 

 

De VAR is een door de Raad Van Bestuur erkend adviesorgaan, 

dat een bijdrage levert aan de beleidsontwikkeling binnen 

TMZ. De VAR kan ontwikkelingen op het vakgebied van de 

verpleegkundige en verzorgende beroepen ondersteunen en 

adviseren. Dit alles met als doel  de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening te waarborgen en te verbeteren in de 

zorginstelling.  De VAR geeft adviezen vanuit 

beroepsinhoudelijke optiek om zo invloed te hebben op de 

ontwikkelingen, beleid en kwaliteit van zorg binnen TMZ. 

Hierbij zal de VAR ook terdege de ontwikkeling volgen binnen 

de organisatie op het gebied van de verpleegkunde, hierbij 

valt te denken aan het beleid rondom de wet BIG, bevoegd- 

en bekwaamheid medewerkers, e-learning, ontwikkelingen in 

de verschillende ondersteunende hulpmiddelen als het ECD, 

ontwikkelingen op het gebied van de ketenzorg en de wijze 

waarop de diverse zorgprocessen zijn georganiseerd 

(zorglogistiek). etc.  Hierbij houdt de VAR bij haar advisering 

rekening met de beleidsprioriteiten zoals deze binnen TMZ 

gesteld zijn in het strategisch beleidsplan en in het 

jaardocument.   

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Ook in 2019 hebben de leden van de VAR scholingsdagen 

gehad van CC Zorgadviseurs. Onderdelen van deze scholing 

waren: de techniek van het doorvragen, interne werkwijze en 

rolverdeling, de test: drijfveren DNA om te ontdekken wat 

ieders rol is binnen onze samenwerking. En wat is de rol van 

de VAR als beïnvloeder binnen TMZ . De beslisboom VAR is 

ontwikkeld en op mijnTMZ geplaatst zodat medewerkers 

weten waarvoor en hoe ze ons kunnen vinden.  

Voorzitters en leden van werk- en project groepen werden 

uitgenodigd aan te schuiven bij de vergadering om de VAR op 

de hoogte te houden van ontwikkelingen. Zoals b.v.: 

technologie en innovatie, positionering HBOV, duurzame 

inzetbaarheid. Maar ook leren en ontwikkelen voor de borging 

van de adviezen kwaliteitsregister en leerlingenbeleid. 

Daarnaast hadden we contacten met de CCR, OR en de MAR 

om informatie uit te wisselen en samen te werken. 

Medewerkers wisten ons te vinden over o.a.  

deskundigheidsbevordering en crisisopname op de PG 

afdelingen.  

De VAR heeft workshops georganiseerd om informatie van 

medewerkers te verzamelen over o.a. grensoverschrijdend 

gedrag en deskundigheidsbevordering. 

De VAR werkt met een jaarplanning. Dit geeft structuur en 

overzicht. De planning van de diverse acties wordt hierdoor 

ook beter ingepland en gelijkmatiger verdeeld.  
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Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

Er zijn diverse signalen en aandachtspunten van de werkvloer 

teruggekoppeld naar de RvB over extreem onbegrepen 

gedrag, opname/ intake, samenwerking intra- extramuraal 

die meegenomen zijn in de meerjarenvisie van TMZ. De RvB 

heeft van de VAR informatie gevraagd en meegenomen in de 

ontwikkeling van de meerjarenvisie. Daarnaast hebben de 

leden van de VAR de managementinformatie die gedeeld kon 

worden weer teruggebracht naar de werkvloer. 

 Hiermee wordt de brugfunctie van de VAR extra duidelijk en 

waardevol. De speerpunten voor 2020 zijn: 

 Speerpunten uit de meerjarenvisie 

 Signalen van onze achterban 

 Borging van adviezen 

 Door ontwikkelen van de rol van de VAR binnen TMZ en 

in de regio. 

Conclusies De VAR wordt serieus genomen en wordt betrokken bij  

besluitvorming door RvB. 

 

 

Medische advies raad 

Onderwerp  MAR 

Toelichting 

 

 

De MAR staat voor multidisciplinaire advies raad. Deze raad 

bestaat uit een afvaardiging van paramedici, artsen en 

psychologen en de geestelijk verzorgers. 

De MAR komt 4 à 5 x per jaar bij elkaar in zo volledig 

mogelijke samenstelling, maar gaat met een kleine 

afvaardiging ook in gesprek met derden (VAR, regiomanager, 

etc) De MAR is vertegenwoordigd bij de Beleidsdag en bij de 

commissie Kwaliteit en veiligheid. 

Zijn deze gegevens het 

afgelopen jaar 

verzameld? Wanneer en 

op welke manier?  

Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar in de huidige 

samenstelling. De huidige werkwijze is in december 

geëvalueerd en er zijn een aantal verbeterpunten benoemd 

waarmee we komend jaar aan de slag gaan. Zo willen we ons 

meer met inhoudelijke thema’s bezig houden en we willen 

een betere communicatie met onze achterban. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

Slagvaardiger kunnen optreden als adviesraad. 

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Verkleining van MAR door een evenwichtige afvaardiging te 

kiezen vanuit de verschillende disciplines. 

Hebben de verbeteracties 

tot zichtbare 

verbeteringen geleid? Zo 

We zijn slagvaardiger geworden en worden vaker gevonden 

door derden. 
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ja, tot welke? Zo nee, 

waarom niet? 

De agenda’s van onze vergaderingen zijn echter te vol (teveel 

punten). Daardoor hebben we weinig tijd voor 

inhoudelijke/beleidsmatige zaken en een adviserende rol. 

 

Conclusies Huidige samenstelling werkt goed. Communicatie met de 

eigen achterban moet beter. Komend jaar gaan we 

onderscheid maken tussen een inhoudelijk “benen op tafel” 

overleg met de RvB en “zakelijke” vergaderingen waar meer 

praktische zaken aan de orde komen. 

 

 

Vrijwilligersraad 

Toelichting 

 

 

De vrijwilligersraad is in april 2017 opgericht. Ze komt 1 

maal in de 8 weken bij elkaar. De coördinatoren 

vrijwilligerswerk, manager vrijwilligers en de voorzitter van 

de raad van bestuur zijn hierbij uitgenodigd. 

De vrijwilligersraad maakt deel uit van de commissie 

“veiligheid en kwaliteit” en neemt deel aan de beleidsdag 

en de meerjarenvisie. 

Wat is er afgelopen jaar 

gebeurd en welke 

onderwerpen heeft de 

vrijwilligersraad 

afgelopen jaar 

besproken?  

In het afgelopen jaar is de bezetting van de vrijwilligersraad 

gecomplementeerd en elke locatie is er nu 

vertegenwoordigd. Er is inmiddels ook een notuliste 

aangesteld.  

Er is veel aandacht besteed aan de communicatie met de 

vrijwilligers (medewerkers, coördinatoren, vrijwilliger 

raadsleden en onderling). In verband met de nieuwe AVG is 

het af en toe nog onduidelijk wat een vrijwilliger wel of niet 

mag weten over een bewoner. Er is wel een beslissing 

genomen over het zgn “slikprotocol”: Het is absoluut niet 

toegestaan dat een vrijwilliger een bewoner met 

slikproblemen helpt bij het eten of drinken.  

Inmiddels worden vrijwilligers meer en meer betrokken bij 

de Teams voor Persoonlijke Zorg. Dit is een continu proces 

aangezien er nog steeds verbetering mogelijk is.  

Het aanbod van trainingen en cursussen voor vrijwilligers is 

fors uitgebreid.   

Ons eigen functioneren is ook een punt van aandacht. We 

hebben inmiddels onze positie in de organisatie verworven 

maar we hebben op bepaalde locaties nog onvoldoende 

bekendheid. 

De introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers, 3 x 

per jaar, worden goed bezocht. 
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We hebben kennis gemaakt met diverse vakgroepen 

waaronder PR en Communicatie, Geestelijke verzorging, 

Artsen, Psychologen, Leidinggevenden en met de RvB. 

Wat waren de 

belangrijkste 

verbeterpunten? 

De communicatie tussen medewerkers en vrijwilligers. 

Deelname aan Teams voor Persoonlijke Zorg.  

Forse uitbreiding van de scholing voor vrijwilligers.  

Tot welke verbeteracties 

heeft dit geleid? 

Afgelopen jaar is er meer scholing geweest voor vrijwilligers 

op diverse gebieden.  

Steeds meer teams nodigen vrijwilligers uit voor de 

bijeenkomsten voor Teams voor Persoonlijke Zorg.  

Er wordt veel gekeken naar wat er binnen de AVG wet mag 

in de communicatie naar vrijwilligers over bewonerszaken. 

Hebben de 

verbeteracties tot 

zichtbare verbeteringen 

geleid? Zo ja, tot welke? 

Zo nee, waarom niet? 

Leden van de vrijwilligersraad en de coördinatoren houden 

regelmatig bijeenkomsten en/of voeren individuele 

gesprekken met vrijwilligers. Over het algemeen kunnen we 

stellen dat de vrijwilligers tevreden zijn. En niet 

onbelangrijk is, dat de teams ook tevreden zijn met de 

vrijwilligers. Wij hebben inmiddels ook beleid gevormd 

betreffende de VOG voor vrijwilligers. In de loop van 2020 

zal dit in gang worden gezet voor de nieuwe vrijwilligers. 

Conclusies en 

speerpunten 2020. 

We hebben in 2019 heel wat bereikt, maar we zijn er nog 

niet. Een aantal processen lopen continu door en vergen 

constant de aandacht. 

Hieronder de speerpunten voor 2020: 

 Verbetering van de communicatie tussen 
medewerkers en vrijwilligers (continu proces) 

 Vrijwilligers opnemen in het teamplan van de locatie 

 Positionering van de vrijwilligers in de TvPZ 
(Taakomschrijving en werkverdeling) 

 Vernieuwing van het info-boekje “Vrijwilligerswerk 
TMZ” 

 Bijeenkomst met de Centrale Cliëntenraad 
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7. Personeelssamenstelling en deskundigheid 

 
 

Cliënten/bewoners en medewerkers (in loondienst) 
Kerngegevens cliënten/bewoners inclusief WMO per einde verslagjaar: 

 Zorg en verblijf: 820 cliënten/bewoners (WLZ 791 en ELV 29, op 31-12-2019) 

 Geriatrische Revalidatie Zorg: 68 (DBC ZVW, aanwezig op 31-12-2019) 

 Dagactiviteiten: 287 cliënten (WLZ 133 en WMO 154) 

 Wijkverpleging: 1204 unieke cliënten (WMO 21, WLZ 107, OA en Part/PGB 25 en ZVW 1083) 
Voor de wijkverpleging geldt dat er het gehele jaar 2088 unieke cliënten in zorg zijn geweest. 
 
Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst per verslagjaar:  
1438,97 FTE 
Het ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) was in 2019 voor TMZ met 6,81% lager dan de  
7,22% in 2018. 

 

 
Grafiek verzuim 2019 
 
 

Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde 
verpleeghuiszorg worden geleverd. TMZ kan aantonen voldoende gekwalificeerd personeel in 
dienst te hebben. Er zijn voldoende intervisie, scholing, reflectie en feedback gesprekken. 
TMZ werkt voor de (BIG geregistreerde) zorg verlenende functies 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 nabije omgeving. De specifieke kennis is altijd aantoonbaar aanwezig 
ofwel iedereen is geschoold.   

 

 

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 2019  staat informatie over de stand van zaken 
rond de implementatie van het kwaliteitsregister per november2019 . 
Het gebruik van het register blijkt voldoende: 1274 van de in totaal 1363 collectief 
deelnemers voeren scholingen op in hun digitale portfolio. 
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Algemeen 

Totaal aantal deelnemers collectief  1363 

Aantal deelnemers met 
basislidmaatschap van V&VN 

 1363 

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

 384 

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

 99 

Kwaliteitsregister V&V 

Totaal aantal aanmeldingen voor het 
Kwaliteitsregister V&V 

 1274 

Aantal aanmeldingen die het 
reglement Kwaliteitsregister V&V nog 
moeten accepteren 

 92 

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

 
 365/818 

Aantal geregistreerden met een 
deskundigheidsgebied 

Deskundigheidsgebied Continentie Zorg : 2 
Deskundigheidsgebied Geriatrie-Gerontologie : 1 
Deskundigheidsgebied GGZ : 3 
Deskundigheidsgebied Intensive Care : 1 
Deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg : 21 
Deskundigheidsgebied Praktijkverpleegkunde : 3 
Deskundigheidsgebied Revalidatie : 9 
Deskundigheidsgebied Stoma Zorg : 2 
Deskundigheidsgebied Verstandelijk 
Gehandicapten Zorg : 1 
Deskundigheidsgebied Wijkverpleegkunde : 5 
Deskundigheidsgebied Wondzorg : 24 

Aantal geregistreerden dat minimaal 1 
scholing 
heeft opgevoerd 

 1139 (89.40%) 

Totaal aantal opgevoerde 
geaccrediteerde punten 

 60655 (gem.  47punten per deelnemer) 

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

 17467.00 (gem. 14punten per deelnemer) 

Overzicht V&VN: 06-11-2019  
 
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. 
Ook in 2019 is er een breed aanbod voor bij- en nascholing. Deze bestaan naast fysieke 
trainingen en workshops ook uit een breed aanbod e-learning van The Competence Group. 
Naast dit bestaande aanbod is er in 2019 gestart met het aanbieden van modules via 
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GoodHabitz. Dit aanbod is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling van de individuele 
medewerker. 
 
Het aanbod groeide ook in 2019 en is o.a. uitgebreid met trainingen in het kader van 
duurzame inzetbaarheid. Ook is gestart met een brede leergang t.a.v coachend leiderschap. 
Deze leergang wordt doorlopen door iedere medewerker binnen TMZ met een leidinggevende 
rol of functie. Hierbij staat de besturingsfilosofie binnen TMZ én de ontwikkelbehoefte van de 
leidinggevende centraal. Het doel: een effectief, verbindend leidinggevende met een 
duidelijke visie, die medewerkers kan motiveren en die prestaties en werkplezier bevordert. 
 
 
 
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. 
 
 

Ontwikkelingsplannen 

Toelichting 

onderwerp 

Ontwikkeling Mijn Plan en Ons Teamplan 

 

Doel Ontwikkeling begint met het goed vaststellen van ontwikkel (of leer-

)vragen. Dit betekent dat iedere medewerker gestimuleerd wordt zelf 

hun ontwikkelvragen te formuleren en te motiveren. Deze vragen worden 

op elk niveau van de organisatie, van individueel tot teamverband 

geformuleerd (Visie op Leren, Leren & Ontwikkelen). 

Om de principes van Teams voor Persoonlijke Zorg (TvPZ) vast te 

houden is borging noodzakelijk. Deze borging kent 4 centrale onderdelen 

waarvan het opmaken, evalueren en bijstellen van een Teamplan een 

belangrijk onderdeel is. 

Centraal in het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid (DI) staat het 

gesprek. Binnen TvPZ kan gezamenlijk besproken worden wat binnen het 

team prioriteit heeft om duurzaam inzetbaar te blijven. Hieruit kunnen 

teamdoelen geformuleerd worden. Ook in een gesprek tussen 

medewerker en leidinggevende dient duurzame inzetbaarheid 

gespreksonderwerp te zijn. De visie op Duurzame Inzetbaarheid zegt hier 

over dat gesprek regelmatig, bij voorkeur jaarlijks, dient plaats te 

vinden. 

Goed en voldoende (blijven) leren en ontwikkelen is belangrijk voor de 

kwaliteit van zorg. Het is een basisvoorwaarde voor medewerkers om hun 

vak adequaat en zelfstandig te kunnen uitoefenen. 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zegt hierover dat leren en 

ontwikkelen niet vrijblijvend is; continue werken aan verbeteren van 

kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele 

zorgverleners. 

 

Ons Teamplan 

Het Teamplan bevat doelstellingen die het team zich stelt voor een 

bepaalde periode. Dit zijn doelstellingen op het gebied van: 

- Tevreden cliënten/mantelzorgers 
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- Tevreden medewerkers/vrijwilligers 

- Kwaliteit van zorg 

- Financieel gezond 

- Gestructureerd werken aan ontwikkeling, samenwerking en 

duurzame inzetbaarheid 

Daarnaast bevat het Teamplan afspraken die leiden tot het behalen van 

de doelstellingen, de kwaliteit die het team met elkaar wil ontwikkelen 

en de wijze waarop de gewenste ontwikkeling plaats vindt. 

Het plan helpt teams na te denken over hoe zij hun kwaliteiten kunnen 

bundelen en versterken. Het Teamplan richt zich op TvPZ die 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg en/of dienstverlening. 

Een aantal acties uit het TOP vragen om individuele inspanningen. Deze 

krijgen een plaats in Mijn Plan van de individuele medewerker. 

Mijn Plan 

Met Mijn Plan kan een medewerker werken aan zijn of haar eigen 

ontwikkeling en zaken die de inzetbaarheid nu en in de toekomst 

beïnvloeden binnen diens huidige functie. Het is ook mogelijk Mijn Plan 

te gebruiken voor ontwikkeling naar een volgende stap in de loopbaan. 

Mijn Plan sluit aan bij Ons Teamplan, Ons Locatieplan/Wijkplan en Ons 

TMZ-plan. Indien Mijn Plan niet op aansluit of niet past bij de overige 

plannen, zal medewerker met leidinggevende in gesprek gaan om te 

kijken naar de mogelijkheden.  

Stand van 

zaken 

Implementatie heeft plaats gevonden in 2018 en heeft meer vorm 

gekregen in 2019. 

 

 

 

Ontwikkeling TOF team 

Toelichting 

onderwerp 

TOF team – Talent Ontwikkeling Flexibiliteit  

Bieden van flexibele schil met focus op kwaliteit! 

Inzet bij middellang en langdurig (ziekte)verzuim waarbij er gezocht 

wordt naar een evenwichtige balans tussen flexibiliteit en kwaliteit. 

Flexibiliteit blijft een  grote vraag binnen de TMZ. Daarnaast blijft 

kwaliteit en continuïteit hoog in het vaandel staan.  

Het  ziekteverzuim geeft problemen in de planning: opvang door eigen 

team met als gevolg langdurig meerwerk waardoor een hoge werkdruk 

ervaren wordt. 

Met een interne flexpool (het TOF team), gericht op de zorgteams, met 

vaste banen en investering in ontwikkeling, scholing en opleiding wordt 

er ingegaan op de behoefte van personele bezetting en een optimale 

afstemming van capaciteit en werktijden. 

 

Doel  Het TOFteam draagt bij aan: 



 

kwaliteitsverslag  2019   Pagina 33 van 48  Versie datum 21-2-2019 

Document verantwoordelijk: 
 

Voorzitter Raad van Bestuur    

 

 Goede zorg, inzet op kwaliteit 
 Lage werkdruk (medewerkers bij uitval minder te regelen om de 

planning rond te krijgen 
 Werkplezier 
 Betere balans werk / privé (medewerkers ervaren druk wanneer 

op vrije dagen een beroep wordt gedaan om extra te werken 
d.m.v. app) 

 Stabiele roosters; gezond roosteren, bij meerwerk tijd voor tijd 
 Kwaliteitsverbetering; TOF medewerkers komt ook wat brengen 

en heeft aandacht voor kwaliteitsverbetering (bv expertise op 
onbegrepen gedrag) 

 Binden & boeien van medewerkers aan TMZ.  
 Minder inleen van extern personeel (PNIL) 

Stand van 

zaken 

In 2019 zijn er in totaal 39 verschillende TOF medewerkers geweest die 

42 verschillende teams hebben ondersteund bij langdurige ziekte. 

Vanaf 1 oktober 2019 zijn er in het TOF-team ook medewerkers voor de 

Gastenserviceteams om langdurig zieke collega’s te vervangen. Dit is een 

pilot voor 2020. 

Afgesproken om het TOF team in 2020 in te gaan zetten  vanuit 3 

pijlers:  

1. Verzorgenden IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5 die 

zorgteams ondersteunen bij langdurige 

ziekte/zwangerschapsverlof van collega’s/moeilijk vervulbare 

vacatures ( ziekte gaat voor zwangerschapsverlof en vacatures)  

2. Medewerkers Gastenservice 1 en 2 /Woonservice  ondersteunen 

gastenservice en woonservice teams bij langdurig zieke 

collega’s/zwangerschapsverlof/ moeilijk vervulbare vacatures. 

3. Traineeship ( in eerste instantie voor HBO verpleegkundigen) 

waarbij er of  in een aantal teams van TMZ ruimte gemaakt zou 

kunnen worden of vanuit TOF team , om gedurende een 

afgesproken periode een aantal Trainees de mogelijkheid te 

bieden om kennis en ervaring op te doen en zich verder te 

ontwikkelen in de positie van HBOV-er binnen TMZ conform de 

visie.  

 

Op 1 januari 2020  bestaat het TOF team uit 30 medewerkers (24 
Verzorgenden IG en Verpleegkundigen en 6 Gastenservice medewerkers). 
Ter vergelijk: op 1 mei 2019 bestond het TOF team uit 17 medewerkers. 
 
Doelen/aandachtspunten voor 2020 vanuit het TOF-team 

 In verband met een andere manier van beleggen van financiering 

voor ziekteverzuim in 2020 monitoren wat dit gaat doen voor de 

inzet van het TOF team.  

 Binnen TMZ kunnen HBO verpleegkundigen zich door middel van 
een Traineeship ontwikkelen en werkervaring opdoen om door te 
groeien tot de HBOV-er die we binnen TMZ nodig hebben. 

 Na de implementatie van het Traineeship voor HBOV-ers ook een 
traineeship ontwikkelen voor Verpleegkundigen niveau 4 en 
Verzorgenden IG. Onderzoeken hoeveel animo hiervoor is en hoe 
dit er dan uit kan gaan zien. 
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 In TOF team zijn voldoende Gastenservice/Woonservice 
medewerkers beschikbaar om aan  aanvragen voor langdurig 
ziekteverzuim te voldoen. De pilot evalueren en bijstellen 
halverwege 2020. Voordien afstemming met regiomanagers. 

 Het is duidelijk  welke anders opgeleiden dan VIG en 
verpleegkundigen, ingezet kunnen worden  in de zorgteams ( 
vanuit het TOF team) en wat hun taken en bevoegdheden zijn. 
Dit onderzoek in samenwerking met HRM beginnen in de wijkzorg 
omdat daar de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment het 
grootst is. 
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8. Stand van zaken externe stakeholders 

 

Het oordeel van huisartsen en praktijkondersteuners 

Onderwerp Versterking relatie voor wat betreft wijkverpleging. 

toelichting  TMZ heeft een hoge naamsbekendheid voor wat betreft 
verpleeghuiszorg, maar minder voor wat betreft 
wijkverpleging. 

verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden, inzet 
specialisten ouderengeneeskunde, paramedici  en 
verpleegkundig specialisten 

Stand van zaken De verbeteracties hebben geleid tot een groei van de 
wijkverpleging in 2019. 

 
Het oordeel van Ziekenhuizen 

Onderwerp Versnelling opname patiënten vanuit Ziekenhuis; versterking 
relatie voor wat betreft wijkverpleging. 

toelichting  TMZ heeft een hoge naamsbekendheid voor wat betreft 
verpleeghuiszorg, maar minder m.b.t. wijkverpleging. De 
ziekenhuizen willen de ligduur verkorten; daar moet TMZ op 
inspelen. 

Verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden, inzet 
specialisten ouderengeneeskunde, paramedici  en 
verpleegkundig specialisten. 

Stand van zaken Met ingang van 1 januari 2019 is de coöperatieve vereniging 
Thoez opgericht, een gezamenlijke onderneming van het 
ziekenhuis, TMZ en nog 2 zorgaanbieders. Vanuit deze 
onderneming wordt 7x24 complexe thuiszorg geleverd. Naast 
dit initiatief zitten nog veel zaken in de pijplijn, bijvoorbeeld 
gezamenlijke nachtzorg.  

 
Het oordeel van Gemeenten 

Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij gemeenten 

toelichting  Er wordt budget overgeheveld van rijk naar gemeente, 
gepaard gaande met een bezuinigingsopdracht; daar moet 
TMZ op inspelen. 

Verbeteracties Proactief contact maken, ondersteuning bieden bij 
beleidsvorming.  

Stand van zaken De gemeenten en TMZ worden geconfronteerd met forse 
bezuinigingen. TMZ heeft intensief met verschillende 
gemeenten overleg gevoerd. Helaas zonder resultaat. Veel 
gemeenten voeren de bezuinigingen gewoon door. TMZ zoekt 
naar manieren om de dienstverlening in stand te houden. Dan 
doen we omdat er een grote behoefte is bij de 
cliënten/bewoners en de mantelzorgers aan de 
dienstverlening van TMZ. 

 

Het oordeel van Inspectie Gezondheidszorg 

Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij de IGJ (laag risico profiel) 

toelichting  Voortzetting huidig beleid en voldoen aan Kwaliteitskader 

verbeteracties Voorbereiden op nieuwe manier van toetsen 

Stand van zaken In 2019 heeft de IGJ een inspectiebezoek uitgevoerd aan de 
Raad van Bestuur en twee locaties: Het Haarhuus en Het 
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Borsthuis. De IGJ oordeelde positief over de kwaliteit van 
zorg. Verbeterpunten worden opgepakt.  

 
Het oordeel van Waarborgfonds en banken 

Onderwerp TMZ is financieel solide, heeft een goede reputatie. 

toelichting  Leningen worden geborgd door het waarborgfonds; TMZ 
betaalt laagst mogelijke rente. 

Verbeteracties Voortzetting huidig beleid. “financiële appel” is net zo 
belangrijk als de andere drie prestatiemaatstaven. 

Stand van zaken Verbeteracties zijn niet nodig; de solvabiliteit is nog steeds 
goed.  

 
Het oordeel van Zorgkantoor  

Onderwerp TMZ en Zorgkantoor Menzis werken goed samen aan kwaliteit 
van zorg en cliënttevredenheid. 

toelichting  TMZ en Zorgkantoor Menzis hebben het zelfde belang: goede 
zorg voor kwetsbare ouderen. 

Verbeteracties Voortzetting huidig beleid: proactief contact, samenwerken. 
De extra kwaliteitsgelden worden daadwerkelijk ingezet voor 
extra zorgpersoneel. 

Stand van zaken Alle  kwaliteitsgelden (en zelfs meer dan dat) zijn ingezet 
voor extra personeel: er zijn 300 medewerkers extra 
aangenomen. OR en Cliëntenraad geven aan dat zij 
daadwerkelijk ervaren dat er meer personeel beschikbaar is 
op de afdelingen. 

 
 
Het oordeel van Zorgverzekeraars 

Onderwerp TMZ heeft een goede reputatie bij zorgverzekeraars, maar 
moet in 2019 haar positie versterken ten opzichte van grotere 
organisaties 

toelichting  TMZ is “te groot voor servet, maar te klein voor tafellaken” 
en moet in 2019 groeien. 

verbeteracties Proactief structureel contact met huisartsen, verwijzers, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars.  

Stand van zaken De verbeteracties hebben geleid tot een flinke groei van de 
wijkverpleging in 2019. In de ogen van de zorgverzekeraars 
zijn we doelmatig. De cliënten zijn tevreden, maar TMZ legt 
geld toe op de wijkverpleging. Onderhandelingen over nieuwe 
contracten voor 2020 verlopen moeizaam.  
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9. Hoe hebben we gewerkt aan de leerdoelen van de locaties van 
TMZ 

 

 

 Locatie het Dijkhuis Borne 

Doelen 2019  Er is meer aandacht en tijd voor welzijn gericht op de individuele 

wensen en behoeften van iedere bewoner (ken je bewoner); 

 Hoogst mogelijke kwaliteit van zorg: 

- Blijvende aandacht voor de ‘Basis op orde’ en behouden; 

- Aandachtsvelden binnen Het Dijkhuis blijvend onder de 

aandacht en up to date;  

- Opzetten mic-commissie; 

- Rol en positie niveau 5 binnen Het Dijkhuis verder 

ontwikkelen en vormgeven; 

- Scholingsplan afgestemd op locatie, team en professional. 

 Delen van deskundigheid richting cliënten, netwerk, vrijwilligers, 

medewerkers en inwoners van Borne; 

 Uitvoering geven aan een toekomstgerichte woonomgeving; 

 Expertise met betrekking tot extreem onbegrepen gedrag is 

afgestemd op de toenemende zorgzwaarte en complexiteit van de 

doelgroep; 

 Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen duurzame inzetbaarheid 

en kunnen deze doelbewust beïnvloeden; 

 ‘Teams voor persoonlijke zorg’ borgen;  

 Positionering van wijksteunpunt de Raadskelder bepalen  

(blijft dit onder verantwoordelijkheid van een intramuraal 

leidinggevende of onder verantwoordelijkheid van de wijkzorg 

zoals andere wijksteunpunten) 

 

Evaluatie  

dec 2019 

 Inzet van extra Fte’s o.a. medewerkers zorg & welzijn, 

activiteitenbegeleiders, en zorgpersoneel voor het bieden van 

zorg en welzijn op maat. 

 Basiszorg op orde door het herzien en verder inrichten van de 

aandachtsvelden binnen de locatie. Ieder aandachtsveld kent een 

coördinator (Hbo-verpleegkundige) voor de continuering en 

borging van de kwaliteit. 

 Binnen iedere afdeling is de MIC een belangrijk bespreekitem 

geweest.  

Aandachtsvelders MIC zijn op de hoogte van de 

procesbeschrijving- en uitvoering hiervan. 

Ieder kwartaal vindt er een MIC analyse plaats. Uitkomsten 

worden binnen de teams gedeeld (trends? Oorzaak? 

Verbeteracties).  

 Er is een scholingsplan geïntroduceerd gebaseerd op de vraag en 

behoefte van de teams. 
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 Er is gestart met gedragsvisites waarin (extreem) onbegrepen 

gedrag een prominente plek heeft gekregen. In 2020 zal dit verder 

uitgerold worden.  

 Duurzame inzetbaarheid is een bespreekpunt geworden tijdens de 

TvPZ bijeenkomsten, maar ook tijdens individuele gesprekken is 

dit een belangrijk item. In 2020 zal duurzame inzetbaarheid als 

één van de vier speerpunten in het regioplan centraal staan. 

 Binnen de verpleegafdelingen heeft een verbouwing van de 

huiskamers plaatsgevonden, waardoor op twee van de drie 

afdelingen het oppervlak bijna verdubbeld is. Tevens is er 

geïnvesteerd in nieuwe meubels en verdere inrichting van de 

woonstraat/gangen t.b.v. het creëren van een toekomstgerichte 

en prettige woonomgeving. 

 TvPZ is en blijft een belangrijk item binnen de locatie.  

Vanuit dit gedachtegoed is er dan ook continue aandacht voor het 

leggen van verbindingen en het behouden van een goede 

samenwerking met het netwerk van onze bewoners. Dit wordt o.a. 

geborgd in teamplannen. 

 Binnen het Dijkhuis worden kwartaalbijeenkomsten georganiseerd 

voor het onderling delen van kennis en informatie aan 

zorgmedewerkers, ondersteunende disciplines, afvaardiging 

cliënten- en vrijwilligersraad.  

 2 keer per jaar vindt er een beleidsdag plaats met een 

afvaardiging van alle betrokken van de locatie. Hier wordt 

geïnformeerd, geëvalueerd en locatiebeleid vastgelegd. 

 Het wijksteunpunt heeft zich binnen- en buiten het Dijkhuis 

verder op de kaart gezet. In 2020 worden er verdere afspraken 

gemaakt over de profilering van het wijksteunpunt. Uitgangspunt 

hierbij is de meerjarenbeleidsvisie 2020- 2025 

 

 

 

 Locatie Het Haarhuus 

Doelen 2019  Aandachtsvelder bespreekt met leidinggevende en Hbo-Ver op welke 

manier zij haar taken uitvoert in de teams. Hoe ze gecommuniceerd 

worden en zichtbaar zijn;  

 De uren van de taken van de aandachtsvelder zijn in 2019 verwerkt 

binnen de contracturen van de functie van de medewerker in 

verband met een goede balans; 

 Probleemgedrag wordt tijdig herkent en de interventies adequaat 

ingezet. De borging vindt plaats in het zorg-leefplan; 

 Bewoner kan blijven wonen in zijn/haar appartement tot aan de 

dood door omzetting van extra-, naar intramuraal; 

 Zorgen voor voldoende formatie in de teams en binden en boeien 

van medewerkers; 

 Er is voldoende formatie in de teams; 

 Vrijwilliger wordt betrokken in ‘teams voor persoonlijke zorg’;  
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 Bedbezetting op orde; 

 Bewoners van extra-, naar intramuraliseren en andersom;  

 Flexibel vastgoed, verder uitrollen. 

 

Evaluatie  

2019 

 Uitrol van de aandachtsvelder is ook in 2020 onderwerp op de 

agenda. 

 Uren zijn binnen het contract weggezet. 

 Probleemgedrag wordt eerder herkend door inzet van preventieve 

bezoekrondes van psycholoog . Borging vindt plaats door vermelding 

van de eventuele interventies in het zorgdossier. 

 Formatie is op orde. 

 Uitrollen flexibel vastgoed is onder de aandacht geweest in 2019, 

extramurale bewoners zijn naar intramuraal gegaan, staat ook 

opnieuw op de agenda voor 2020. 

 

 

 

 Locatie Weemelanden 

Doelen 2019  We werken verder aan onze teams voor persoonlijke zorg in relatie 

tot extra fte’s WlZ gelden: meer gezichten waarbij iedereen 

aanvullend is op elkaar en dit ook zo blijft ervaren; 

 We werken aan de verdere groei van de betrokkenheid van 

vrijwilligers en familie/mantelzorgers; 

 We zijn open, toegankelijk en gastvrij;  

 We zorgen goed voor onszelf en elkaar; werken aan duurzame 

inzetbaarheid;  

 We gaan op zoek naar onze werkambities en mogelijkheden; daarin 

kennen wij onze eigen en elkaars kwaliteiten en versterken deze; 

 Cliënten, familie en mantelzorgers zijn tevreden over de geleverde 

kwaliteit van zorg;  

 Mentaal welbevinden van cliënt staat centraal (aandacht voor 

identiteit en zinervaring); 

 We blijven bewust kijken naar wat we allemaal doen;  

 Er heerst een sfeer van openheid, gelijkwaardigheid en veiligheid 

binnen de locatie. 
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Evaluatie  

dec 2019 

 Het dienstenpatroon is op alle afdelingen en teams uitgebreid; 
afgestemd op behoefte en vraag. Dit is een vast agendapunt op 
teamoverleggen; medewerkers ervaren werkdrukverlaging en geven 
aan meer tijd te hebben voor zorg, aandacht en welzijn van 
bewoners. 

 Hierin is aandacht geweest voor de rol van de vrijwilligers; wij als 
leidinggevenden sluiten aan bij de twee jaarlijkse vrijwilligers 
bijeenkomsten van iedere afdeling. Dit wordt als positief ervaren. 
Een aantal teams zijn zo vergevorderd met TvPZ dat zij familie 
avonden organiseren. Dit zullen we uitbouwen en uitbreiden in 
2020. 

 In de terugkoppelingen die wij ontvangen via Zorgkaart Nederland is 
diverse malen aangegeven dat een ieder zich welkom voelt. 
Veelgehoorde punten zijn; koffie en thee is gratis, betrokken 
medewerkers, veel activiteiten georganiseerd, gevoel van welkom 
vanaf het moment bij binnenkomst in het restaurant en het gevoel 
van kleinschaligheid wordt gewaardeerd. 

 Hier is aandacht voor geweest bij TvPZ door onder andere taken 
evenredig te verdelen binnen de teams en onder de teamleden. 
Hierin hebben wij ons dus ontwikkeld, echter dit behoeft in 2020 
ook nog zeker aandacht. 

 Alle teams hebben de DISC uitgevoerd en zijn in dit proces begeleidt 
door de externe coaches, zodat de teamleden leren de 
teamkwaliteiten optimaal te benutten. Men heeft inzicht gekregen 
in de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van teamleden. In 2020 
gaan wij hier een verdiepingsslag in maken. 

 Zie waardering Zorgkaart Nederland; hierin worden wij gewaardeerd 
met het gemiddelde cijfer van een 8,8. 

 Door de uitbreiding van de dienstenpatronen, aanname van extra 
zorgpersoneel, een bewegingsagoog en aanpassing in de werkwijze 
van activiteitenbegeleiders, is er meer aandacht voor het mentaal 
welbevinden van de bewoner. 

 Teams voor Persoonlijke Zorg helpt ons om bewust te kijken naar 
wat we doen en waarom we de dingen doen zoals wij dit doen. 
Hierin staan we open om dit proces anders in te richten waar 
mogelijk en noodzakelijk. 
 

 Aangezien dit per team erg verschillend is, is het erg lastig om hier 
een conclusie of een aanbeveling aan te verbinden. In 2020 zal dit 
de noodzakelijke aandacht krijgen en zullen hier acties aan 
verbonden worden. 

 

 Locatie Erve Mensman 

Doelen 2019  Erve Mensman is een nieuwe locatie. Samen met betrokkenen word 

nog gewerkt aan een ondernemingsplan voor Geesteren; 

 Nieuwe visie regio Tubbergen vertalen naar de locatie, 

medewerkers en de werkprocessen; 

 Op orde krijgen van de werking van het zorgoproepsysteem in 

samenwerking met de leverancier; 

 Pijnbeleving, onbegrepen gedrag en meer bewegen; 

 Er is aandacht voor ambiance eten en drinken; 
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 Verdere ontwikkeling van ‘teams voor persoonlijke zorg’.  

  

 

Evaluatie 

dec 2019  

 Er zijn teamplannen op gesteld voor de afdelingen van erve 

Mensman. Het ondernemingsplan Erve Mensman wordt omgezet in 

regio plan Tubbergen/ Twenterand 2020.  

 De nieuwe visie is een start mee gemaakt i.v.m. de nieuwe 

domotica Avics  

 Sinds 11 dec nieuw oproepsysteem Avics gelanceerd  

 Pijnbeleving, onbegrepen gedrag en meer bewegen deze punten 

worden behandeld in psychosociaal overleg. Dit overleg is sinds 2019 

in het leven geroepen samen met arts en psycholoog 

 In 2019 door de werk groep ambiance eten en drinken de eerste 

stappen gemaakt om hier meer aandacht aan te geven.  

 TVPZ is afgerond met de coach bij alle zorgteams en we gaan verder 

met de teamplannen in 2020. Team gastenservice zijn nog bezig met 

TVPZ met de coach.  

 

 

 

 Locatie de Meulenhof Tubbergen 

Doelen 2019  Eerste deel nieuwbouw wordt in april 2019 in gebruik genomen; 

 De nieuwe naam voor de locatie wordt in gebruik genomen; 

 De nieuwe visie krijgt verder vorm en inhoud in alle werkprocessen; 

 Het nieuwe zorgoproepsysteem en conform de nieuwe visie hiermee 

werken; 

 Basis op orde; 

 Activiteiten/scholingsplan;  

 ‘Teams voor persoonlijke zorg’; 

 Onderhouden contacten interne en externe partijen; 

 Financieel in controle.  
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Evaluatie  

dec 2019 

 Vanaf 24 april 2019 is de nieuwbouw in gebruik genomen 

 De nieuwe naam Meulenhof is in gebruik 

 De nieuwe visie is besproken met alle teamleden in ingebracht in de 
werkprocessen. 

 We werken met een nieuw oproepsysteem van Avics naar 
tevredenheid. 

 De basis is op orde d.w.z. de 4 maatstaven worden nagestreefd  

 Het activiteiten/scholingsplan is uitgevoerd. 

 Inmiddels zijn alle teams op de hoogte van het doel om te werken in 
“Teams voor persoonlijke zorg”, en heeft een ieder in begin 2020 
een start gemaakt. Het thema duurzame inzetbaarheid wordt 
onderdeel van de bijeenkomsten. 

 Waar nodig zoeken we de samenwerking met in-, en externe 
partijen. 

 Financieel loop ik negatief uit de pas door teveel formatie, ik ben 
mij hiervan bewust. Is besproken met RM en RVB om zodoende te 
voldoen aan ophogen formatie TMZ breed, en op locatie de formatie 
op orde te krijgen rond medio mei 2020 met extra uitbreiding van 22 
bedden .  

 

 

 

 Locatie  Meulenbelt 

Doelen 2019   Profileren binnen de ketenzorg door expertise uit te dragen naar 

onze stakeholders; 

 Rol en functie van de verpleegkundig specialist meer benutten door 

duidelijkheid te creëren t.a.v. taakschikking; 

 Eerste lijn zorg en behandeling vanuit locatie leveren en 

organiseren; 

 Kennis en kunde delen en versterken binnen en buiten de regio; 

 Bevorderen van deskundigheid op het gebied van verschillende 

doelgroepen (onder andere de nieuwe wet Zorg en dwang); 

 Borgen van ‘teams voor persoonlijke zorg’; 

 Mentaal welbevinden versterken voor de cliënt; 

 Passende functies inzetten bij de doelgroepen; 

 Borging en bevordering van kwaliteit. Basis in orde; 

 Renovatie/verbouwing wordt aan gewerkt; 

 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

evaluatie  

dec 2019 

 We proberen onze expertise die we op Meulenbelt hebben zeker uit 

te dragen. O.a. is de aandacht gericht op het specialisme van 

parkinson en beademingszorg. Er worden verschillende onderzoeken 

gedaan waaruit informatie zal komen om verder beleid te kunnen 

maken hierop. In september is er een verpleegkundige gestart met 

de opleiding voor Parkinson verpleegkundige en die kan betrokken 

worden in 2020 bij de ontwikkeling en het uitvoeren van beleid. 
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  Er is meer duidelijkheid gekomen in de taken van de 

verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialist draait inmiddels 

visites binnen de zorgafdelingen en sluit samen met de SOG aan bij 

het EAV overleg om verbinding en kwaliteitszorg te bevorderen. Dit 

zal in 2020 nog meer inhoud krijgen d.m.v. afstemming 

 Het is duidelijker welke eerstelijnszorg we wel maar ook niet meer 

gaan leveren. 

 De opleiding van de GRZ is gestart in samenwerking met Carint en 

Zorgaccent. De eerste fase is afgerond er zijn nu 2 groepen afgerond 

in deze opleiding die een diploma hebben behaald. 

 Er is een project gestart van de Wet zorg en dwang. 2020 zal de 

nieuwe Wet en bijhorende procedure inhoud krijgen ( vertaling 

binnen de PG zorgafdelingen) 

 De nieuwe bigprocedure is geïmplementeerd en word uitgevoerd 

 Alle zorgteams zijn bezig met TvPZ. Ze zitten in de afrondende fase 

of hebben het afgerond. Elk team heeft een teamplan en zal zo 

TvPZ borgen.  

 Het middel “clientenportaal” staat op dit moment on-hold. Wordt 

nader bezien hoe we dit op gaan pakken Tmz breed.  

 Doordat we de cliënt goed kennen en goed in contact zijn met de 

betrokkenen blijft het mentaal welbevinden van de cliënt een 

belangrijk aandachtspunt. 

 Er is een uitbreiding geweest van formatie van zorgmedewerkers, 

maar ook van andere functies die passend zijn bij de doelgroep. 

Bijvoorbeeld een bewegingsagoog en muziektherapeut. Binnen de 

Hospice is nu al een jaar lang een Muziektherapeute in dienst die 

ook haar diensten vanaf oktober verder kan ontwikkelen bij 

verschillende doelgroepen en dat is nu in ontwikkeling. 

We hebben de wenselijke functie van bewegingsagoog onderzocht 

en deze ook ingezet binnen de locatie. Deze wordt als meerwaarde 

gezien en zal vervolg krijgen door aanname van de medewerker in 

de functie. 

Dit geld ook voor de functie muziektherapeut die in 2020 werkzaam 

zal zijn binnen onze locatie. 

 De basis is op orde. Alle belangrijke zorginhoudelijke indicatoren 

zijn onder de aandacht. 

 Renovatie/ verbouwing is onder de aandacht en zal in 2020 verder 

worden uitgewerkt. 

 Duurzame inzetbaarheid is een  belangrijk onderwerp wat veel 

besproken wordt in teamoverleggen. Tevens zijn er workshop 

bijgewoond over duurzame inzetbaarheid. Dit is een automatisch 

vervolg zodra TvPZ is afgesloten. 
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 Locatie Theresiahof 

Doelen 2019  Samenwerking in het netwerk en samenwerking met vrijwilligers;  

 ‘Teams voor persoonlijke zorg’ borgen; 

 Deskundigheidsbevordering voor zorgmedewerkers en niet- zorg 

medewerkers; 

 Aandacht voor een zinvolle dagbesteding;  

 Verbinden met regio Almelo om de samenwerking te verbeteren; 

 Renovatie/verbouwing is gerealiseerd. 

 

Evaluatie  

dec 2019 

 Samenwerking in het netwerk en samenwerking vrijwilligers is 

bespreekpunten op overleggen. Er is goed contact met vrijwilligers 

en zij worden meegenomen in ontwikkelingen. Onbewust wordt er 

heel veel gedaan, we kunnen meer bewust netwerk en vrijwilligers 

betrekken in de samenwerking 

 Team van persoonlijke zorg is bespreekpunt binnen het team. Iedere 

jaar worden de verbeterpunten geëvalueerd en bijgesteld. 

 Medewerkers zijn zich bewust van deskundigheidsbevordering, dit is 

vooral op individueel niveau. 

 Er is veel aandacht voor zinvolle dagbesteding. Er word met de 

bewoners overlegd hoe dit in te vullen. Er is extra personeel ingezet 

voor welzijnsuren. 

 Verbinden met regio Almelo is continu proces. De Theresiahof voelt 

zicht steeds meer verbonden met de regio en de Theresiahof is in 

beeld bij de regio Almelo. Ze zijn een volwaardig onderdeel van de 

3 locaties. Disciplines hebben goed contact met de locatie. 

 Renovatie/verbouwing is niet gerealiseerd. Er zijn gesprekken met 

de woningbouw vereniging. 

 

 

 

 Locatie Borsthuis, het Hof en de Horst  

Doelen en 

evaluatie 

2019 

Integrale en multidisciplinaire zorg aan (kwetsbare) ouderen (breed 

pakket):  

- Wegwijzer geheugenproblematiek is ontwikkeld en wordt begin 

2020 uitgereikt in de 1e lijn (POH).  

- Binnen de zorg voor dementie blijkt dat onbegrepen gedrag voor 
alle disciplines een thema is. In de praktijk wordt er veel 
aandacht aan besteed. Afgesproken is dat dat een speerpunt 
wordt voor het meerjarenplan van de regio Hengelo. 

Verbeteren samenwerking binnen de regio: 

- Medewerkers zij geïnformeerd over werkwijze inzake e-mail en 
telefoonbeantwoorder. 

- Eerste multidisciplinaire overleg op regio-niveau heeft plaats 
gevonden, belangrijkste thema’s voor meerjarenplan Hengelo 
zijn reeds benoemd. 
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Vergroten bekendheid verwijzers en bewoners van Hengelo met 

mogelijkheden van TMZ Hengelo; 

- Zorgmarkt is niet gehouden 

- Informatiefolder in ontwikkeling. 

Zorgverlening laten aansluiten op veranderende behoeften en 

mogelijkheden:  

-    Voorbereidingen zijn getroffen om per 1-1-2020 te starten met 2 

observatiebedden op afdeling Tichelwerk op het Hof. 

- Twentebreed onderzoek naar zorgvraag ouderen is uitgezet op 

provinciaal niveau 

- WMO-beleid gemeente Hengelo, veranderende vraag naar 

bepaalde zorg; 

- Start gemaakt met bouw van Afdeling Onbegrepen Gedrag op 

terrein van het Hof 

Deskundigheid afstemmen op toename zorgzwaarte en complexe zorg; 

- Deskundigheid infuus therapie is geïmplementeerd. 

- Meer scholingen aangeboden wat betreft weerbaarheidstraining 

en onbegrepen gedrag. 

- GRZ scholing zijn in 2019 gecontinueerd. 

- Samenstelling zorgteam: rol zorgmedewerkers verschillende 

niveaus; 

- Medewerkers zorg en welzijn hebben een nieuw functieprofiel,  

- visie document niveau 5 is afgerond en geaccordeerd.   

Ontwikkelen vastgoedplan regio Hengelo 

- er is een bod gedaan op verbouw bestaand complex bij de 

gemeente Hengelo. We hebben het complex niet gegund 

gekregen. Vervolgens samen met gemeente Hengelo gekeken 

naar andere opties. Momenteel wordt een van deze opties 

verder onderzocht. 

Teams voor persoonlijke zorg 

- Blijft onder de aandacht en is een continu proces welke nog niet 

overal is afgerond. 

Tevreden cliënten/bewoner/mantelzorger: focus op welzijn vergroten; 

- TMZ hoort bij de TOP 10 van Nederland 

- Focus op welzijn door extra aanname van muziektherapeuten, 

AB’ers en bewegingsagogen.  

- Cliëntenraad Hengelo heeft enkele panelgesprekken gevoerd 

met mantelzorgers en input doorgespeeld naar management. 

- Cliëntenraad geeft input (bv. mondzorg) en leidinggevenden 

pakken dit op voor hun beleidsgebied en hun afdeling. CR wordt 

geïnformeerd over bestaand beleid. 

Tevreden medewerker/vrijwilliger; 

- Geen officieel onderzoek plaats gevonden. Medewerkers geven 

aan dat inzet extra personeel positief effect heeft op werkdruk; 

onbegrepen gedrag is echter werkdrukverhogend op pg-teams. 

Financieel gezonde organisatie; 
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- Extra formatie is afgelopen jaar ingezet conform begroting. Ook 

is men in 2019 gestart met aanname personeel voor 2020. 

Kwaliteit van zorg 

- Verbeteractie medicatieveiligheid is ingezet d.m.v. digitaal 

aftekenen met succes. 

- Gedragsvisites zijn geïmplementeerd. 

- Commissie meldingen is geïmplementeerd. Acties lopen met 

name op systeembeheer.  

 

 

 

 Wijk regio Enschede 

Doelen 2019 1. Medicatieveiligheid; 

2. Menswaardige technologie (ECD, Verzorgende en Verpleegkundige 

verslaglegging) en cliëntenportaal; 

3. Mentaal welbevinden (seksualiteit en intimiteit, pijn en onbegrepen 

gedrag);  

4. ‘Teams voor persoonlijke zorg’;  

5. Ketenzorg en ketenpartners (o.a. casemanagement dementie en 

palliatieve zorg). 

6. Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie worden opgevolgd. 

 

 

Evaluatie  

dec 2019 

1. De checklist toepassen veilige principes is toegepast en wordt TMZ breed 

meegenomen naar project medicatieveiligheid   

2. Onderdeel implementatie ONS  

3. Er hebben klinische lessen plaats gevonden binnen de teams mbt deze 

onderwerpen 

4. Gedeeltelijk gestart moet nog verder vervolgd worden 

5. Er hebben oriënterende en verkennende gesprekken plaats gevonden. 

Moet nog verder vervolgd worden.  

6. In verpleegkundig overleg is aan de orde geweest dat WLZ cliënten 

binnen 24 uur een zorg-leefplan krijgen. 

 

 

 Wijk regio Tubbergen 

Doelen 2019 1. Promotie Wijkteam Tubbergen; 

2. Zorgleefplan gedigitaliseerd en up-to-date; 

3. Cliënten portaal; 

4. Teambuilding, elkaars kwaliteiten leren kennen;  

5. Versterking rol informele zorg; 

6. Versterking relatie transferbureau ZGT/MST/Ropcke Zweers 

Ziekenhuis; 
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7. Businessplan; 

8. Verbetering technologie. 

9. Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie worden opgevolgd. 

. 

 

Evaluatie  

dec 2019 

1. nieuw kantoor gestart in gezondheidscentrum Eendracht Tubbergen 

2. Doel behaald, blijft jaarlijks terug komen 

3. Caren zorg opgestart 

4. doormiddel van TVPZ kwaliteiten inziochtelijk van collega’s 

5. doel behaald blijft doorlopend 

6. dmv de samenwerking met THOEZ meer versterkt, medewerker 

vanuit regio ingezet bij transfer ZGT 

7. ONS teamplan opgesteld en geëvalueerd is ook voor 2020 weer aan 

de orde 

8. Caren zorg vanuit ONS opgestart en telefoon voor elke medewerker 

wijk. Blijft aandachtspunt  

9. Hier is aandacht voor wanneer zorguren te hoog zijn zal er een WLZ 

indicatie aangevraagd worden 

 

 

 

 Wijk regio Vroomshoop 

Doelen 2019 1. Promotie TMZ – wijkteam Vroomshoop/Den HamKantoor vinden in 

Vroomshoop;  

2. Zorgplan up-to-date;  

3. Meer scholingen/klinische lessen waar behoefte aan is (cliënt 

gerelateerd);  

4. Werken met OZO/Cliënt Portaal en begrijpen hoe het werkt; 

5.  Cliëntbesprekingen houden met huisartsen, om op deze manier ook 

de samenwerking te verbeteren 

6. Casemanagement Dementie helder krijgen en wanneer helder 

promoten naar huisarts; 

7. Apothekersoverleg het Baken wederom oppakken. 

8. Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie worden opgevolgd.  

 

Evaluatie  

dec 2019 

1. Behaald 

2. doorlopend 

3. deels behaald wordt meegenomen naar 2020 in ONS teamplan 

scholing 

4. Caren zorgt geïmplementeerd, blijft doorlopend 

5. overleg vormen gepland met huisarts en POH, kan nog 

geoptimaliseerd worden 
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6. Casemanagement Dementie helder krijgen en wanneer helder 

promoten naar huisarts;  

7. blijft aandachtspunt 

8. Zodra Client wlz indicatie heeft wordt er gehandeld volgens het 

addendum 

 

 

 Wijk regio Westerhaar 

Doelen 2019 1. Promotie TMZ – wijkteam Westerhaar; 

2. Maandelijks overleg met het Hometeam; 

3. Scholingen/klinische lessen waar behoefte aan is (cliënt 

gerelateerd); 

4. Werken met OZO/Cliënt Portaal en begrijpen hoe het werkt; 

5. Cliëntbesprekingen houden met huisartsen, om op deze manier ook 

de samenwerking te verbeteren;  

6. Casemanagement Dementie helder krijgen en wanneer helder 

promoten naar huisarts.  

7. Eisen vanuit Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie worden opgevolgd.  

Evaluatie  

dec 2019 

1. Blijft aandacht voor 

2. Doel behaald wijkverpleegkundige sluit aan 

3. staat beschreven in ONS teamplan scholingen 

4. Cliënten zijn op de hoogte 2019 gestart met Caren Zorgt 

5. 2 maandelijks overleg met Huisartsen en POH. 

6. Twenterand breed onder de aandacht in samenwerking met Carint, 

de Vriezenhof en TMZ 

7. Zodra er een WLZ indicatie is zal er gewerkt worden volgens het 

addendum. 

 

 

 

 

 


