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Ons hart staat altijd open

Hoe je ook komt
wat ook je verhaal is
waar je wieg ooit stond
wat je won en weer verloor
hoe je gezicht ook stond
als je geest begint te dwalen
je stapt niet meer vooruit
je verzet nog niet gebroken
je trots nog overeind

refrein:

Ons hart staat altijd open
een deur zit er niet in
het spreekt z’n eigen woorden
voor iedereen een zin
het is een hart vol warmte dat geniet
vriendschap, vertrouwen dat je steeds weer ziet
een hart zo open, een deur zit er niet in
Ons hart, je mag er altijd in

Je mist haar steeds meer
je ziet hem steeds minder
je lach komt wel terug
daar zorgen wij met z’n allen
steeds opnieuw weer voor
met je leven vol verhalen
kleur je onze dagen nu
je mag hier gewoon jezelf zijn
zo zien wij je graag 

refrein

Het beste voor jou
wat past in je leven
we maken het speciaal
goed voor jou en voor onszelf
hoe lang je hier ook bent
we zeggen steeds weer ‘welkom’
ook al ken je ons niet meer
het voelt toch of je thuis bent
jij bent onze trots

refrein 2x

‘Ons hart staat altijd 
open’ is de songtekst 
die is geschreven naar 
aanleiding van de 
workshops die een 
groot aantal mede
werkers, familieleden, 
vrijwilligers en cliënten
raadsleden van TMZ 
deed met de mensen 
van Jobra. In deze 
workshops hebben we 
woorden gegeven aan 
het ‘TMZgevoel’.  
De fotografie is hier 
ook op geïnspireerd.
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Wij kijken vooruit
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1| Meerjarenvisie TMZ 2020-2025: wat gaan we ermee doen? 

Het is een vervolg op de meerjarenvisie 2015-2018
De meerjarenvisie 2020-2025 is een vervolg op de meerjarenvisie 2015-2018. Daarin stond dat  
TMZ zich vooral ging toeleggen op complexe zorg. Waarom was dat ook alweer? Eigenlijk heel 
eenvoudig. Er is behoefte aan en we zijn er van oudsher goed in. Er stond ook in dat we heel 
intensief (op coöperatieve wijze) gingen samenwerken. ‘Samen voor persoonlijke zorg’ werd ons 
motto. We gingen tegen de stroom in door niet over te gaan naar zelfsturing en bedachten ons 
eigen concept ‘Teams voor persoonlijke zorg’. We besteedden onze tijd en energie aan de zaken die 
in de ogen van onze cliënten/bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers 
het meest bijdroegen aan de kwaliteit van het dagelijks leven.

Een betrouwbare, daadkrachtige en deskundige zorgaanbieder
Er is de afgelopen jaren nog veel meer gebeurd: teveel om allemaal op te noemen. Daarbij kunnen 
we constateren dat TMZ zich de afgelopen jaren verder heeft ontwikkeld tot een betrouwbare, 
daadkrachtige en deskundige zorgaanbieder. TMZ biedt professionele zorg met een open, warm hart. 
We realiseren ons ook dat ons werk nooit klaar is en dat we altijd streven naar verbetering. 

TMZ gaat antwoorden vinden op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
De oude meerjarenvisie liep af in 2018. De nieuwe meerjarenvisie start in 2020. Het tussenjaar 2019 
hebben we benut om alle maatschappelijke ontwikkelingen (en de mogelijke gevolgen daarvan) 
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goed in kaart te brengen. Een greep daaruit: het aantal kwetsbare ouderen met een complexe 
zorgvraag neemt sterk toe, maar de overheid bezuinigt en de arbeidsmarkt is krap. Het wordt steeds 
moeilijker voldoende deskundig personeel beschikbaar te krijgen en te houden.

Vanuit onze kracht vormen we een gemeenschappelijk beeld van de toekomst van TMZ
Het is noodzakelijk dat we een goed antwoord hebben op al deze ontwikkelingen. Dat is de 
bedoeling van de meerjarenvisie: vanuit onze kracht geven we als TMZ gezamenlijk antwoord 
op belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. We beschrijven ons gezamenlijk beeld van de 
gewenste toekomst van TMZ. Een toekomst waar we samen aan gaan werken. Zodat we ook in 
2025 (en daarna) nog steeds goede zorg leveren aan kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. 
En zodat medewerkers en vrijwilligers ook in 2025 op een gezonde manier voldoening uit hun werk 
halen. Een toekomst waarin familie/mantelzorgers hun naasten met een gerust hart laten verzorgen 
door TMZ en zij uit betrokkenheid een bijdrage leveren aan het welbevinden van hun familielid.
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We laten iedereen in z’n waarde
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Er is een groot besef van 
kwaliteit en professionaliteit
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2| Hoe is de meerjarenvisie tot stand gekomen en  
 voor wie is hij bedoeld? 

De meerjarenvisie kwam in 3 stappen tot stand:
 • Stap 1: We hebben maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht (trends en scenario’s).
 • Stap 2: We hebben de kracht, het fundament van TMZ en wat daarop is gebouwd meer 

tastbaar, voelbaar en toegankelijk gemaakt. Zodat iedereen begrijpt en voelt waar TMZ voor 
staat (middels ‘muzikale sessies’).

 • Stap 3: We hebben, vanuit onze kracht, antwoorden geformuleerd op de maatschappelijke 
ontwikkelingen: ons gemeenschappelijk beeld van de gewenste toekomst van TMZ (strategie).

De drie stappen zijn gezet door grote groepen vertegenwoordigers van medewerkers, cliënten/
bewoners, vrijwilligers en familieleden/mantelzorgers van TMZ. Zij hebben de inhoud bepaald. 
Begeleiding vond plaats door Jester Strategy (stap 1), Jobra (stap 2) en Ten Have Change 
Management (stap 3). De meerjarenvisie is geschreven door de Raad van Bestuur en het 
Management Team van TMZ. 

De meerjarenvisie beschrijft in grote lijnen de gewenste toekomst van TMZ in 2025;  
de concrete plannen worden verder uitgewerkt. De meerjarenvisie is bedoeld voor iedereen.
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De meerjarenvisie maken we concreet in de jaarplannen van:
 •  geheel TMZ > door Raad van Bestuur, Management Team, ondernemingsraad,  

cliëntenraad, verzorgende en verpleegkundige adviesraad, multidisciplinaire adviesraad  
en de vrijwilligersraad: Ons TMZ Plan 

 •  de regio, locatie, wijk > door management en leidinggevenden: Ons Regioplan/Wijkplan
 •  de Teams voor persoonlijke zorg > door de leden van de teams: Ons Teamplan
 •  de medewerkers > elke medewerker maakt een ontwikkelplan: Mijn Plan

De meerjarenvisie is van en voor elke medewerker, vrijwilliger, cliënt/bewoner en familielid/
mantelzorger van TMZ. Het geeft richting, een dagelijkse houvast bij het maken van concrete 
plannen, het stellen van prioriteiten en het bepalen van de besteding van tijd en geld. 
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3| Op welke ontwikkelingen gaat TMZ een antwoord vinden?

 Dit zijn de meest ingrijpende ontwikkelingen in de ouderenzorg:
 • Sterke toename van kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen.
 • Wachtlijstproblemen: onvoldoende beschikbare verpleeghuisplaatsen of andere woonvormen 

voor kwetsbare ouderen. 
 • Toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
 • Kwaliteitseisen van cliënten/bewoners nemen toe (behoefte aan maatwerk).
 • Overheid en zorgverzekeraars willen kosten beheersen: er komt minder geld beschikbaar per 

cliënt/bewoner; gemeenten voeren forse bezuinigingen door.
 • Overheid zet rem op marktwerking en legt regie bij regio’s.
 • Groeiend aantal burgerinitiatieven en nieuwe (commerciële) zorgaanbieders.
 • Toenemende beschikbaarheid van zorgtechnologie. 
 • Toename cliënten/bewoners uit andere culturen.

De omgeving waarin TMZ opereert is aan grote veranderingen onderhevig. We moeten ons afvragen 
welke activiteiten we zelf willen blijven doen en welke we beter - al dan niet in samenwerking – aan 
anderen kunnen overlaten. Het antwoord op deze vraag hangt af van waar TMZ écht goed in is. 
Want wij kunnen het meest voor de maatschappij betekenen als we ons richten op datgene waar we 
in uitblinken, waarin we ons onderscheiden van andere zorgaanbieders. In het volgende hoofdstuk 
gaan we daar dieper op in.
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Stimuleren om het  
zelf te proberen
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4| De kracht van TMZ: waar zijn we goed in  
 (beter dan andere zorgaanbieders)?

We werken volgens coöperatieve principes
De coöperatieve gedachte is een inspiratiebron voor TMZ. De kern van de coöperatie is dat mensen 
met een gezamenlijk belang samen iets willen ondernemen. Wie zijn de belanghebbenden van 
TMZ? In eerste instantie de oudere met een zorgvraag, familie/mantelzorgers en daarnaast de 
medewerker en de vrijwilliger in de zorg. Voor de ouderen is het belangrijk dat zij ook in de laatste 
fase van het leven, ondanks de gezondheidsproblemen, op een menswaardige manier hun dagen 
kunnen doorbrengen. En, als de tijd daarvoor gekomen is, op een waardige manier, omringd door 
liefdevolle en deskundige zorg, kunnen sterven. Voor de medewerkers, die vanuit persoonlijke 
betrokkenheid voor de zorg gekozen hebben, is het bevredigend om zowel persoonlijke als 
professionele vaardigheden maximaal in te zetten om de oudere goed te laten gedijen in de laatste 
fase van het leven. En dat zij daarin zo weinig mogelijk belemmerd worden door de organisatie en 
de bureaucratie. Familie/mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich betrokken en doen actief mee.  
Op deze manier komen de belangen van de ouderen, de familie/mantelzorgers, de medewerkers en 
de vrijwilligers overeen en hebben zij een gezamenlijk belang!

De zorgorganisatie wordt dan gezien als een gezamenlijke onderneming van de zorgvrager, haar 
familie/netwerk, de medewerker en de vrijwilliger. Overigens is dat niet vrijblijvend, ook bij tegenslag 
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en moeilijkheden voel je je bij een coöperatie gezamenlijk verantwoordelijk. Bij bijvoorbeeld 
krimpende budgetten vraagt dat niet alleen om maatregelen vanuit de zorgorganisatie. Er wordt 
ook aan de zorgvrager en zijn directe omgeving gevraagd om samen eerlijk te overwegen wat de 
meest passende maatregelen zijn. 

Vanuit deze coöperatieve inspiratiebron is dan de onvermijdelijke conclusie dat alles in de 
organisatie is afgestemd op de diepe verbondenheid tussen en de gezamenlijke doelen van 
de oudere, haar/zijn familie/netwerk, de zorgmedewerker en de vrijwilliger. Hun stem wordt 
altijd gehoord en er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan hun 
belangen dienen. Dat is ook de toetssteen voor elke geleding in de organisatie, waaronder 
staf, ondersteunende diensten, managers, bestuur en toezicht. In de organisatie wordt te veel 
structurering en juridisering vermeden. Bij TMZ wordt elke dag gezocht naar de best passende 
organiseervorm, die de doelen van de cliënt/bewoner, familie/mantelzorgers, de medewerker  
en de vrijwilliger centraal stelt. 

Woorden zijn slechts woorden. Bij TMZ realiseren we ons dat we onze doelen pas halen als alle 
betrokkenen in de organisatie ook daadwerkelijk coöperatief gedrag vertonen. Gedrag wordt 
gestuurd door basiswaarden. Dat zijn zaken die we collectief goed of juist vinden, die we graag 
willen, en waarnaar we streven. Waarden zijn dus morele doelen of idealen die we nastreven, 
waarderen en motiveren. Waarden hebben een emotionele lading: ‘daar gaan we samen voor’. 
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De belangrijke basiswaarden voor coöperatief gedrag zijn: 

1 Alles begint met open communicatie, met luisteren naar de wensen van de ander en naar jezelf.
 • Luisteren naar de wensen van de ander zonder oordeel en met een open hart (basishouding). 
 • Organisatiebrede protocollen en regels helpen, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas  

en het professionele oordeel vervangen, op moeilijke momenten wordt daar naar geluisterd.

2 De overtuiging, dat je het niet alleen kunt, maar altijd op een eerlijke manier samen moet  
afwegen wat de beste vervolgstap is, is de drijfveer. 
 • We luisteren naar elkaar en we praten met elkaar, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief.
 • We verdiepen ons in het perspectief van de ander (we willen de ander begrijpen; we kijken  

door de bril van de ander).
 • We voegen deze perspectieven bij elkaar en raken ‘de kern’. We besteden aandacht aan die  

dingen die er echt toe doen. We begrijpen, bijna automatisch, wat we moeten doen.
 • We maken afspraken en komen deze na (we doen wat we beloven). Daardoor ontstaat vertrouwen. 

3 Vertrouwen, betrokkenheid, mede-eigenaarschap.
 • Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor betrokkenheid. 
 • Betrokkenheid leidt vervolgens tot bereidheid om actief mee te doen en verantwoordelijkheid  

te dragen. 
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We helpen elkaar
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 • Er ontstaat een gevoel van mede-eigenaarschap bij cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers. Je hoort erbij; je doet ertoe. Vanuit dat gevoel wordt op een  
positieve manier samen gewerkt aan kwaliteit van leven.

We werken op een eenvoudige manier vanuit gedeelde waarden, vanuit dezelfde visie aan een 
beperkt aantal, maar heel belangrijke doelen
Binnen TMZ werken we vanuit gedeelde waarden, dezelfde visie en dezelfde doelen. Maar wie 
zijn dan ‘we’? Onder ‘we’ verstaan we naast de cliënt/bewoner, de familie/mantelzorger en de 
de vrijwilliger alle verschillende disciplines binnen TMZ: medewerkers gasten-/woonservice, 
medewerkers zorg en welzijn, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, bewegingsagogen, muziektherapeuten, coördinatoren vrijwilligers, 
logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, geestelijk verzorgers, 
specialisten ouderengeneeskunde, medewerkers staf/ondersteunende diensten, zorgbemiddelaars, 
leidinggevenden, managers, bestuurders en toezichthouders.

TMZ beschikt over veel kennis en ervaring als het gaat om zorg voor kwetsbare ouderen. Alle 
verschillende disciplines werken interdisciplinair samen. Interdisciplinair samenwerken houdt in 
dat niet uitsluitend vanuit een eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van een 
collega naar een situatie wordt gekeken. We kijken naar wat je kunt bijdragen aan het oplossen van 
een probleem dat de ander ervaart. In deze vorm van samenwerken wordt niet vastgehouden aan 
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het eigen vakgebied, maar worden perspectieven vanuit verschillende disciplines gecombineerd. 
Interdisciplinair samenwerken resulteert in het optimaal gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.  
TMZ beschikt over veel deskundigheid en veel disciplines, maar toch organiseren we het eenvoudig. 
We werken met elkaar aan een beperkt aantal, maar wel heel belangrijke doelen: de ‘vier appels van 
TMZ’. We kennen dus maar vier prestatiemaatstaven, en dat zorgt voor eenvoud.

De ‘vier appels van TMZ’: 
1 Tevreden cliënten/bewoners en mantelzorgers/familie,
2 Tevreden medewerkers en vrijwilligers,
3 Goede kwaliteit van zorg,
4 Financieel gezond.

Interdisciplinair samenwerken volgens coöperatieve principes leidt ertoe dat TMZ goed is in 
complexe zorg
TMZ is er voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Het is goed om te omschrijven  
wat we met elkaar verstaan onder complexe zorg, want dit is een rekbaar begrip en daar moeten  
we duidelijk over zijn.

Wat verstaan wij onder complexe zorg?
‘TMZ is van complexe zorg’. We zeggen het makkelijk, maar dan is het wel belangrijk dat wij binnen 
TMZ allemaal hetzelfde onder complexe zorg verstaan. Door de verschillende perspectieven is het 
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lastig om complexe zorg te definiëren. Om recht te doen aan deze perspectieven beschrijven we 
complexe zorgsituaties middels een combinatie van kenmerken. Afzonderlijke elementen kunnen ook 
op andere zorgsituaties van toepassing zijn, maar de combinatie van deze elementen zorgt ervoor dat 
het een complexe zorgsituatie betreft.

In complexe zorgsituaties:
 • ervaart de cliënt een sterk verlies van zelfredzaamheid en eigen regie, veelal in combinatie  

met sociale beperkingen;
 • is meestal sprake van meerdere (zowel psychische als lichamelijke) ziekten die zich tegelijkertijd 

voordoen;
 • vereist de zorg kennis en behandeling uit verschillende (medische) disciplines;
 • is 24 -uurs zorg door deskundigen in een passende leefomgeving essentieel;
 • is het lastig om oorzaak en gevolg van klachten te ontwarren en om te voorspellen  

welke benodigde kwantitatieve en kwalitatieve inzet nodig is;
 • moeten interventies continu bijgesteld worden op grond van diagnostiek, observaties  

en wensen van de cliënt/bewoner (advanced care planning);
 • is de relatie met het netwerk om de cliënt (cliëntsysteem) essentieel om optimale zorg te verlenen.

Praktisch gesproken betekent dit dat complexe zorgvragen van de cliënt in principe betrekking 
hebben op zorgzwaartepakket 5 of hoger en er sprake is van behandeling (dat kan ook 
interdisciplinaire dagbehandeling zijn). 
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De rode draad en het uitgangspunt voor ons handelen
Wij zien dat er in de komende jaren steeds meer ouderen komen met complexe zorgvragen.  
Wij willen een warm thuis zijn voor kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen in Twente 
door oog te hebben voor hun persoonlijk welzijn en hun individuele zorgbehoeften. Dat 
maken we waar doordat we werken in Teams voor persoonlijke zorg. Onze teams beseffen 
dat het om meer gaat dan de zorgbehoeften van onze ouderen. Hun welzijn en veiligheid is 
minstens zo belangrijk voor de kwaliteit van leven. Dat vraagt van onze mensen niet alleen 
dat ze deskundig zijn, maar vooral ook dat ze passie, hart hebben voor wat ze doen. Dat 
ze elke dag vol energie en met een glimlach hun werk doen. Dat is aanstekelijk en straalt af 
op iedereen met wie we te maken hebben. Daar komt nog bij dat we het samen doen met 
familieleden/mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Zo wordt een echt thuis ook echt 
een plek waar naast de ouderen ook al die anderen zich thuis voelen en op een natuurlijke 
manier hun rol vervullen. We kennen elkaar. We kunnen van elkaar op aan. Daarmee 
dragen wij ook bij aan de kwaliteit van leven van de teamleden. En dat voelen de ouderen. 
Het is een warm thuis bij TMZ. Een plek waar je je op je gemak en tevreden voelt.

Dit is de rode draad en het uitgangspunt voor ons handelen. Het sluit naadloos aan op de 
coöperatieve principes en het daaraan verbonden motto van TMZ: ‘Samen voor persoonlijke zorg’. 
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Wie je ook bent,  
je mag je hier thuis voelen
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Je wilt je hier veilig  
en geborgen voelen
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5| Waar gaat TMZ zich op focussen in de periode 2020-2025?

Op dit moment zijn wij actief in vier (zorg)markten, die mede op basis van zorgwetten en 
zorgproducten in Nederland onderscheiden worden. Die vier zorgmarkten zijn: 

 •  Langdurende zorg met verblijf, betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 •  Kortdurende zorg met verblijf (Eerstelijns Verblijf en Geriatrische Revalidatie) betaald uit de 

Zorgverzekeringswet (ZVW).
 • Thuiszorg/wijk, betaald uit de ZVW, WLZ en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 •  Maatschappelijke opvang: zorgsteunpunten, dagbesteding en dagbehandeling, betaald uit de 

WMO en WLZ.

Deze vier markten zijn verschillend, maar ze staan onderling nauw met elkaar in verbinding.  
Dat betekent dat keuzes die (door de zorgregelgevers en zorgaanbieders) worden gemaakt in één 
van de markten invloed kunnen hebben op andere markten.

TMZ gaat zich de komende jaren binnen deze vier markten richten op kwetsbare ouderen met een 
complexe zorgvraag, waarbij we de combinatie aanbieden van zorg/behandeling, welzijn, veiligheid 
en wonen/verblijf. We realiseren ons dat het in de wijk, wijksteunpunten en eerste lijn ingrijpend 
anders georganiseerd moet worden. Een ideaalbeeld van hetgeen we in 2025 willen bereiken, staat 
in het volgende hoofdstuk: een wenkend perspectief.
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6| Een wenkend perspectief: 
 het woon-zorgcomplex 2.0 van TMZ in 2025

Het nieuwe woon-zorgcomplex is geen verpleeghuis, geen verzorgingshuis, geen ziekenhuis maar een 
plek om te wonen met de juiste zorg op maat: dan ontstaat het volgende sfeerbeeld, als een wenkend 
perspectief. Een ideaalbeeld waar we ons naartoe getrokken voelen, een stip op de horizon.

Wenkend perspectief: woon-zorgcomplex 2.0 TMZ, verankerd in de wijk 
Als je het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ binnen komt, voel je een vriendelijke, open sfeer.  
Je ziet mensen van alle leeftijden. Er wordt gegroet. Er is geen balie/receptie, maar een gastvrije, 
restauratieve voorziening, waar mensen (gratis) een kop thee of koffie drinken. Het is een 
dementievriendelijke omgeving en er is een plek waar kinderen kunnen spelen. Er zijn wellness 
voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de cliënten/bewoners. Het is een plek 
waar iedereen zich prettig en veilig voelt: cliënten/bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers en 
medewerkers. Beschut en toch open; geborgen en toch vrij. Het is een flexibel ingericht gebouw,  
met een belangrijke rol voor de wijken in de buurt. We willen onze cliënten/bewoners verbonden 
houden met de wijk. Daarnaast willen we voorkomen dat kwetsbare ouderen in de wijk 
vereenzamen en niet de juiste zorg krijgen. 
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Het gebouw bevat voorzieningen en ruimten voor de inwoners van de wijk of het dorp. 
Buurtinitiatieven en verenigingen worden actief benaderd om (gratis) gebruik te maken van deze 
voorzieningen. In ruil daarvoor voeren ze een activiteit uit voor de cliënten/bewoners van TMZ. 
Potentiële vrijwilligers worden actief benaderd om deel uit te maken van de leefgemeenschap. 
Zorgteams stellen zich open op naar de buitenwereld. Familie en vrienden worden actief betrokken 
en begeleid. Ze voelen zich gehoord en tonen zich betrokken. Ze gaan actief een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van leven van de cliënten/bewoners.

In het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ wonen en/of verblijven kwetsbare ouderen waarbij sprake is van 
een complexe zorgsituatie. Ze huren woonruimte en krijgen zorg van TMZ op basis van een Modulair 
of Volledig Pakket Thuis (Thuiszorg/wijk betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)). Of ze 
verblijven in een woonruimte die eveneens vanuit de WLZ wordt betaald. Woonruimte is flexibel 
inzetbaar, zodat een verhuizing niet noodzakelijk is. Zorgbemiddelaars helpen cliënten/bewoners  
en familie hun weg te vinden in het doolhof van het zorglandschap en de verschillende wetten.  
Tevens biedt TMZ kortdurende zorg met verblijf (revalidatie, eerstelijns verblijf).

Het ziekenhuis levert waar mogelijk zorg in het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ en daar hoeven de 
cliënten/bewoners dus niet voor naar het ziekenhuis. Het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ biedt 
ook plaats aan ouderen die niet meer in staat zijn om deel te nemen aan gemeenschappelijke 
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voorzieningen. Ook voor hen is er zorg op maat. Een waardevol en waardig levenseinde hoort  
daar ook bij. 
 
De capaciteit van het gebouw is zodanig dat, tezamen met andere voorzieningen van andere 
zorgaanbieders, er nu en in de toekomst voldoende plek is voor de kwetsbare ouderen in de wijk 
of het dorp. TMZ levert een belangrijke bijdrage aan de regie om daarvoor te zorgen. Eenzame, 
kwetsbare ouderen in de wijk worden in beeld gebracht. In samenwerking met andere partijen 
wordt ervoor gezorgd dat zij passende zorg krijgen. 

Medewerkers van TMZ worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich blijvend te ontwikkelen en 
te leren, zodat zij deskundig en bekwaam zijn en blijven. Ze stellen zich open op en gaan actief de 
relatie aan met cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers en vrijwilligers. Ze spreken met elkaar over 
wederzijdse verwachtingen en grenzen. Ze bepalen met elkaar wat kwaliteit van zorg is en leveren elk 
hun bijdrage. Zij bepalen in hoge mate de agenda van bestuur, management en leidinggevenden. 

Binnen het woon-zorgcomplex 2.0 TMZ leveren diverse partijen diensten aan de cliënten/bewoners 
van TMZ (wasserij, pedicure, kapper, tandarts etc.). Samen zorgen we voor zorg op maat op de 
juiste plek. 

Bestuur, management en leidinggevenden zijn ondersteunend aan bovengenoemd proces en stellen 
zich dienstbaar op.



Wat we samen doen 
is zo waardevol
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We willen weten wat je 
van ons verwacht
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7| Ontwikkelrichtingen: de antwoorden van TMZ

Samengevat
Het aantal kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen neemt de komende jaren toe. En ook  
in Twente wordt de arbeidsmarkt krap. Kwaliteitseisen vanuit de overheid en cliënten nemen toe, 
terwijl de overheid kritisch kijkt naar de zorguitgaven. Ziehier in een notendop de problemen waar 
TMZ oplossingen voor moet bedenken. Je kunt het ook uitdagingen noemen, maar hoe je het 
ook noemt, er gaat de komende jaren veel gebeuren. Dat vraagt van ons dat we anticiperen op 
ontwikkelingen en dingen soms anders gaan doen. Niet omdat we het nu niet goed doen, maar 
omdat de omgeving sterk verandert. Gezien de vergrijzing en de krimpende arbeidsmarkt zullen  
we dingen ingrijpend anders moeten gaan organiseren. Hoe precies, dat is nog niet duidelijk (ook 
de overheid, zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorgaanbieders hebben dat nog niet scherp).  
Dat gaan we onderzoeken en we gaan dingen proberen (proeven, experimenten, etc.). Wat niet 
werkt, daar stoppen we mee. Wat wel werkt, gaan we meer doen. 

Gelukkig is de basis van TMZ goed. De kwaliteit van zorg is goed. We zijn financieel gezond.  
We voldoen aan de verwachtingen van cliënten/bewoners en medewerkers/vrijwilligers. Onze 
coöperatieve manier van samenwerken werpt zijn vruchten af. TMZ heeft zich ontwikkeld tot een 
betrouwbare, deskundige en daadkrachtige zorgaanbieder in Twente. TMZ gaat zich de komende 
jaren verder ontwikkelen en doorgroeien. We blijven betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig  
(en investeren daar ook in). We gaan nieuwe concepten bedenken en uitvoeren, we gaan nieuwe 
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dingen proberen, we gaan de waardevolle dingen die bij TMZ gebeuren aan de buitenwereld laten 
zien, we gaan ons meer profileren (ons laten zien) in Twente. We gaan ons hart volgen en verlaten 
wel eens de gebaande paden. We gaan waardevolle dingen doen, waarover gesproken gaat worden 
en waar we trots op zijn. Daartoe maken we een marketingplan en voeren dat uit. We gaan waar 
TMZ voor staat tastbaar, voelbaar en toegankelijk maken, zodat alle (interne en externe) 
betrokkenen begrijpen en voelen waar TMZ voor staat. 

Hierna beschrijven we de verschillende Ontwikkelrichtingen. We noemen die zo, omdat we in de 
meerjarenvisie geen concrete plannen presenteren; dat doen we in jaarplannen.

Ontwikkelrichting 1: verdere ontwikkeling van het coöperatief model van TMZ

Verdere ontwikkeling van het coöperatief model binnen TMZ:

 •  In 2015 zijn we gestart met Teams voor persoonlijke zorg: een leer/ontwikkeltraject voor 
alle 130 teams van TMZ. In 2020/2021 vindt afronding en borging plaats. Daarna is 
het natuurlijk niet klaar: leren en ontwikkelen gaat altijd door (daarom is borging heel 
belangrijk). Teams bepalen in belangrijke mate zelf wat er in het teamplan komt te staan. 
Leidinggevenden ondersteunen en faciliteren.

 •  Met ingang van 2015 is het coöperatief model ook toegepast op de samenwerking tussen 
de inspraak/medezeggenschapsorganen, het Management Team, de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht. De inhoud van het jaarplan (Ons Plan) van TMZ wordt in belangrijke 
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mate bepaald door vertegenwoordigers van cliënten/bewoners, familie/mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers. Zij besturen mee. Bestuurders en managers ondersteunen 
en faciliteren. De Raad van Toezicht adviseert en controleert inzake het proces. In de 
komende jaren breiden we het aantal gemeenschappelijke beleidsdagen uit: we gaan dan 
de meerjarenvisie en het jaarplan tussentijds evalueren en bijstellen. We verminderen 
tegelijkertijd andere overlegvormen.

 •  In 2017 zijn regio’s/locaties/wijkteams gestart met het maken van Ons (meerjaren) 
Regioplan/Wijkplan. In het woonzorg-zorgcomplex 2.0 wordt Ons (meerjaren) Regioplan/
Wijkplan gemaakt door iedereen die daar leeft en werkt; zij bepalen in grote lijnen welke 
onderwerpen op de agenda staan; zij besturen mee. Management en leidinggevenden 
ondersteunen en faciliteren.

Verdere ontwikkeling van het coöperatief model buiten TMZ: 

We gaan het coöperatief model - al dan niet in samenwerking – ook buiten TMZ, in Twente inzetten, 
stimuleren en faciliteren. Dat doen we door onder meer burgerinitiatieven te stimuleren en te 
ondersteunen, bijvoorbeeld met betrekking tot de wijksteunpunten. We gaan de naam coöperatief 
model veranderen in een aansprekende, pakkende term.

Ontwikkelrichting 2: regionale regie en samenwerking
TMZ voelt zich (mede) verantwoordelijk voor de zorg voor alle kwetsbare ouderen met complexe 
zorgvragen in Twente, nu en in de toekomst. Die verantwoordelijkheid delen we met ziekenhuizen, 
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We leren elkaar goed kennen
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huisartsen, overige zorgaanbieders in Twente, de zorgverzekeraars, universiteit/hogeschool/ROC, 
woningbouwcorporaties en (aan de zijlijn) gemeenten.

Deze partijen gaan gezamenlijk de regie voeren over de zorg voor kwetsbare ouderen in Twente.  
Dit past geheel in het nieuwe beleid van Menzis, de Minister van VWS en de Autoriteit Consument 
en Markt (ACM). TMZ gaat een belangrijke bijdrage leveren aan deze regionale regie.

Deze regievoering houdt in:
 • Opstellen van gemeenschappelijke visie op cruciale beleidsterreinen (arbeidsmarkt, wonen/ 

intramurale capaciteit, etc.).
 • Concretisering van de vraag naar complexe zorg. 
 • Wetenschappelijk onderzoek.
 • Oplossen van knelpunten.
 • Coördinatie en taakverdeling (wie doet wat op basis van kracht).
 • Ketenzorg.
 • Nieuwe concepten bedenken en uitvoeren.
 • Samenwerkingsvormen creëren: netwerkstructuren, juridische samenwerkingsverbanden  

(we kijken breed naar de mogelijkheden).

Inspraakorganen worden hier vroegtijdig bij betrokken en gevraagd om mee te denken. 



Ontwikkelrichting 3: uitbreiden/groei woon-zorgcomplexen 2.0
Binnen de hele regio Twente neemt de behoefte aan zorg voor kwetsbare ouderen met complexe 
zorgvragen toe. Wij willen als specialist in complexe zorg én als regiospeler van Twente een 
belangrijke bijdrage leveren in het opvangen van deze extra vraag. Om in deze extra stroom van 
kwetsbare ouderen te voorzien, is het van belang om binnen de regio Twente verder te groeien. 

Wij kiezen op de lange termijn voor de volgende getrapte aanpak: 
1 TMZ wil in de gemeenten waar wij nu reeds actief zijn uitbreiden door daar méér cliënten  

te gaan bedienen.
2 Wij willen uitbreiden naar andere gemeenten volgens de inktvlekmethode: eerst uitbreiden  

in geografisch aanpalende gemeenten, in plaats van verder weg gelegen gemeenten. 

Tot en met 2025 verwachten wij onze handen vol te hebben aan het uitbreiden in de gemeenten 
waar wij nu al actief zijn. Daarom zullen wij in deze periode niet proactief op zoek gaan naar 
uitbreiding buiten deze gemeenten.

Om op de verwachte groeiende vraag in te spelen, stellen wij een groeiplan op. Dit plan maken we 
in nauwe samenwerking met andere aanbieders en stakeholders in Twente, om gezamenlijk tot een 
regiobrede visie voor de complexe zorg in Twente te komen. 

36
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Een goede sfeer maak je samen



We houden rekening  
met ieders wensen
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Bij het bepalen van de (voor ons nieuwe) gemeenten waarin wij willen groeien, zijn de volgende 
voorwaarden van belang:

 • Er wordt een hoge groei van complexe zorgsituaties verwacht. De huidige capaciteit  
is onvoldoende om aan deze groei te voldoen.

 • De mogelijkheid bestaat om het woonzorg-complex 2.0 te vestigen in (wijken van)  
deze gemeente.

Wij willen ons in de toekomst steeds meer richten op gemengde woon-zorgcomplexen om aan 
de groeiende en steeds meer gedifferentieerde vraag tegemoet te komen. Dit betekent dat wij 
in samenwerking met andere partijen de huisvesting steeds meer inrichten door een combinatie 
van intramurale zorg met extramurale zorg (bijvoorbeeld woningen). Daarbij maken we dan 
gebruik van de mogelijkheden van het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT). Uitgangspunt 
hierin is dat de volledige intramurale zorg de verantwoordelijkheid is van TMZ en dat de bouw 
en inrichting van de aanleunwoningen de verantwoordelijkheid is van de woningbouwvereniging 
of (andere) investeerder. Door het bieden van het VPT kunnen wij in deze (extramurale) situaties 
de verantwoordelijkheid nemen voor de gehele zorg- en welzijnskant in een geconcentreerde 
woonsetting. Daarbij regelt de kwetsbare oudere zelf de huisvesting, buiten TMZ om. 

De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat op deze manier kwetsbare ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen én zorg dichtbij georganiseerd is. Daarnaast kunnen de 
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aanleunwoningen worden gezien als een ‘voorportaal’ van cliënten voor intramurale zorg.  
Tot slot creëren wij met dit woonconcept flexibiliteit in capaciteit; indien er meer capaciteit nodig  
is voor intramurale zorg dan kunnen wij tussen woonvormen schuiven.

Samenwerken met, en gevestigd dichtbij, ziekenhuizen

TMZ hecht grote waarde aan de samenwerking met ziekenhuizen. Zij vormen een belangrijke 
partner in de zorgketen. De tendens is daarbij dat traditionele ziekenhuiszorg in toenemende mate 
buiten het ziekenhuis gaat plaatsvinden. TMZ kan en wil hierin een belangrijke rol spelen. TMZ is al 
een volwaardige samenwerkingspartner van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Dat wil  
TMZ ook in Enschede worden. In dat kader is het van belang de zorg in Enschede uit te breiden.

Ontwikkelrichting 4: personeelsbeleid = topprioriteit
De bestaansreden van TMZ is de kwetsbare oudere met complexe zorgvraag, maar ‘wie de 
medewerker heeft, heeft de cliënt’. Personeelsbeleid is dus topprioriteit voor leidinggevenden, 
management en bestuurders, daarbij ondersteund door de ondersteunende afdelingen en 
stafafdelingen. TMZ heeft een relatief lage overhead (personeel dat niet direct contact heeft  
met cliënten/bewoners) en wil dat ook zo houden. 

De verantwoordelijkheid ligt dus bij het leidinggevend kader. Dat moet zich actief bezig houden  
met alle aspecten van het personeelsbeleid, waaronder: reputatie/imago op de arbeidsmarkt, 
marketing, communicatie, werving & selectie, inwerken (o.a. op het gebied van: cultuur van TMZ 
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en Teams voor persoonlijke zorg), leren & ontwikkelen, functioneren, duurzame inzetbaarheid, 
verzuim, doorstroom en uitstroom. TMZ moet zich verder ontwikkelen als topwerkgever waar je 
graag bij wilt horen.

TMZ zal een belangrijke bijdrage leveren aan regionale initiatieven en samenwerkingen met andere 
partijen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.

Ontwikkelrichting 5: ingrijpend anders organiseren in de wijk (inclusief wijksteunpunten  
en de eerste lijn)
In de wijk is de marktwerking het meest voelbaar: er zijn veel nieuwe zorgorganisaties bijgekomen. 
De overheid heeft dat makkelijk gemaakt: de toetredingsdrempel is heel laag. Er zijn vernieuwende 
bedrijven bij gekomen, maar ook veel ‘snel geld verdieners’. Dat betekent dat vele partijen actief 
zijn op een markt die door zorgverzekeraars op kosten wordt gestuurd. Dat maakt het moeilijk om 
financieel gezond te blijven en cliënten en medewerkers tevreden te houden.

De problemen zijn groot en er is geen zicht op snelle verbetering. De Minister van VWS stelt de 
komende jaren geen extra geld beschikbaar. De zorgverzekeraars blijven de kosten beheersen en 
sturen op efficiency. De gemeenten bezuinigen fors op wijkvoorzieningen. De wijkteams kunnen niet 
volgens de oorspronkelijke bedoeling werken. Medewerkers raken gefrustreerd. Huisartsen raken het 
overzicht kwijt. Kwetsbare ouderen krijgen niet de zorg die ze zouden moeten hebben. Er doen zich 
trieste, schrijnende situaties voor. 
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Bijna alle relevante partijen (zorgaanbieders, overheid, zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen) 
constateren dat het huidige model niet houdbaar is. Dat is niet te wijten aan de medewerkers, 
zij werken vol passie aan het welbevinden van de cliënt. De Minister van VWS geeft al toe dat de 
marktwerking te ver is doorgeschoten. We zullen het de komende jaren ingrijpend anders moeten 
organiseren. Hoe precies, dat weet anno 2019 nog niemand. Maar dat het anders moet, dat staat 
wel vast. We gaan in samenwerking met andere partijen (zie ook Ontwikkelrichting ‘regionale regie 
en samenwerking’) onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de wijkzorg ingrijpend anders te 
organiseren. We gaan experimenten uitvoeren. We zullen zeer zorgvuldig omgaan met de belangen 
van de cliënten/bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familie/mantelzorgers.
 
Ontwikkelrichting 6: vernieuwing, innovatie en technologie
We stimuleren en faciliteren organisatieonderdelen van TMZ om actief te zijn op het gebied van 
vernieuwing, innovatie en technologie. We maken daar tijd, ruimte, geld en menskracht voor vrij.  
We accepteren dat niet alles lukt (dat vraagt een aanpassing van onze cultuur). We doen mee  
aan wetenschappelijk onderzoek. We bouwen expertise op ten dienste van het optimaal kunnen 
bieden van complexe zorg. Hiertoe dragen wij, in samenwerking met hogescholen en universiteiten, 
bij aan onderzoeken om behandelmethoden voor complexe zorg te verbeteren. Veelal vanuit het 
principe dat wij zorgdragen voor het uitvoeren en meten van nieuwe behandelmethoden en 
universiteiten de resultaten verwerken en terugkoppelen.



Iedereen doet mee
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Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens.

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 5019 
7600 GA Almelo

T : 0900 - 2 453 453 
E : info@triviummeulenbeltzorg.nl 
I : www.triviummeulenbeltzorg.nl

 facebook.com/triviummeulenbelt
 youtube.com/triviummeulenbelt
 twitter.com/tmzorg
 instagram.com/triviummeulenbeltzorg

  Colofon
 Tekst: Raad van Bestuur en Management Team 
  Melle Dotinga - Jobra
 Vormgeving: Ellen Swelheim - Jobra
 Begeleiding: Afdeling PR & Communicatie TMZ 
  John Overmeer - Jobra
 Fotografie: Martin Waalboer

mailto:info%40triviummeulenbeltzorg.nl?subject=
http://www.triviummeulenbeltzorg.nl
http://facebook.com/triviummeulenbelt
http://youtube.com/triviummeulenbelt
https://twitter.com/tmzorg
http://instagram.com/triviummeulenbeltzorg


45




	1|	Meerjarenvisie TMZ 2020-2025: wat gaan we ermee doen? 
	2|	Hoe is de meerjarenvisie tot stand gekomen en 	voor wie is hij bedoeld? 
	3|	Op welke ontwikkelingen gaat TMZ een antwoord vinden?
	4|	De kracht van TMZ: waar zijn we goed in 	(beter dan andere zorgaanbieders)?
	5|	Waar gaat TMZ zich op focussen in de periode 2020-2025?
	6|	Een wenkend perspectief: 
		het woon-zorgcomplex 2.0 van TMZ in 2025
	7|	Oplossingsrichtingen: de antwoorden van TMZ

