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  De zorgsector is volop in beweging. De samenleving vergrijst in hoog tempo en het aantal 

zorgvragers en de zwaarte van de zorgvraag groeien gelijktijdig. Bij ongewijzigd beleid zal dit tot 

een sterke toename in de zorgkosten leiden. Deze demografische ontwikkelingen – en de politieke 

antwoorden hierop – dwingen zorgorganisaties om te veranderen. Er ontstaan nieuwe samen-

werkingsverbanden om beter te kunnen inspelen op de toekomstige situatie. De ordening in 

instituties – afgebakende domeinen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen – is aan het verdwijnen. 

Een ordening op basis van ketens of netwerken komt hiervoor in de plaats. 

  TMZ zet zich in om binnen de veranderende zorgsector een pro-actieve rol te vervullen door actief 

relaties en verbindingen te leggen. Het scherpstellen, vastleggen en delen van deze koers is van 

groot belang. In dit kader is dit strategische beleidsplan ‘Meerjarenperspectief 2015 – 2018’  

opgesteld. De Raad van Bestuur heeft – samen met de leden van het Managementteam, de 

Cliëntenraad en de Ondernemingsraad - met veel enthousiasme aan het ontstaan van dit meer-

jarenplan gewerkt. Samen hebben we de ambitie om in een wederkerige verantwoordelijkheid 

aan onze toekomst te werken.

  Dit strategische beleidsplan zorgt voor houvast gedurende de komende jaren die in het teken 

staan van grote transities. Het is een basis om samen een heldere koers te blijven varen en met 

een duurzame en coöperatieve instelling positief naar de toekomst te blijven kijken.

 

   Raad van Bestuur 

  TriviumMeulenbeltZorg



meerjarenperspectief 2015-2018   triviummeulenbeltzorg    pagina 5meerjarenperspectief 2015-2018   triviummeulenbeltzorg    pagina 4

  

 1. Inleiding  7

  1.1  Onze missie 7

  1.2 Persoonlijke zorg 7

  1.3 Leeswijzer 7

 2. Ontwikkelingen in de samenleving 9

  2.1 Maatschappelijke opgave 9

  2.2 Zelfzorg als uitgangspunt 10

  2.3 Professionele zorg: van instituties naar ketens 11

  2.4 Cure  11

  2.5 Care  13

  2.6 Toenemend belang van informele zorg 14

  2.7 Kwaliteit van vastgoed 14

  2.8 Technologie 15

  2.9 Behoefte aan zorg en zorgprofessionals 16

  2.10 Financieel resultaat 18

  2.11 Duurzame investeringsruimte 19

  2.12 Risicoprofiel vastgoed 19

 3. TMZ als maatschappelijke zorgonderneming 21

  3.1 Duurzame organisatieontwikkeling 21

  3.2 Coöperatieve gedachtegoed 21

  3.3 Kennis en innovatie 23

 4. Duurzame keuzes 25

  4.1 Duurzame relaties 25

  4.2 Handelen vanuit professionaliteit 25

  4.3 Maatschappelijk partner in wijken en dorpen 25

  4.4 Ketens in de Cure 26

  4.5 Ketens in de Care 27

  4.6 Stimuleren van informele zorg 28

  4.7 Woonkwaliteit en duurzaamheid in vastgoed 29

  4.8 Ontwikkeling van technologie 30

  4.9 Bovengemiddelde klanttevredenheid 31

  4.10 Bovengemiddelde medewerkerstevredenheid 31

  4.11 Continuïteit 32

  4.12 Maatschappelijk draagvlak 33

  4.13 Scheiden vastgoed- en zorgexploitatie 33



meerjarenperspectief 2015-2018   triviummeulenbeltzorg    pagina 7meerjarenperspectief 2015-2018   triviummeulenbeltzorg    pagina 6

 1 

Nederland bevindt zich anno 2015 in een tijd van heroriëntatie en herbezinning. Vaste waarden 

– een eigen huis, een pensioen, werk en zorg voor iedereen – vormen al enkele jaren geen 

zekerheid meer. Voor veel Nederlanders betekent dit een groeiende onzekerheid over de toekomst. 

Voor (aanstaande) senioren en mantelzorgers betekent dit een vraag of er de komende jaren 

voldoende en goede zorg voorhanden zal zijn. Het huidige systeem loopt tegen grenzen aan van 

wat er mogelijk is. Dit gaat over menskracht, betaalbaarheid en solidariteit. Ingrijpende maat-

regelen worden door het Rijk voorbereid, ook in de zorg.

De zorg in Nederland staat aan de vooravond van misschien wel de grootste stelselwijziging 

sinds 25 jaar en omvangrijke bezuinigingen. De ordening in de zorg gaat veranderen. Deze draait 

de komende jaren niet meer om instituties, maar om ketens en netwerken waarbij nieuwe 

vormen van samenwerking nodig zijn in de Cure, de Care en op het gebied van welzijn. Het 

aangaan en onderhouden van (nieuwe) relaties is cruciaal om de toegang tot zorg te kunnen 

garanderen en te komen tot duurzame oplossingen in tijden van een toenemende vraag. 

 1.1 Onze missie
TMZ wil met ketenpartners, nu en in de toekomst, kwalitatief goede zorg bieden voor ouderen en chronisch 

zieken in Twente. Hierbij stellen we transmurale zorg, maatschappelijk ondernemerschap en samenwerking 

voorop. Cliënten en familieleden, vrijwilligers, professionals en relaties van TMZ werken in Twente al enkele 

jaren samen aan persoonlijke zorg. Het is onze overtuiging dat we hiermee de basis hebben gelegd voor een 

duurzame ontwikkeling van TMZ als maatschappelijke onderneming. Er is een basis ontstaan voor het 

aangaan van relaties met onze omgeving om gezamenlijk een duurzaam antwoord te geven op de omvang-

rijke maatschappelijke opgave in Twente.

 1.2 Persoonlijke zorg 
Het is onze visie om persoonlijke zorg te bieden aan onze cliënten. Persoonlijke zorg ontstaat in 

de relatie tussen het zorgvragend systeem (de cliënt en familie) en het zorgverlenend systeem 

(professionals en vrijwilligers). Wederkerigheid is hierbij een voorwaarde. Het vakmanschap van 

de professionals van TMZ komt tot zijn recht door in de relatie met onze cliënten en familie 

gezamenlijk te bepalen hoe persoonlijk zorg eruit ziet en wie welke bijdrage levert.
 

 1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenleving en specifiek het Nederlandse 

zorgstelsel. Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling en positie van TMZ in de samenleving. We kijken 

hierbij ook naar de toekomst, zowel vanuit het perspectief van organisatie ontwikkeling als kennisont-

wikkeling. Onze keuzes voor de toekomst staan weer gegeven in hoofdstuk 4. We hebben dit in beeld 

gebracht vanuit ons streven naar Betere zorg, een Helende omgeving en een Gezonde organisatie.
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 2.1 Maatschappelijke opgave
De context voor onze organisatie wordt gevormd door de samenleving in zijn geheel en specifiek 

ons Nederlandse zorgstelsel. Ons zorgstelsel verandert de komende jaren ingrijpend. Demografi-

sche ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze samenleving de komende 40 tot 50 jaar in toenemende 

mate grijs gaat kleuren. In 2011 leefden meer dan 2,6 miljoen 65-plussers in Nederland, waarvan 

bijna 650.000 in de leeftijd van 80 jaar en ouder. In 2040 zijn er 4,6 miljoen 65-plussers in Nederland, 

waarvan circa 1,2 miljoen mensen van 80 jaar en ouder. 

Deze ontwikkeling roept de vraag op wat de effecten zullen zijn op het volume in zorgvraag en op 

de complexiteit van de zorgvraag. Maar ook in hoeverre het zorgvragend systeem (cliënt en familie) 

en het sociale systeem (vrijwilligers en sociale relaties) in staat zullen zijn tot compensatie van de 

nu formele zorgverlening. Ook roept dit de vraag op of zorgaanbieders in staat zullen zijn om te 

innoveren en gezamenlijk tegen veel lagere kosten te voorzien in de maatschappelijke zorgbehoefte.

Prognose aandeel 65+ onder de Nederlandse bevolking; 2011 – 2060.
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 2.2 Zelfzorg als uitgangspunt
Zorgvragers zullen in de toekomst – evenals nu al het geval is – een sociaal systeem om zich 

heen hebben dat gekenmerkt wordt door meer of minder draagkracht, zowel in materiële zin 

(middelen en mogelijkheden) als in immateriële zin (liefdevolle aandacht en ondersteuning). 

Van het zorgvragend systeem (cliënt en familie) wordt de komende jaren veel gevraagd. Er wordt 

uitgegaan van zelfzorg, ondersteund door mantelzorg. Vrijwillige ondersteuning kan daarbij nog 

verder helpen (informele zorg). Alleen in gevallen waarin hier echt behoefte aan is, kan een 

beroep worden gedaan op professionele zorg. Onderstaand hebben we dit gevisualiseerd middels 

een piramide.

Zelfzorg als uitgangspunt betekent een grote maatschappelijke verandering in Nederland  

de komende jaren.

De aanpassing van de AWBZ en de Wmo betekent een prikkel voor zelfzorg bij het zorgvragend 

systeem (cliënt en familie). Betere zorg wordt afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijkheid 

tot zelfzorg binnen het zorgvragend systeem.

Hoe gaat het verder met de Wmo? Gemeenten buigen zich over deze vraag. Een ding is duidelijk: 

vrijwillige inzet (informele zorg) is hard nodig en gewenst. De toegang tot de Wmo zal in de 

toekomst worden bepaald door de sociaal economische kracht van de zorgvrager. Voor degenen 

die gecompenseerd worden via de Wmo zullen oplossingen vanuit de wijk worden geboden.  

Dit wordt financieel gestimuleerd door het kabinet dat middelen voor sociale wijkteams (Wmo) 

beschikbaar stelt. 

Als de economische draagkracht ruimer is, wordt verwacht dat de zorgvrager zelf voorziet in 

oplossingen. Hier zullen commerciële initiatieven ontstaan die diverse particuliere woonzorg-

diensten aan gaan bieden, bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, klussendiensten, persoonlijke 

begeleiding en verzorging en financieel administratieve diensten.

 2.3 Professionele zorg: van instituties naar ketens
De professionele zorg krijgt te maken met grote veranderingen. Nederland kende jarenlang  

afgebakende sectoren en instituties in de zorg. Bijvoorbeeld: algemene ziekenhuizen, de verpleeghuizen 

en de eerstelijns voorzieningen. Met het intrekken van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen in 2005, is er 

ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven en ketensamenwerking. Deze ketensamenwerking gaat over 

nieuwe verbindingen binnen en tussen de Cure, de Care en het private/Wmo domein. 

Onze verwachting is dat in de toekomst het verschil duidelijk wordt tussen zorgorganisaties die 

actief blijven binnen hun traditionele domein en organisaties die zich verbinden in ketens met 

andere zorgorganisaties, zorgprofessionals en het maatschappelijk middenveld in Nederland 

(bijvoorbeeld: vrijwilligersorganisaties, clubs, verenigingen en buurtcommissies). 

De geschetste maatschappelijke ontwikkeling zal – in combinatie met voorgenomen overheids-

maatregelen – zijn effect hebben en leiden tot een verschuiving van een ordening in instituties naar 

een ordening in ketens. We belichten achtereenvolgens de belangrijkste ontwikkelingen in de Cure 

en de Care.

 2.4 Cure
De Cure gaat over ziekenhuiszorg en over zorg die thuis, in praktijken, in gezondheidscentra of in 

behandelcentra wordt geboden door huisartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, 

logopedisten, specialisten ouderengeneeskunde, het M.T.H. team (medisch technische handelingen), 

(geriatrische) revalidatieartsen, etcetera. Kabinetsmaatregelen zorgen ervoor dat een nieuwe 

aanspraak ‘thuisverpleging’ eveneens tot de Cure gerekend wordt met ingang van 2015.  

Hierbij gaat het om verzorging en verpleging.  
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Belangrijke ontwikkelingen in de Cure zijn:

  Toenemende technologische ontwikkelingen (operatie- en behandeltechnieken) maken het 

mogelijk om langer en gezonder te leven. Tevens zorgt dit voor een ligduurverkorting in de 

ziekenhuizen en meer poliklinische behandelingen en verdere (super)specialisatie door medisch 

specialisten in ziekenhuizen en behandelcentra. Het gebeurt steeds meer dat medisch specialisten 

met ambulante diagnoseapparatuur actief worden in de eerste lijn. Hierdoor ontstaan feitelijk 

anderhalvelijns diagnose- en behandelcentra.

  Huisartsen beschikken in toenemende mate over diagnose en behandeltechnieken die tot voor 

kort voorbehouden waren aan de ziekenhuizen. Steeds meer huisartsen gaan samenwerken in 

groepspraktijken. Er ontstaan (ook) meer uitgebreide groepspraktijken van huisartsen die, 

gecombineerd met een apotheek, paramedische zorg en bijvoorbeeld een psycholoog, gezond-

heidscentra vormen.

  Instellingen in de verpleging en verzorging bieden eveneens behandelingen aan die tot de Cure 

gerekend worden. Hierbij kan worden gedacht aan (para)medische zorg en (geriatrische)revalidatie.

De ziekenhuiszorg heeft daarbij te maken met verhoging van de (wettelijke) kwaliteitseisen evenals 

aanscherping van de voorwaarden voor patiëntveiligheid. Volume-eisen en noodzakelijke 

investeringen vragen om voldoende schaalgrootte en het werken vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

Op Twentse schaal zien we de afgelopen jaren een ontwikkeling die heeft geleid tot de Twentse 

Medische Coöperatie (TMC). Leden van deze ziekenhuiscoöperatie zijn het Medisch Spectrum 

Twente en Ziekenhuisgroep Twente. De coöperatie is opgericht om topklinische medisch 

specialistische zorg in Twente te garanderen, ook in de toekomst. Door het bundelen van krachten 

in de coöperatie willen beide ziekenhuizen complexe en/of dure behandelingen/diagnostiek blijvend 

aanbieden in de regio Twente. Het aantal in de coöperatie te verrichten activiteiten zal gaandeweg 

toenemen. Dit gebeurt in overleg met de medische staven van de ZGT en het MST en met andere 

zorgaanbieders in Twente, gemeenten, patiëntenorganisaties en verzekeraars. 

De ontwikkeling van specialisatie in de Cure en regionalisering in de ziekenhuiszorg heeft consequen-

ties voor zorgorganisaties in de ouderenzorg in Twente. Deze worden steeds meer ketenpartner. 

Tevens neemt de behoefte aan een goede sociale- en zorginfrastructuur in wijken en dorpen toe. 

Professionals van zorgorganisaties als TMZ gaan in de toekomst naadloos samenwerken in ketens 

met de huisarts, gezondheidscentra, anderhalvelijns centra en leveren daarmee ziekenhuis  

verplaatste zorg in de thuissituatie, dicht bij de cliënt. 

Naast de ontwikkeling in de ziekenhuiszorg is er ook een ontwikkeling in technologie in de 

thuiszorg. Vormen van telezorg ontwikkelen zich voor verschillende ziektebeelden zoals diabetes, 

hartfalen, COPD en dementie. Deze ontwikkelingen vergroten de mogelijkheden voor zelfzorg en 

zelfstandigheid van het zorgvragend systeem. Medische technologie om langer zelfstandig thuis 

te wonen krijgt de komende jaren veel aandacht.

 2.5 Care
Zorg in de Care betreft het verplegen en verzorgen van cliënten in combinatie met wonen (verblijf), 

eventueel gecombineerd met behandeling. Voorgenomen kabinetsmaatregelen zorgen ervoor dat de 

huidige financiering en organisatie van de ouderenzorg op de middellange termijn niet meer bestaat, 

zo is onze verwachting. Verder in de toekomst zal de ouderenzorg als onderdeel van de AWBZ steeds 

verder krimpen: aandoeningen en beperkingen die gepaard gaan met ouderdom en nu nog leiden tot 

een AWBZ indicatie, worden in de nabije toekomst maatschappelijk niet meer als ‘onverzekerbaar’ 

beschouwd, maar als voorzienbaar (en dus: verzekerbaar). Het grootste deel van de toekomstige 

senioren zal alleen in de laatste levensfase aanspraak maken op de AWBZ, na een lange periode 

waarin is voorzien in preventie, diagnose, behandeling, verpleging en verzorging thuis. 

Vanaf 2015 is er sprake van een kern-AWBZ voor mensen met een hoge indicatie (beschut wonen 

met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging). Gecombineerd met beleidsmaatregelen 

waarmee het scheiden van wonen en zorg wordt afgedwongen is dit de eerste grote stap naar een 

Care die alleen nog voor de allerzwaarste ouderenzorg en palliatieve zorg een oplossing biedt.

Enkele jaren geleden is de Rijksoverheid gestart met beleid gericht op het scheiden van wonen en 

zorg. Dit zal voor veel mensen betekenen dat zij, in plaats van een intramurale opname, blijven 

wonen in een zelfstandige woning of gaan wonen in een geclusterde woonsetting. De vraag naar 

aanpasbare woonruimte zal toenemen gecombineerd met een vraag naar goed georganiseerde 

ketenzorginfrastructuur in wijken en dorpen. Het kabinetsbeleid dat gericht is op versterking van 

wijkverpleging beoogt hier een impuls aan te geven.
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 2.6 Toenemend belang van informele zorg
In de nabije toekomst zal het zorgvragend systeem (en de sociale omgeving) moeten voorzien in 

activiteiten die tot voor kort via de AWBZ collectief waren georganiseerd. ‘Zelfzorg als uitgangs-

punt’ zal een toenemend beroep betekenen op Informele zorg door vrijwilligers. De tendens van 

professionele zorg naar informele zorg zorgt ervoor dat met name mensen die niet meer in het 

actieve arbeidsproces werkzaam zijn binnen informele zorg een belangrijke rol kunnen vervullen. 

 2.7 Kwaliteit van vastgoed
Op het gebied van de fysieke zorgomgeving is een heroriëntatie op de positie en rol van vastgoed 

onontkoombaar. De ontwikkeling naar zorg in de wijk betekent een noodzaak voor heroriëntatie op 

het bestaande vastgoed van een zorgaanbieder. In Twente heeft zorgverzekeraar Menzis hiervan een 

prioriteit gemaakt. Ontwikkeling van vastgoed zal in de toekomst nadrukkelijk ingebed zijn in een 

zorginfrastructuur voor een wijk, met een directe functie voor de wijk en voor wijkbewoners. 

Een toenemende groep zorgvragers stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de woonomgeving waar  

ze zorg krijgen. Deze groep is groeiende en groeit verder door de scheiding van wonen en zorg. De 

woonomgeving moet ‘marktconform’ zijn. Oftewel: de reguliere woningmarkt geldt als referentie. 

Meerpersoonskamers of kleine verouderde appartementen worden hierdoor onverhuurbaar. 

Alternatieve moderne appartementencomplexen (waar zorg mogelijk is) worden onverslaanbare 

concurrenten van wooneenheden in voormalige verzorgings- en verpleeghuizen die niet aan 

moderne woonnormen voldoen.

De conclusie is dat aanbieders een marktconform woonaanbod moeten bieden aan zorgvragers  

om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Zorgaanbieders spelen hierop in door 

verschillende keuzes te maken:

  ‘Particuliere verhuur’ van wooneenheden aan inwoners met een extramurale indicatie.  

Dit vereist een bepaalde woonkwaliteit die vaak niet aanwezig is, waardoor het vastgoed  

niet kan concurreren met de ‘vrije markt’.

  Het vervangen of vervreemden van vastgoed. Dit kan alleen als hier financiële mogelijkheden 

voor zijn (voor vervangingsinvestering) of er een marktpartij is die interesse heeft voor het 

vastgoed (bij vervreemding).

  Alternatief inzetten van het vastgoed voor andere doelgroepen.

 2.8 Technologie
De inzet van technologie in de zorg kan de maatschappelijke uitdaging van de dubbele vergrijzing en 

een toenemende zorgbehoefte helpen aan te gaan. TMZ kiest voor de inzet van menswaardige techno-

logie. Technologie is een middel om het zorgvragend systeem langer in staat te stellen om de regie te 

behouden en biedt cliënten de mogelijkheid langer thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan 

functies zoals alarmering, signalering, ongeplande communicatie met de zorgprofessional en onder-

steuning bij training (als onderdeel van behandeling). 

Technologie kan een hogere effectiviteit in verpleging en behandeling betekenen. Bij verschillende 

aandoeningen helpt technologie in het stellen van een effectieve diagnose en bij de behandeling en 

monitoring. Vanuit het perspectief van de samenleving draagt de inzet van technologie bij aan het 

bereiken van kostenefficiency en kan deze bijdragen aan het organiseren van een sluitende 

ketenzorginfrastructuur, waardoor duurdere zorg uitgesteld of voorkomen kan worden.
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 2.9 Behoefte aan zorg en zorgprofessionals
Goede zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende en goed 

gekwalificeerde zorgprofessionals. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de zorg wordt aan de 

aanbod kant gekenmerkt door vergrijzing van beroepsoefenaren, ontgroening en een dalend arbeids-

potentieel. Aan de vraagkant – zorgorganisaties – spelen een rol: een groeiende zorgvraag, een groei-

ende vervangings vraag, stijgende kosten, een terugtredende overheid en een groeiende invloed van 

zorgverzekeraars. 

De ontwikkelingen in de Cure en Care maken dat er een kwalitatieve verschuiving in de vraag naar 

professionele zorg plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toenemende rol van technologie.  

Dit zorgt voor nieuwe beroepen. Daarnaast zorgt de verschuiving vanuit de Care (naar de Wmo en 

Cure) voor een beweging waarbij een deel van bestaande professionele zorg in de nabije toekomst 

onbetaald wordt ingevuld (welzijn) en een ander deel zich richt op specifieke onderdelen en kennis 

(Cure).

Ook in kwantiteit zijn er ontwikkelingen te verwachten. Omgerekend naar fulltime arbeidsplaatsen 

heeft de ouderenzorg in Nederland een groot aandeel in de werkgelegenheid met 256.000 plaatsen.  

De afgelopen jaren groeide dit. Investeren in relaties met opleidings instituten en het vroegtijdig 

kennis laten maken met ‘werken in de zorg’ (maatschappelijke stages) blijft belangrijk.

Op de middellange en langere termijn gaan grotere verschuivingen optreden: 

  De vraag naar zorgprofessionals verplaatst zich naar de Cure en de Care – in mindere mate –  

naar de Wmo en het private domein.

  De vraag naar zorgprofessionals van een hoger niveau (niveau 4 en 5) zal toenemen. 

  De inzet van nieuwe technologie stelt nieuwe eisen aan zorgprofessionals.

  Het betrekken van het zorgvragend systeem zal in de Wmo, Care en Cure andere rollen/ 

competenties van zorgprofessionals vragen, waarbij wordt verwacht dat ze kunnen optreden als 

coach en regisseur bij complexe en minder complexe zorg.

Deze ontwikkelingen stellen ook nieuwe eisen aan het curriculum van Regionale Opleidings Centra 

(ROC) en Hogescholen en het mede invullen hiervan op basis van co-creatie. TMZ wil in co-creatie 

verantwoordelijkheid nemen voor de opleiding van professionals waar vraag naar is. 

De vraag naar zorgprofessionals zal zich in fysieke zin verplaatsten naar de gezondheidscentra en 

naar mensen thuis (in wijken en dorpen). Dit betekent in de Cure dat expertise meer in deze wijken 

beschikbaar zal moeten zijn. Hierbij denken we aan de specialist ouderengeneeskunde, verlichting 

van de caseload van de huisarts, en vormen van paramedische en specialistische zorg in de wijk. 

Ook hier moet in het curriculum rekening mee worden gehouden: er wordt een toenemende 

mobiliteit en inzetbaarheid gevraagd.
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 2.10 Financieel resultaat
Nederland staat aan de vooravond van forse bezuinigingen in de jaren 2015 tot en met 2017. 

Hierbij kan worden gedacht aan: 

  kortingen in de contracteerruimte AWBZ/PGB; 

  structurele korting op intramurale AWBZ zorg en verpleging;

  de druk op de loonkosten;

  korting op huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding; 

  een korting op de kern-AWBZ; 

  het risico van de omzetting van de financiering van het zorgvastgoed van kapitaallasten-

vergoeding naar NHC.

TMZ heeft jaarlijks een omzet van om en nabij de 90 miljoen euro. Overheidsmaatregelen leiden  

tot een daling van de omzet in de komende jaren. Dit is opgebouwd uit verminderde inkomsten 

uit de volgende activiteiten: geriatrische revalidatie, dagopvang en vervoer, persoonlijke  

verzorging en intramurale AWBZ zorg.

 2.11 Duurzame investeringsruimte
Vanwege het gegeven dat de omzet onder druk zal komen te staan, zal ook de eigen investerings-

ruimte en de mogelijkheid tot het verkrijgen van vreemd vermogen onder druk komen te staan. 

Daarbij beïnvloedt de economische situatie ook de kracht van een borgstelling door de overheid. 

Zorginstellingen kunnen afspraken maken met de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

(WFZ) over een borgstelling bij financiering van een vastgoedinvestering. De kredietwaardigheid 

van de WFZ is gekoppeld aan die van de Nederlandse Staat. De afgelopen tijd is de krediet-

waardigheid van de Nederlandse overheid onderwerp van discussie geweest.  

Daarmee is dus ook de kredietwaardigheid van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

(WFZ) onderwerp van discussie.

De conclusie is dat alleen financieel gezonde organisaties in staat zullen zijn om te investeren en 

te innoveren en in staat zijn vreemd vermogen aan te trekken.

 2.12 Risicoprofiel vastgoed
De verdwijning van de kapitaalslastenvergoeding voor het vastgoed in de AWBZ is de afgelopen 

jaren in gang gezet met intrede van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Dit heeft 

verregaande consequenties voor zorgorganisaties in Nederland. In plaats van de ‘oude’ situatie 

– waarin de kapitaalslasten volledig (achteraf) werden vergoed op basis van nacalculatie –  

ontstaat de situatie dat de dekking van kapitaalslasten afhankelijk wordt van de zorgexploitatie 

van zorgorganisaties. 

Dit beleid is al ingevoerd en wordt stapsgewijs doorgevoerd waarbij in 2019 het kapitaalslasten-

risico volledig (100%) het risico van de zorgorganisatie is.
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 3.1 Duurzame organisatieontwikkeling
TMZ heeft na de fusie in 2006 een bewuste keuze gemaakt voor een duurzame organisatie-

ontwikkeling. We nemen beslissingen die de lange termijn en de continuïteit ten goede komen. 

Sleutelwoorden zijn voor ons:

  Vertrouwen.

  Lange termijn focus.

  Gelijkwaardigheid.

  Vakmanschap.

  Ruimte voor persoonlijke relaties.

  Sturen op intuïtie.

  Inbedding in de omgeving.

  Sociale dimensies.

We richten ons hiermee al enige jaren op het opbouwen van een betrokken en betrouwbare 

organisatie. Het gedachtegoed van het coöperatieve bedrijfsmodel is hierbij leidend.

 3.2 Coöperatieve gedachtegoed
Het coöperatieve gedachtegoed biedt al jaren inspiratie voor ontwikkeling van onze bestuurlijke 

inrichting (management en besluitvorming). TMZ ontwikkelt zich tot een organisatie ‘van de 

samenleving’. Het ‘coöperatief bedrijfsmodel nieuwe stijl’ biedt hiervoor de basis. Daarin vindt 

niet alleen op het niveau van bestuurders/toezichthouders en stakeholders een permanente 

dialoog plaats, maar is er op alle niveaus van de organisatie sprake van een permanente inter-

actie tussen al onze medewerkers, onze cliënten/bewoners en stakeholders. 

Ontwikkeling van een coöperatief bedrijfsmodel betekent niet alleen dat TMZ de relaties met 

interne stakeholders heeft herijkt. Ook de relaties met externe stakeholders, zoals familie, 

opleidingsinstituten, lokale verenigingen en andere zorgprofessionals zijn en worden herijkt. 

  De betrokkenheid van familie is een voorwaarde in het kunnen bieden van persoonlijke zorg.  

Dit betekent dat familie ook inspraak en medeverantwoordelijkheid krijgt voor de zorg. Dit komt 

bijvoorbeeld tot uiting in het opnametraject (waar de familie nauw bij wordt betrokken) en in 

bijeenkomsten en activiteiten waar cliënten en familie gezamenlijk aan deelnemen. 
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  TMZ is medeverantwoordelijk voor het curriculum van opleidingsinstituten. Hiermee zijn  

opleidingsinstituten medeverantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe en bestaande  

professionals van TMZ, vanuit de waarden die TMZ belangrijk vindt.

  TMZ biedt verschillende verenigingen al jaren de ruimte om gebruik te maken van voorzieningen 

van TMZ. Vanuit persoonlijke zorg voor cliënten is het belangrijk dat zij hun lidmaatschap van een 

vereniging in stand kunnen houden, ook als de zorgbehoefte toeneemt. TMZ faciliteert dat cliënten 

lid kunnen blijven van hun vereniging, bijvoorbeeld door ze ruimte te bieden gebruik te maken van 

voorzieningen van TMZ.

   
TMZ wil het coöperatief bedrijfsmodel de komende jaren duurzaam verder ontwikkelen. Dit betekent 

dat we verder ontwikkelen aan interne verankering als ook aan het aangaan van relaties met onze 

omgeving en externe stakeholders. Het doel is om de continuïteit van zorg zowel intern als extern te 

borgen en te zorgen dat de samenleving deze draagt. 

Welke organisatiestructuur en juridische vorm hier het gevolg van is, is nog een open vraag.  

Wat voorop staat is dat het moet leiden tot een organisatie met het karakter van een coöperatieve 

vereniging waarin (interne en externe) belanghebbenden als leden/eigenaren worden gepositioneerd 

en waarin betekenisvolle relaties tussen hen en de onderneming worden gecreëerd. Zij krijgen 

hiermee invloed op (de uitvoering van) het beleid en oefenen deze invloed uit vanuit betrokkenheid 

en medeverantwoordelijkheid. 

Extern leggen we relaties via ketenvorming in de zorg. We willen ons verbinden met domeinen van 

andere organisaties en zorgprofessionals. We willen deze relaties ook formaliseren en ze hiermee 

toekomstbestendig maken. Met het oog op onze organisatieontwikkeling bestendigen we onze relatie 

met vakgroepen van Saxion Hogeschool en ROC van Twente.

 3.3 Kennis en innovatie 
Kennisbundeling, onderzoek en innovatie zijn onontbeerlijk om de zorg toegankelijk te houden.  

TMZ heeft hiervoor oog en ziet een maatschappelijke opdracht om versterkt aandacht te geven 

aan deze thema’s. De afgelopen jaren is hiermee een begin gemaakt. De komende jaren wordt 

hier een tandje bijgeschakeld. We verdiepen en verbreden onze relaties met Saxion Hogeschool, 

Nyenrode Business Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit Groningen, TMC en Roesingh 

Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research en Development. 

De komende jaren zal kennisontwikkeling bijdragen aan de beantwoording van de  

maatschappelijke opgave en als vliegwiel in het aangaan van relaties, stimuleren van vak-

manschap en het inrichten van nieuwe ketens In Twente. De behoefte aan geriatrische deskun-

digheid zal toenemen. Geriatrie is als wetenschappelijke aandachtsgebied relatief onderontwik-

keld. We willen bijdragen aan nieuwe oplossingen die helpen om met beperkte middelen 

optimale resultaten in de zorgverlening te boeken. Professionals van TMZ (behandelaren en 

verpleegkundigen) beschikken over deskundigheid die we willen verbinden met onderzoek op 

academisch niveau.
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 4

 

TMZ is een maatschappelijke onderneming. Dit meerjaren perspectief verwoordt onze inzet voor 

het organiseren van goede zorg in Twente voor de komende jaren. 

 4.1 Duurzame relaties 
Ons startpunt is dat we door het aangaan van duurzame relaties willen bouwen aan goede zorg in Twente. 

Dit doen we al jaren en hiermee willen we versterkt doorgaan. De maatschappelijke opgave staat hierbij 

voorop. TMZ wil, tezamen met partners, een antwoord geven op de maatschappelijke opgave de komende 

jaren. Dit doen we door te denken vanuit ketens en het aangaan van relaties op alle niveaus in de organisatie.

 4.2 Handelen vanuit professionaliteit 
Binnen TMZ staat vakmanschap in relatie tot onze omgeving centraal. We kiezen daarmee zowel 

voor ambachtelijk als normatieve professionaliteit. Bij ambachtelijke professionaliteit gaat het 

erom dat professionals gekwalificeerd en geëquipeerd zijn op hun vakgebied. Ze ontwikkelen zich 

en hebben als vakman oog voor de context waarin ze werken. Bij normatieve professionaliteit gaat 

het erom dat elk professioneel handelen (behalve technische en communicatieve kwaliteiten) ook 

een morele kant heeft: normatieve professionaliteit. Bij professioneel handelen spelen normen en 

waarden een rol. Om je als professional te ontwikkelen (te professionaliseren) is het morele 

kompas van groot belang. Hierop wordt een beroep gedaan in de relatie met het zorgvragend 

systeem, maar ook vanuit de organisatie en vanuit de samenleving.

 4.3 Maatschappelijk partner in wijken en dorpen
De komende jaren zal Wmo hulp onder invloed van beleidsontwikkelingen ter discussie komen, 

waarbij het de vraag is of TMZ dit op een duurzame wijze kan continueren. We stellen ons terughou-

dend op aangaande de ontwikkeling in de Wmo. We zien in gemeenten een partner om tezamen de 

‘ontwikkeling’ naar de toekomst – waarin hulp wordt geleverd aan hen die het nodig hebben  

– mogelijk te maken. Wij vragen hierbij aan de gemeenten om zich als partner op te stellen. 

TMZ streeft naar ketenrelaties met andere maatschappelijke partners om in wijken en dorpen 

waar TMZ actief is een sluitend ‘pakket’ te organiseren (in professionele en informele zorg) voor 

inwoners met een zorgbehoefte in deze wijken en dorpen. Door combinaties te maken met 

wijkverpleegkundige specialistische zorg betekent dit efficiency in de keten, waarmee we hoog-

waardige zorg voor cliënten tegen minimale kosten kunnen organiseren. 
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 4.4 Ketens in de Cure
TMZ neemt het initiatief om te komen tot nieuwe ketens in de Cure. We willen relaties aangaan op basis 

van kennis en specialismen. TMZ wil in samenwerking met ketenpartners in Twente een zo volledig 

mogelijk pakket ‘thuis in Twente’ bieden als antwoord op de maatschappelijke ontwikkeling van dubbele 

vergrijzing en verzwaring van de zorgvraag (thuis). 

TMZ investeert in relaties met huisartsen. In Twente is op dit moment sprake van verschillende vormen 

van samenwerking tussen professionals uit de ouderenzorg en huisartsen. TMZ heeft de afgelopen jaren 

ervaring opgedaan met ketenvorming in haar eerstelijns praktijk in Geesteren. De opgedane kennis en 

ervaring willen we samen met partners ook elders in de regio beschikbaar stellen. TMZ wil meer relaties 

aangaan met huisartsen en andere eerstelijns professionals en tezamen ketenzorg voor patiënten in 

Twente organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende expertise die onderdeel uit kan maken 

van nieuw te vormen ketens en samenwerking: ergotherapie, fysiotherapie, diëtiek, logo pedie, ouderen-

geneeskunde, het M.T.H. team, onplanbare nachtzorg, praktijkondersteuning, (geriatrische) revalidatie en 

de thuisverpleging op grond van de Zvw. 

Met betrekking tot de ziekenhuiszorg wil TMZ haar relatie met de Twentse ziekenhuizen verder versterken. 

Op bestuurlijk niveau denken we daarbij aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en organisatie van ketens. 

Op tactisch niveau denken we aan de gezamenlijke realisatie van met name de Cure en de Care 

voorzieningen in de Twentse gemeenten. 

TMZ wil mee ontwikkelen aan de inrichting van anderhalvelijns centra vanuit de gedachte van een  

sluitende zorginfrastructuur voor thuiswonende senioren in Twente. TMZ professionals kunnen hun 

deskundigheid leveren in de anderhalvelijns centra met het oog op preventie en consult voor senioren  

met ouderdomgerelateerde klachten en aandoeningen. Hierbij kan worden gedacht aan de geriatrische 

behandelaren, maar ook aan andere (para)medische deskundigheid. 

Op operationeel niveau willen we nieuwe ketens voor cliënten ontwikkelen. Ziekenhuisver-

plaatste zorg en geriatrische revalidatiezorg zijn functies in dergelijke ketens waar wij aan 

denken. Bij het vorm en inhoud geven aan nieuwe ketens is kennisontwikkeling en technologische 

ondersteuning onontbeerlijk. 

 4.5 Ketens in de Care
TMZ wil in de toekomst haar kennis en expertise blijvend inzetten in de langdurige zorg voor ouderen 

(psychogeriatrische en somatische zorg) en palliatieve zorg. TMZ is op dit moment actief in Almelo, 

Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. In deze gemeenten biedt TMZ het hele  

spectrum van ‘basiszorg’ tot en met complexe zorg. Ook in de toekomst kunnen inwoners die daarop 

aangewezen zijn zorg ontvangen in een woonzorgcomplex van TMZ. Een toenemende vraag en fixatie 

van het aanbod zal, zonder voorbereiding, zorgen voor wachtlijsten. Door in te zetten op ketens met 

de Cure wil TMZ deze wachtlijsten voorkomen.

Met het oog op de ontwikkelingen naar een kern–AWBZ willen we ketens vormen waarbij de aanwezig-

heid van intramurale zorg versterkend kan werken voor het bieden van permanente 24-uurszorg op 

wijkniveau en gecombineerd kan worden met een maatschappelijke functie (welzijn) en mogelijker-

wijs advies, voorlichting, preventie, diagnose en behandeling in de wijk. Hierbij denken we aan de inzet 

van de huidige eigen locaties, mogelijk nieuw in te richten locaties of locaties van ketenpartners.

Fysiek gezien kan zorg die wordt geboden in de Cure gecombineerd worden met zorg in Care. 

Bijvoorbeeld in het bieden van nachtzorg, telezorg en bij telemonitoring. Op al onze locaties 

streven we deze verbinding na (maatschappelijke satelliet functie). In elke gemeente waar we 

actief zijn willen we in minimaal in één wijk participeren in een eerste- of anderhalvelijns 

voorziening of hier zelf ruimte aan bieden. 
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 4.6 Stimuleren van informele zorg
TMZ heeft een groot aantal informele zorgverleners, onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn in 

de toekomst van groot belang op het terrein van welzijn en recreatie van zorgvragers.  

TMZ zal een makelaarsfunctie ontwikkelen om de match mogelijk te maken tussen zorgvragers 

en informele zorgverleners. Deze zorgvragers kunnen zowel zelfstandig wonen als in een intra-

murale voorziening van TMZ. 

TMZ gaat senioren die nog geen zorgvraag hebben betrekken en vragen om zich in te zetten 

volgens het principe ‘voor elkaar en door elkaar’. Hierin is de wederkerigheid herkenbaar die we 

nastreven in plaats van het creëren van een ‘consumentistische houding’ of het aanbieden ‘van 

korting’ op diensten voor senioren. Het gebruik van faciliteiten van TMZ (gebouwen, locaties, 

kennis, digitale ondersteuning, etc.) wordt ingezet voor opstart en instandhouding van nieuwe 

relaties en het ontplooien van nieuwe maatschappelijke initiatieven. De bedoeling is dat inwoners, 

voordat ze zelf zorg nodig hebben, TMZ kennen en zich inzetten als vrijwilliger. We gaan hiertoe 

verder contacten aan met clubs, verenigingen en vrijwilligersorganisaties, te beginnen met de 

thema’s: gezondheid en bewegen. Hiermee investeren we in preventie.

 4.7 Woonkwaliteit en duurzaamheid in vastgoed
TMZ biedt ketenzorg vanuit 19 locaties en zorgsteunpunten in de wijk. Dit is in Almelo, Borne, 

Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. Het overgrote deel van het vastgoed waar TMZ 

zorg levert is in eigendom. Dit stelt TMZ in staat om anno 2015 in Twente circa 900 intramurale 

plaatsen aan te bieden en 400 woningen met zorginfrastructuur. Naast woningen die met zorg 

gecombineerd worden, levert TMZ in 1.600 woningen zorg bij mensen thuis. De twee belangrijk-

ste ontwikkelingen aangaande de vastgoedportefeuille van TMZ zijn:

 1 Wonen en zorg wordt financieel van elkaar gescheiden. In eerste instantie voor de lagere zorgzwaarte-

pakketten (ZZP 1-3), maar wellicht in de toekomst ook voor de hogere ZZP’s. Dat betekent dat de 

zorgvrager zelf de financiële lasten zal gaan dragen voor de wooncomponent. In dat geval zal de 

woonruimte die door TMZ geboden wordt, moeten voldoen aan de marktvraag. Niet alle woonruimte 

van TMZ voldoet thans aan de marktvraag. Enkele locaties beschikken bijvoorbeeld nog over  

appartementen voor twee personen. De aanpassing naar eenkamerappartementen blijft topprioriteit 

in het kader van privacy en onze marktpositie om zorgvragers blijvend te interesseren.

 2 Ligging van een locatie in relatie tot het omliggende gebied: het accent in de organisatie van zorg 

in de nabije toekomst ligt (onder invloed van het inkoopbeleid van Menzis) op het realiseren van 

zorginfrastructuur in de wijk. Er komt geen extra budget voor de intramurale zorg - er is sprake 

van reductie - hoewel de vraag naar intramurale zorg sterk zal stijgen. TMZ beschikt over twee 

grote woonzorglocaties aan de rand van de stad die niet direct in een wijk liggen. We bekijken 

hoe we deze locaties een toekomstbestendige functie kunnen geven. Dit betekent dat nieuwe 

locaties worden ontwikkeld waar enerzijds intramurale cliënten/bewoners kunnen verblijven en 

die anderzijds dienen als een integrale, georganiseerde wijkinfrastructuur voor wijkbewoners.
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Het voorgaande vraagt om versterkte aandacht voor vastgoedbeheer en -management om een 

antwoord te bieden op de geheel eigen dynamiek die ontstaat rondom vastgoed. We stellen ons 

ten doel om:

  woonconcepten in lijn met de ontwikkelingen binnen de samenleving te brengen  

(kleine flexibele woonvormen);

  met nieuwe locaties het verwachtingsniveau (woonkwaliteit) te overstijgen;

  waardevast te bouwen;

  een onrendabele top als voorinvestering te zien;

  nieuwbouw te realiseren, gekoppeld aan zorginfrastructuur in de wijk;

  grootschalige capaciteit verder te verdunnen;

  TMZ breed eenbedskamers te realiseren.

 4.8 Ontwikkeling van technologie
TMZ is al enkele jaren bezig met de toepassing van nieuwe technologie en de ontwikkeling 

daarvan met partners. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan alarmering op afstand, 

afspraken met Roessingh Research en Development, de UT en Saxion. Met topspelers streven 

we naar ontwikkeling en vernieuwende toepassing van technologie die de zorg effectiever 

maakt en het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maakt. Technologie wordt een 

belangrijker aandachtsgebied binnen TMZ. De ontwikkeling in technologie gaat snel en we 

willen hier op inspelen.

 4.9 Bovengemiddelde klanttevredenheid
TMZ gaat voor een bovengemiddelde klanttevredenheid. Van cliënten en familie vragen we 

hierbij om zich niet als consument op te stellen, maar actief te participeren. Dit is in de relatie 

tussen het zorgverlenend systeem (zorgprofessionals) en het zorgvragend systeem van groot 

belang. Uitbreiding van familieparticipatie is de komende jaren een belangrijk doel.

Op het niveau van afdelingen, locaties en regio’s willen we de Cliëntenraad mee laten participeren 

in de organisatieontwikkeling. We zien in de praktijk dat dit al leidt tot een toenemende mate van 

zelf organiserend vermogen (bijvoorbeeld in de organisatie van activiteiten op een afdeling).

Op het niveau van de organisatie vragen we de Cliëntenraad mede vorm te geven aan de jaar-

routes en besluiten die we nemen gedurende het jaar. Hierin gaan we verder en versterkt op weg.

 

 4.10 Bovengemiddelde medewerkerstevredenheid
Door aandacht te besteden aan vakmanschap, beroepstrots en ontwikkeling willen we de 

komende jaren de medewerkerstevredenheid blijvend positief stimuleren en een aantrekkelijke 

werkgever blijven.

De toekomst brengt nieuwe vragen met zich mee die we kunnen beantwoorden met de opleiding 

en ontwikkeling van zorgprofessionals. TMZ is de afgelopen jaren actief bezig geweest met 

opleiding en organisatieontwikkeling. De gedachte hierachter is om personeelstekorten in de zorg 

te voorkomen en (toekomstige) professionals de kans te bieden om continu te blijven groeien in 

hun ontwikkeling.  
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TMZ is een ‘opleidingsbedrijf’. Dit zijn we in co-creatie met opleidingsinstituten. Er ontstaat  

een tekort aan hoogopgeleide mensen en er vindt een verschuiving plaats naar de eerste- en  

anderhalvelijn. TMZ wil dit tekort bestrijden en deze verschuiving faciliteren door in co-creatie  

mensen zelf op te leiden. Hiermee zetten we de lijn van de afgelopen jaren door. 

Met het oog op nieuwe instroom van professionals is TMZ verschillende samenwerkingsrelaties 

aangegaan met scholen en opleidingsinstituten. Met het ROC van Twente is TMZ een samen-

werking aangegaan om de aansluiting tussen het zorg onderwijs en de praktijk te verbeteren.  

Uitgangspunt van deze samenwerking is het stimuleren van vakmanschap in zorg en onderwijs.  

Professionals van TMZ worden ingezet bij onderwijsactiviteiten binnen het ROC van Twente.  

Een deel van het onderwijs vindt plaats op locaties van TMZ. TMZ is medeverantwoordelijk voor het 

curriculum van deze zorgprofessionals in opleiding. De afgelopen jaren bood TMZ jaarlijks aan 

circa 360 BBL- leerlingen en BOL studenten de mogelijkheid tot leer-arbeidstrajecten. 

Met de Saxion Hogeschool is TMZ een samenwerking aangegaan om gezamenlijk de voorwaar-

den te scheppen tot kennisversterking en het zorgonderwijs nog beter aan te laten sluiten op de 

praktijk. De samenwerking heeft geleid tot de leergang TMZ Leiderschap ‘Samen ontmoeten en 

op reis’. Deze leergang is ontwikkeld voor professionals en leidinggevenden van TMZ om onze 

visie in de praktijk toe te passen. De leergang leidt bij afronding tot een ‘zorgmarkt’ waarop 

ideeën voor zorgverbetering worden gepresenteerd aan cliënten en collega’s. 

TMZ gaat de komende jaren door met het aangaan van relaties met kennisinstituten om in 

co-creatie verder impulsen te geven aan: 

  instroom in de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals op alle niveaus.

  ontwikkelen van nieuwe curricula.

 4.11 Continuïteit 
De afgelopen jaren heeft TMZ bewezen een financieel solide organisatie te zijn. De opbrengsten 

en resultaten laten een gezonde ontwikkeling zien. De vermogenspositie van TMZ is – anno 2015 – 

goed. Alleen een gezonde organisatie biedt een solide basis voor de toekomst. TMZ wil de 

komende jaren als organisatie gezond blijven en doet dit door financieel rendement na te  

streven. Het behalen van rendement is zowel voor de liquiditeit als voor de solvabiliteit van 

belang. Door veranderingen in het financieringsregime (van bevoorschotting naar nacalculatie) is 

de noodzaak van voorfinanciering toegenomen. Dit stelt eisen aan de vermogenspositie.   

Daarnaast is een gezonde vermogenspositie noodzakelijk om überhaupt nog te kunnen  

investeren, gecombineerd met het aantrekken van vreemd vermogen. Een goede vermogens-

positie maakt het mogelijk om te kunnen voldoen aan solvabiliteitseisen van externe financiers 

(bij het aantrekken van vreemd vermogen).

 4.12 Maatschappelijk draagvlak
De maatschappelijke opgave en ontwikkelingen in de zorg vragen om antwoorden die vanuit de 

samenleving moeten komen. We gaan als TMZ dan ook voor het creëren van draagvlak voor 

alternatieve manieren om in de maatschappelijke zorgbehoefte te kunnen blijven voorzien.  

Onze visie is, zo moge duidelijk zijn, dat door de samenleving verantwoordelijkheid te geven 

veranderingen vormgegeven kunnen worden. Hierbij is acceptatie en begrip van belang. We 

moeten met elkaar de mogelijkheden die we hebben optimaal benutten.

 4.13 Scheiden vastgoed- en zorgexploitatie
TMZ gaat haar vastgoedmanagement verstevigen en overweegt de vastgoedexploitatie en 

zorg exploitatie scheiden. Deze worden ondergebracht in aparte juridische entiteiten. Hiermee 

anticiperen we op een onzeker financieel perspectief en hiermee willen we de risico’s van 

vastgoedexploitatie beter kunnen beheersen. Het is zaak om hier nu op te anticiperen.  

Onze startpositie is goed: uit financiële vastgoedanalyses blijkt dat de financiële risico’s  

beheersbaar zijn.

Dit verstevigen van ons vastgoedbeheer en -management willen we doen in relatie met partners 

in onze omgeving. Hierbij denken we aan een woningcorporatie of andere zorgorganisaties die 

vastgoed in beheer hebben. Door een relatie met een of meerdere partners aan te gaan kan op 

basis van een voldoende volume aan woningen het vastgoedbeheer en –management efficiënt en 

marktgericht georganiseerd worden.
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