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“  Wauw-momenten 
maken” 

  Coaches onbegrepen 
gedrag aan het woord 
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In dit nummer...

vrijwilliger in beeld

“ Je wordt vanzelf beloond als je  

ziet dat cliënten genieten” 

Positieve uitslagen klant-

tevredenheidsonderzoeken

een dag van... tmz’er 

Laura Sparrius

“ Techniek maakt het leven 

lichter en leuker”

“Als het nodig is dan weten we elkaar 

te vinden” 

aan het woord

Meneer Lamberts, echtgenoot van 

mevrouw Lamberts

“ Soms kun je op voorhand voorkomen 

dat iemand zich onprettig voelt”

  Erve Mensman van én voor Geesteren

Mooie grijze haren kammen, helpen met het gehoorapparaat, luisteren naar 

indrukwekkende verhalen over vroeger, het klaarzetten van het ontbijt en het 

meedoen aan de ‘fitness’. Het zijn zomaar wat bijzondere momenten die we de 

afgelopen maanden hebben mogen ervaren tijdens het ‘meelopen’ met teams binnen 

de organisatie. Soms wordt er hartelijk gelachen en andere momenten voelen we het 

verdriet van een bewoner die zich niet meer kan herinneren waar ze geboren is.  

Het zijn indrukwekkende ervaringen die ons elke keer weer duidelijk maken hoe 

bijzonder het werk is dat dagelijks wordt verricht. Het zorgt er bovendien voor 

dat we binding houden met de praktijk. Het is voor ons erg waardevol om tijdens 

gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten te weten wat er speelt en leeft binnen 

de organisatie. Er staan voor de komende maanden nog een aantal ‘meeloopsessies’ 

gepland waar we nu al naar uitkijken. 

De goede indruk die wij krijgen van de zorg van TMZ tijdens het meelopen wordt 

bevestigd door de uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken. Ook in 2015 hebben 

we boven het landelijk gemiddelde ‘gescoord’ en ligt het gemiddelde cijfer zelfs boven 

de ‘8’. Een gezamenlijke prestatie waarvoor we alle betrokkenen – medewerkers, 

vrijwilligers, cliënten, familieleden en andere betrokkenen – hartelijk willen bedanken. 

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten, waar we hard aan gaan werken.

Fred Schrander en Willy Belshof 

Raad van Bestuur TMZ 

Beste lezer,
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Lente in  
Het Weggeler

Het Weggeler stond tijdens de Open 

Dag in het teken van de lente met een 

gezellige voorjaarsmarkt en leuke 

activiteiten voor kinderen.

Smaakvolle proeverij 
in ‘t Haarhuus 

Een heerlijke proeverij zorgde  

ervoor dat bezoekers hun weg naar  

’t Haarhuus in Westerhaar wel  

wisten te vinden.

Impressies  
Erve Mensman

Bezoekers konden in De Aanleg in 

Geesteren onder het genot van een kopje 

thee of koffie alvast impressies bekijken 

van nieuwbouwlocatie Erve Mensman.

Kennismaken met  
Het Borsthuis 

Geïnteresseerden konden in de 

Hengelose zorglocatie Het Borsthuis 

informatie krijgen over de zorg, 

vrijwilligerswerk en opleidings-

mogelijkheden.

Veel bezoekers bij  
De Horst 

Overbruggingsafdeling De Horst in het 

Almelose ziekenhuis kon net als  

voorgaande jaren weer rekenen op  

een groot aantal bezoekers.

Coöperatieve markt  
in ’t Dijkhuis 

’t Dijkhuis in Borne was tijdens de 

Open Dag het decor van een ‘coöpe-

ratieve markt’, waarbij er ook work-

shops werden gegeven over thema’s 

zoals dementie en muziektherapie.

Sfeervolle Open Dag
Rondleidingen, ruime appartementen die bekeken konden worden en smaakvolle 

proeverijen. Geïnteresseerden konden op 19 maart de ‘TMZ-sfeer’ opsnuiven tijdens de  

Open Dag van Zorg en Welzijn.
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Hoe bent u in contact gekomen met 

TMZ?

Na mijn tweede hersenbloeding 

moest ik een jaar revalideren in Het 

Borsthuis. Ik heb hier veel therapie 

gekregen en ben aardig goed hersteld. 

Ik kan niet alles meer - zo heb ik nog 

moeite met het bewegen van mijn 

arm en mijn zicht is verslechterd -

maar naar omstandigheden gaat het 

TMZ zijn allemaal erg lief.  

De thuiszorgmedewerkers tonen  

altijd belangstelling. Zo vragen ze 

bijvoorbeeld op maandagochtend of  

ik een leuk weekend heb gehad.  

Ik ga ook met veel plezier naar de 

dagbesteding. Het voelt er voor mij 

als thuis en alles is goed geregeld.  

Ik krijg lekker eten en kan drinken 

pakken wanneer ik wil.

 Aan welke activiteiten doet u mee?

Vanochtend heb ik met de groep 

gegymd. Dit doen wij iedere vrijdag. 

Bij de dagbesteding is altijd wel iets te 

doen. Zo zijn wij iedere maandag aan 

het bloemschikken, op de dinsdag 

knutselen we en op woensdag zingen 

we onder begeleiding van een bandje. 

We maken er samen wat leuks van.  

Ik vind het ook fijn dat ik bij de 

dagbesteding zelf mag bepalen waar 

ik aan mee wil doen. Zo houd ik veel 

van beweging. Ik wandel dan ook 

geregeld met andere cliënten een 

rondje bij Het Borsthuis.

 Waar kijkt u naar uit?

Na een week vol activiteiten geeft 

het weekend mij de kans om bij te 

komen. Dan komt mijn hoofd weer 

tot rust. Ik kan dan rustig aan doen 

en lekker uitslapen. Ook trek ik er 

geregeld samen met mijn man op  

uit. Dan gaan we bijvoorbeeld bij 

onze kinderen en kleinkinderen op 

naam:  Mevrouw Berendsen

leeftijd:  70 jaar

bezoeker van:  Het Borsthuis

woonplaats:  Hengelo

soort zorg:  Dagbesteding en thuiszorg van TMZ

tmz-gebruiker sinds:  2012

Paspoort
goed met mij. Ik kan in ieder geval 

weer goed praten en lopen. Sinds ik 

weer thuis woon, helpt de wijk-

verpleging mij iedere ochtend met 

douchen en aankleden. Daarnaast ga 

ik enkele dagen per week naar de 

dagbesteding in Het Borsthuis.

 

Hoe bevalt de zorg van TMZ?

De medewerkers en vrijwilligers van 

“ Het voelt hier voor mij als thuis”

Bewoners en andere zorggebruikers vormen het hart van 

TriviumMeulenbeltZorg. Wat leeft er bij hen? In deze rubriek mogen  

zij het zeggen. Dit keer mevrouw Berendsen. Zij bezoekt vier dagen in 

de week de dagbesteding bij Het Borsthuis in Hengelo en daarnaast 

krijgt ze dagelijks thuiszorg van TMZ.

bezoek, of zij komen bij ons. Daar kan 

ik echt van genieten. Ik ben gek op 

mijn kinderen en kleinkinderen.
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Mevrouw Heinen

Bewoner Het Hof in Hengelo.

“Ik moet er nog steeds aan wennen dat 

ik niet meer hard kan fietsen of lopen 

zoals ik vroeger gewend was. Ik heb ook 

wat moeite met mijn stem. Gelukkig heb 

ik het in Het Hof erg naar mijn zin. Ik zeg 

altijd dat het hier net een 5-sterren hotel 

is. Het is geweldig wat er allemaal georganiseerd wordt en 

iedereen is aardig. Mijn kinderen en kleinkinderen komen 

regelmatig op bezoek en daar kan ik erg van genieten. Ook ga 

ik elke maandag naar de hobbyactiviteit in het restaurant.  

Ik neem dan mijn eigen penselen mee. Op dit moment 

schilder ik een berk, mijn lievelingsboom. Het kost wel wat 

geduld. Gelukkig ben ik nog lang niet klaar, want het moet 

natuurlijk wel perfect zijn. Ik ben zo blij dat ik dit nog kan.” 

Guy-Rufin Wabivot

Leerling verpleegkundige en contact-

verzorgende.

“We proberen de zorg aan te laten 

sluiten bij de zorgvrager. Mevrouw 

Heinen heeft een beperking aan haar 

linkerkant, waardoor we haar bij veel 

dingen moeten helpen. Toch stimuleren 

te organiseren, waarbij we al haar werk kunnen tonen.  

Mijn moeder ontdekt hier ook nieuwe dingen. Zo heeft ze  

dit jaar zelfs meegedaan aan de carnavalsactiviteiten in  

Het Hof. Ze geniet van elk moment. Ik zeg regelmatig tegen 

de kinderen ‘neem een voorbeeld aan oma’. Ook het contact 

met de verzorging is prettig. Het is hier gezellig en open.”

Beatrix Kerkhof

Vrijwilliger bij de hobbyactiviteiten.

“Ik kan enorm genieten van de blijheid 

en trots die mensen voelen als ze iets 

moois hebben gemaakt tijdens de 

hobbyactiviteiten. Dat gevoel van ‘kijk 

wat ik heb gemaakt’. Dit geeft mij veel 

energie. De hobbygroep is niet alleen 

leuk voor de bewoners, maar ik geniet er zelf ook van.  

Op maandagmiddag wil ik nergens anders zijn. We hebben 

zo’n leuke groep. Er heerst een warme sfeer en de contacten 

zijn heel prettig. Ik kan met iedereen goed overweg.”

Familieleden, medewerker 
en vrijwilliger zetten zich 
samen in voor mevrouw 
Heinen

Ze ging regelmatig onderuit. Soms zelfs drie keer op een dag. 

Om die reden is mevrouw Heinen een jaar geleden in zorg-

locatie Het Hof in Hengelo komen wonen. Ze heeft een ziekte 

die lijkt op Parkinson. Het gevolg is dat haar motoriek wordt 

aangetast. Hoewel het voor haar wennen is dat ze achteruit 

gaat, geniet ze van ieder moment. Zorgmedewerkers, vrijwil-

ligers en haar familie vormen samen een hecht team dat er 

alles aan doet om mevrouw Heinen - daar waar nodig - te 

ondersteunen. Ze vertellen over deze fijne samenwerking.

we haar om datgene wat ze zelf kan, ook zelf te doen.  

Zo helpen we haar met wassen, douchen en de medicijnen 

geven, maar de medicijnen neemt ze dan zelf in. Haar 

mobiliteit is ook heel belangrijk. Daarom loopt mevrouw 

Heinen onder begeleiding van ons regelmatig een stukje met 

een rollator. We stimuleren haar ook om deel te nemen aan 

activiteiten. Het is heel prettig dat haar familie zo betrokken 

is bij de zorg. Zij weten zoveel over mevrouw. We hebben 

direct contact en weten elkaar te vinden. We proberen elkaar 

zoveel mogelijk te versterken. Samen met hen en de vrijwil-

ligers functioneren we als een eenheid.” 

Henriëtte van den Broek 

Dochter van mevrouw Heinen.

“Vorig jaar vond ik het heel erg dat mijn 

moeder naar Het Hof moest verhuizen 

en afscheid moest nemen van haar 

huisdieren. Nu realiseer ik me dat dit 

veel beter is, zowel voor mama als voor 

ons. Ik was bang dat ze thuis weer zou 

vallen. Hier krijgt ze de nodige zorg en is ze niet eenzaam.  

We hebben allemaal een heel ander soort leven gekregen.  

Nu kunnen we echt samen tijd doorbrengen. Met mijn 

zussen Herma en Christine kom ik regelmatig langs om 

samen te lunchen. Ook de hond van mijn moeder - die nu bij 

ons woont – komt mee. Verder doe ik de was voor mijn 

moeder, haal ik een doekje door de kamer en verzorg ik de 

plantjes. Laatst heb ik ook met een kraam op de Winter Fair 

gestaan. Ik vind het leuk om mee te helpen.”

Christine Heutink

Dochter van mevrouw Heinen.

“Ik woon wat verder weg, maar kom 

graag op bezoek bij mijn moeder. Mijn 

moeder gaf vroeger schilderles. Ik kan er 

erg van genieten om haar weer zo bezig 

te zien tijdens de hobbyactiviteiten.  

Ze heeft haar creativiteit en gevoel voor 

kleur doorgegeven aan de kleinkinderen. Zij hebben hetzelfde 

talent. Het lijkt me leuk om een keer een expositie in Het Hof 

“Samen functioneren we als een eenheid”

V.l.n.r: Beatrix, Guy-Rufin, mevrouw Heinen, Henriëtte en Christine.
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Als voormalig inwoner van het tropische eiland Bonaire, 

was het voor Jeanne Wanapa behoorlijk wennen toen 

ze in 2002 naar Nederland kwam. Op Bonaire is het 

altijd zomer en het was voor Jeanne en haar kinderen 

dus echt een belevenis toen ze voor het eerst sneeuw 

zagen. Samen met haar drie zoons van 18, 20 en 23 jaar 

woont ze in Enschede. Sinds november 2015 is Jeanne 

iedere donderdagochtend actief als vrijwilliger bij de 

dagactiviteiten van Wijksteunpunt Roombeek van TMZ.

Jeanne heeft jarenlang als administratief medewerker 

gewerkt, maar sinds haar komst in Nederland heeft ze nog 

geen betaalde baan kunnen vinden. Ze vertelt: “Het is 

moeilijk om in deze regio werk te vinden. Toch vind ik het 

belangrijk om maatschappelijk actief te blijven. Cursussen en 

projecten hebben mij geholpen te ontdekken wat ik kan, wat 

mij interesseert en welke richting ik op kan.” In september 

2015 nam Jeanne deel aan het project ‘de vrijwilligerscarrousel’ 

van de Volksuniversiteit Enschede. Een cursus waarbij 

werklozen de mogelijkheid krijgen om bij vier verschillende 

organisaties een ‘snuffelstage’ te lopen als vrijwilliger. 

“Deze cursus heeft mij geholpen bij het vinden van passend 

vrijwilligerswerk.”

Van snuffelstage naar vaste vrijwilliger

Bij haar derde ‘snuffelstage’ liep Jeanne een dag mee bij de 

dagactiviteiten van TMZ wijksteunpunt Roombeek. Die dag 

staat haar nog in haar geheugen gegrift. “We gingen die 

middag tekenen met de cliënten. Ik tekende de figuren en 

vervolgens kleurden de cliënten de tekening in. Ondertussen 

werd er veel gelachen en hadden we echt plezier met elkaar. 

Die dag heeft mij over de streep getrokken om als vrijwilliger 

voor TMZ te komen werken.” Tot op heden zet zij zich hier 

iedere donderdagochtend in als vrijwilliger.

Plezier

Jeanne beleeft veel plezier aan het vrijwilligerswerk. Ze 

vertelt: “Ik vind het ontzettend leuk om cliënten te helpen bij 

het schilderen en tekenen. Maar ik maak ook graag een praat-

je met de mensen. Het is fantastisch om verhalen van 

cliënten over vroeger te horen. Ik herken namelijk veel van de 

opvoeding die ik vroeger van huis uit kreeg.” Uiteindelijk gaat 

het haar niet om de waardering die ze krijgt. “Het gaat er 

juist om wat ik kan geven. Je wordt vanzelf beloond als je ziet 

dat cliënten genieten.”

“ Je wordt vanzelf beloond als je 
ziet dat cliënten genieten”

‘Wauw-moment maken’
Ellie Kreuwel en Jan Tijhoff stralen enthousiasme 

uit. De medewerker Hotelzorg van MeulenbeltZorg 

en coördinator Hotelzorg van Het Meulenbelt 

ádemen gastvrijheid. De speciale training Gastvrij 

volgen? Dát doen ze dus ook met veel plezier.

“Verpleegkundigen en verzorgenden moeten elk jaar 

opleidingspunten halen; wij moeten dus met Hotelzorg 

bezig blijven.” Zo vanzelfsprekend vindt Jan de training die 

hij, en 79 Hotelzorgcollega’s in kleine groepen, volgde.  

In de training kreeg hij bevestigd dat het om de relatie  

met mensen gaat, naast goede dienstverlening, een 

heerlijke maaltijd en een fraai gedekte tafel.

Verrassen met thema’s

Ook leerden de deelnemers denken in thema’s en werken 

met de Verras-je-gastkalender. “Elk groepje moest voor een 

periode van twee maanden activiteiten bedenken, los van 

kosten en menskracht”, blikt Ellie terug. “Zo bedachten wij 

voor januari/februari een schaatsthema. Hierover kan Erben 

Wennemars in ons restaurant, dat dan een Holland House 

wordt, wat vertellen. En dan serveren wij koek en zopie.” 

Dat de schaatser ooit komt, verwacht ze echt niet. “Maar 

door zo te denken kom je wel op andere leuke ideeën.”

Creatieve impuls

Tijdens de drie trainingsmiddagen speelden de deelnemers 

ook het spel Gastologie. Dat prikkelde kennis en creativiteit. 

‘Hoe ga je om met een gast die last heeft van andere 

gasten?’ ‘Bereid een tafel op drie klassieke manieren.’  

Ellie bekijkt de spullen in het restaurant sindsdien met 

andere ogen. Voor een verdere creatieve boost lopen zij en 

haar collega’s binnenkort ook op een andere locatie mee. 

Verwachtingen overtreffen

“Welke vestiging van TMZ je ook bezoekt, je komt overal 

eerst het restaurant binnen. Dat eerste moment moet 

goed zijn”, besluit Jan. En zitten er om half 10 ’s avonds nog 

gasten, terwijl zijn dienst erop zit? “Dan begin ik toch niet 

met opruimen? Ik blijf dan gewoon wat langer open! 

Gastvrij zijn is voor mij de verwachtingen van mensen 

overtreffen.” Ellie sluit daarop aan: “Sinds de training 

maken we van elk contact nog meer een wauw-moment.”

Samen met school en bedrijven
Gastdocent Jeannine Sok van ROC van Twente gaf de 

training Gastvrij. Zij staat landelijk bekend als 

gastologie-expert (kennis van gastvrijheid). Verder 

bezocht een mystery guest van de Cas Spijkers 

Academie van het ROC verschillende TMZ-vestigingen. 

Dat leverde de medewerkers praktische feedback op. 

Ook de bedrijven Huuskes (maaltijden) en Indomo 

(servies/tafeldekking) hielpen mee tijdens de training. 
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Een dag van…TMZ’er

Laura Sparrius

8.30 uur   Vandaag begin ik de dag met het 

plaatsen van een nieuwsbericht over 

de Open Dag op de website van TMZ en 

het intranet. Ik bekijk meteen de 

statistieken van de verschillende 

pagina’s. Ik vind het namelijk belang

rijk om te weten welke berichten en 

pagina’s populair zijn. Daarnaast kijk 

ik of er berichten over TMZ zijn 

verschenen in kranten of op social 

media. Ook lever ik advertenties aan 

bij verschillende uitgeverijen. 

9.30 uur   Ik informeer verschillende media over 

de onthulling van het bouwbord bij 

onze nieuwe locatie in Geesteren.  

De onthulling wordt gedaan door een 

echtpaar, medewerker en vrijwilliger 

en is de symbolische start voor de 

bouw. Kortom, een feestelijk moment.

10.00 uur   Ik heb een gesprek met twee collega’s 

die samen een symposium organiseren 

waarbij de thema’s ‘intimiteit en 

seksualiteit bij ouderen’ centraal 

staan. Samen bekijken we wat er 

geregeld moet worden en waarbij de 

afdeling PR & Communicatie kan 

ondersteunen. 

11.15 uur  Ik sluit aan bij een afspraak van de 

projectgroep ‘Teams voor persoonlijke 

zorg’. Ik geef de werkgroep advies bij 

het opstellen van een plan van  

aanpak om hun boodschap onder de 

aandacht te brengen bij verschillende 

doelgroepen. 

In deze rubriek lopen we een dagje mee met een 

medewerker van TMZ. Hoe ziet het programma 

eruit? Deze keer de dag van communicatieadviseur 

Laura Sparrius. 

12.30 uur  Tijd om even een frisse neus te halen in 

het centrum van Borne. 

13.00 uur  Een groot aantal locaties van TMZ 

doen mee aan de Open Dag van Zorg en 

Welzijn. Ik coördineer hierbij de 

promotie. De afgelopen periode hebben 

we onder andere flyers, posters en 

spandoeken laten maken en nu ga ik 

aan de slag met de persberichten en de 

advertenties. Ik vind het belangrijk 

dat de Open Dag bij veel mensen onder 

de aandacht komt.

14.30 uur  Tijd om bezig te gaan met de voor

bereidingen voor de nieuwe website 

van TMZ. Samen met mijn collega ga  

ik verder met het schrijven van 

nieuwe teksten. Hierbij houden we er 

rekening mee dat alle informatie 

straks beter vindbaar moet zijn 

binnen zoekmachines. 

16.45  uur  Ik rond de dag af met wat laatste 

zaken. Ik geef de fotograaf een briefing 

voor een foto die voor ons magazine 

TMZorg gemaakt moet worden, zet een 

aantal bestellingen voor drukwerk in 

het systeem en geef feedback aan de 

vormgever. Hierna ga ik naar huis.

De Raad van Bestuur van TMZ is blij met de resultaten. 

Fred Schrander: "Het bevestigt dat we binnen TMZ goede 

zorg leveren en dat dit door cliënten en familieleden ook 

zo ervaren wordt." Willy Belshof vult aan: "We willen 

medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familieleden en 

andere betrokkenen dan ook hartelijk bedanken voor  

hun inzet en betrokkenheid. Het is een gezamenlijke 

prestatie. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten waar we 

hard mee aan de slag gaan."

Klanttevredenheidsonderzoeken

Elk jaar wordt er binnen TMZ onderzoek verricht naar de 

kwaliteit van zorg. Cliënten en familieleden (in het geval 

van dementerende bewoners) worden hierbij gevraagd 

om de zorg van TMZ te beoordelen op een aantal vooraf 

vastgestelde thema's. De uitslagen zijn een belangrijke 

graadmeter. Het geeft een goed beeld hoe TMZ er voor 

staat, welke thema's goed beoordeeld worden en waar 

verbetering nodig is.

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken van 

2015 zijn bekend. TMZ 'scoort' al jaren boven het landelijk 

gemiddelde en deze lijn is ook het afgelopen jaar doorgezet. 

Het gemiddelde cijfer ligt binnen TMZ zelfs ruim boven de 

8. De gegevens worden per regio/locatie nader uitgewerkt 

en verder verspreid. 

Positieve uitslagen 
klanttevredenheidsonderzoeken

“ Het is een gezamelijke prestatie 
van ons allemaal ”
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“Vorig jaar hielden we enkele bijeenkomsten met bewoners 

en mantelzorgers”, vertelt Hermie IJland, stafmedewerker 

binnen TMZ. “De centrale vraag: ‘Wat heb je aan techniek 

nodig binnen je dagelijkse leven?’ Vanuit de antwoorden 

gaan we nu met drie technische toepassingen verder: 

dagelijkse helpmonitoring, een beweegprogramma en 

consulten op afstand – allemaal op basis van een tablet/

laptop en wifi.” Deze toepassingen onderzoekt hij samen 

met Miriam Vollenbroek, professor bij Roessingh Research 

and Development, kortweg RRD. Aanleiding? Het EU- 

project IN LIFE (zie kader) dat oplossingen zoekt voor 

de vergrijzende wereld en het tekort aan face-to-face 

ondersteuning. 

 

Thuis en tóch samen bewegen 

“Het project zorgt dankzij nieuwe middelen voor support, 

niet voor vervanging van medewerkers”, stelt Miriam. “Die 

middelen zijn een extra stap bij het vinden van oplossingen 

op maat.” Zoals in het online beweegprogramma, dat de 

kwaliteit van leven stimuleert. In ’t Dijkhuis organiseert 

men bijvoorbeeld beweegoefeningen, waar ook mensen 

thuis via hun tablet aan kunnen meedoen. “Per persoon 

kijken we wat iemand nodig heeft. Voor de een betekent 

dat een tafel vasthouden tijdens de oefeningen. Een ander 

oefent zittend, omdat staand te moeilijk is. Mensen doen 

dus wel samen mee, maar allemaal op hun eigen niveau. 

Hierbij kijken we ook of mensen de techno-

logie op afstand aanvaarden. We vragen ze 

dus iedere keer om terugkoppeling.”

“ Per persoon kijken we 

“ De tablet kan een buddy zijn ”
Grootste uitdaging

“Ouderen zijn soms bang geconfronteerd te worden 

met ziekte”, beseft Hermie. “De tablet is juist meer 

een buddy voor ze en kan zelfs vragen of ze iets 

willen lezen of een oefening of spelletje willen doen.” 

Het project sluit daarmee aan op de omwenteling in 

de manier van kijken naar zorg en geeft naar ver-

wachting handvatten voor de toekomst. “Hoe kunnen 

we vanuit TMZ meehelpen? Wat komt er op ons af? 

Waar moeten we rekening mee houden? Wat het 

antwoord ook is, de nieuwe technologie gaat het 

werk/leven lichter en leuker maken. Ermee leren 

omgaan, dát is nu de uitdaging.”

TMZ neemt samen met Roessingh deel aan EU-project IN LIFE

“ Techniek maakt het  
leven lichter en leuker”
Veel ouderen krijgen in het dagelijks leven hulp van (klein)kinderen. Zo kunnen ze langer 

zelfstandig wonen. Technologie inzetten voor hulp op afstand? Veel verder dan beeldbellen en 

alarmering gaat dat meestal nog niet. Daarom start er nu een proef: honderden thuiswonen-

den gaan ervaren of een tablet/laptop met wifi hen langer regie over hun leven kan geven.

EU-project Techniek in de zorg 
IN LIFE is een project binnen de EU dat ouderen 

wil helpen onafhankelijk te leven door onder-

steuning van hun functies. Roessingh Research 

and Development en TMZ zijn de Nederlandse 

‘afvaardiging’ in het project.  

Samen met TMZ-medewerkers  

en ouderen werken zij in  

cocreatie aan handige zorgtoepassing 

van bestaande techniek. In deze fase draait 

het vooral om verzamelen van informatie 

en reacties van gebruikers. Voor TMZ 

betaalt het EU-project zichzelf, dankzij 100 

procent subsidie. 

wat iemand nodig heeft ”
Meekijken en meedoen

Voor de helpmonitoring beantwoordt een kleine groep 

mensen regelmatig per tablet/laptop een aantal vragen. 

Zoals: Hebt u goed geslapen? Hebt u gegeten? Hoe voelt u 

zich? Hermie geeft aan dat de antwoorden thuiszorgmede-

werkers en mantelzorgers inzicht geven en het gevoel 

kunnen voorkomen dat er iets niet pluis is. “Belangrijk 

daarbij is dat we kijken naar wat wél goed gaat in plaats 

van te sturen op wat níet goed gaat.”

Consult op afstand

De derde toepassing waar RRD en TMZ mee verdergaan, 

ontstond in 2011 en heette toen Coco, afkorting voor Conditie 

Coach. Vanuit Coco kregen mensen die thuis revalideren via 

een beeldtelefoon contact met bijvoorbeeld hun fysiothera-

peut. Dit contact voorkwam terugval in de revalidatie. En zo 

kon de therapeut slimmer met zijn tijd omgaan en tóch 

persoonlijke aandacht geven. Dat idee trekken Miriam en 

Hermie nu breder naar consulten op afstand. 
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Bianca vertelt over de aanleiding om samen af te spreken. 

“TMZ heeft zich steeds verder ontwikkeld en daarnaast 

zijn er zowel in de CCR als OR een aantal nieuwe leden 

gekomen. Een uitgelezen moment voor een hernieuwde 

kennismaking.” Mariët knikt instemmend. “Als Cliënten-

raad kijken we naar onderwerpen vanuit het perspectief 

van cliënten, terwijl de OR vanuit haar rol vooral kijkt 

naar de belangen voor medewerkers. We kunnen elkaar 

dus goed aanvullen. Om die reden is het prettig om te 

weten met wie je in contact kunt treden als je vragen 

voor elkaar hebt.” Of de CCR en de OR na deze hernieuwde 

kennismaking vaker samen gaan vergaderen? Bianca:  

“Het was een prettige bijeenkomst, maar we hebben geen 

vaste afspraken gemaakt. We blijven natuurlijk twee 

onafhankelijke organen.”

Eind februari zat een gezelschap van dertien 

personen samen aan de vergadertafel in zorgloca-

tie ’t Dijkhuis in Borne. Het was voor het eerst 

sinds lange tijd dat de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

en Ondernemingsraad (OR) van TMZ samen een 

vergadering hielden. Na afloop spraken we met 

Mariët van der Worp van de CCR en Bianca Nijhuis 

van de OR over hoe zij dit ervaren hebben. 

Hernieuwde kennismaking 
Cliëntenraad en Ondernemingsraad

Bianca Nijhuis (OR) en Mariët van der Worp (CCR).

Meneer Lamberts
Echtgenoot van mevrouw Lamberts, bewoonster van ‘t Haarhuus in Westerhaar

Iedere doordeweekse avond kom ik naar ’t Haarhuus om mijn vrouw te helpen met eten. Ze 

kan dit namelijk niet meer zelf. Mijn vrouw heeft CADASIL, een erfelijke aandoening waarbij 

schade ontstaat aan de kleine slagaders in de hersenen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat 

haar hersencellen afsterven. Toen mijn vrouw ziek werd, ben ik in 2008 gestopt met werken.  

Ik heb ruim vijf jaar zelf voor haar gezorgd. Uiteindelijk ging haar gezondheid zo ver achteruit, 

dat ik mijn vrouw niet meer thuis kon verzorgen. Sinds november 2014 woont ze op afdeling  

Vennewiek in ’t Haarhuus.

Het meest kijk ik altijd uit naar het weekend. Elke zaterdagmiddag haal ik mijn vrouw op en dan blijft ze bij

mij thuis eten. Ook op zondag haal ik haar op, waarna onze (klein)kinderen gezellig langskomen.  

’s Middags genieten we geregeld van een eindje toeren met onze bus. Als ik mijn vrouw aan het eind van de 

dag weer terugbreng, dan heeft ze de knollen ook wel op. Naast hulp bij de zorg voor mijn vrouw, vind ik het 

leuk om af en toe in ’t Haarhuus te helpen met klusjes. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van de stoelen of het 

klaarzetten van alles bij een boerenklompendans. Als ze me vragen, dan wil ik alles wel doen.

“ Als het nodig is dan  
weten we elkaar te vinden” 



Over de scholing

In 2015 startte de pilot met het werken met coaches onbegrepen gedrag. De coaches zijn opgeleid door de  

psychologen van TMZ. Op basis van de evaluatie is vastgesteld dat de resultaten positief zijn. GZ-psycholoog Ilse 

Peters weet waarom: “De coaches kennen de collega’s en de bewoners veel beter en kunnen daardoor snel 

ingrijpen of bijsturen. De psycholoog wordt wel altijd betrokken door het team.”

Hoe verder

Het doel is om de werkwijze met coaches onbegrepen gedrag voor heel TMZ te organiseren. De opleiding wordt 

in 2016 opnieuw opgestart, niet meer als pilot maar als de standaard. Ilse: “We vinden het belangrijk dat elk team 

kan terugvallen op een coach onbegrepen gedrag. Dit stelt natuurlijk wel eisen aan de coaches, want je moet 

kennis over kunnen dragen, collega’s kunnen begeleiden in de nieuwe werkwijze en er in de praktijk op toezien 

dat dit geborgd wordt.” 

316 317
maart 2016

Het komt voor dat bewoners zich afweren tegen 

bepaald gedrag of een bepaalde gebeurtenis. 

Hoe zou u bijvoorbeeld reageren als iemand 

‘zomaar’ uw broek openmaakt? Grote kans dat u 

hier ook afwerend op reageert. Dat doen 

bewoners vaak ook, vooral als ze niet begrijpen 

wat er gebeurt. Rowenna geeft aan: “Ik doe 

zoiets niet tegen de wil van de bewoner. Als een 

bewoner zich verzet, ga ik op onderzoek uit 

waarom hij/zij zo reageert. Soms helpt het om 

het op een ander moment opnieuw te proberen. 

Janine merkt op, dat het op een andere wijze 

benaderen soms werkt. “Als het niet op de 

‘normale’ manier lukt, dan probeer ik het met 

humor en veel geduld.”

Neem de tijd

Sinds de training vraagt Janine zich steeds af: “Neem 

ik echt de tijd? Vaak zeg je de bewoner wat je wilt 

doen, maar ondertussen ben je er al mee bezig. Of 

we verlenen zorg met z’n tweeën, geven een 

bewoner uitleg en praten vervolgens met elkaar 

verder. Dat maakt mensen onrustig, en daar kunnen 

we wat aan doen.” Rowenna geeft aan dat het 

belangrijk is om bewoners zo goed mogelijk te leren 

kennen. “Je leert dan hoe je de gebaartjes van 

iemand kan interpreteren en op voorhand kan 

voorkomen dat een bewoner zich onprettig voelt.  

“ Soms kun je op voorhand 
voorkomen dat iemand 
zich onprettig voelt”
Roepen, huilen of slaan - het komt bij alle bewonersgroepen wel eens voor. Hoe gaan we 

hiermee om? Om teams te ondersteunen gericht om te gaan met onbegrepen gedrag 

volgden tien geselecteerde medewerkers de scholing tot coach onbegrepen gedrag. Als 

coaches delen zij nu hun kennis binnen hun eigen team. Janine Peulken – werkzaam bij  

Het Meulenbelt in Almelo – en Rowenna Thijert  - actief bij MeulenbeltZorg in Tubbergen – 

vertellen over hun ervaringen.

Er is bijvoorbeeld een bewoner die met zijn vingers 

op de stoel begint te trommelen als hij zich 

onprettig voelt.”

Werkwijze

De coaches onbegrepen gedrag leerden om volgens 

een vastgestelde werkwijze om te gaan met 

signalen van onbegrepen gedrag. Hierbij gaat het 

om het op zorgvuldige wijze observeren van 

onbegrepen gedrag en dit gericht bespreken binnen 

het team. Janine: “De rol van de familie is hierbij 

belangrijk, want zij kennen bewoners immers het 

beste en weten wat zij meegemaakt hebben.” 

Rowenna vult aan. “Een goed hulpmiddel om 

bewoners beter te leren kennen is het levensboek. 

Ook uit gesprekken met familie halen we vaak 

belangrijke informatie om bewoners te leren 

begrijpen en ons gedrag hierop af te stemmen. We 

leggen onze bevindingen vast binnen het zorgleef-

plan, zodat het hele team op de hoogte is.”

Aandacht helpt 

Hun kennis dragen de coaches over op collega’s. 

Rowenna leert ze dat ze niet iets fout doen, maar dat 

een handeling op dat moment niet goed aankomt bij 

die bewoner. Komt het ook voor dat sommige 

medewerkers vaker problemen hebben dan anderen? 

“Ja. Ik vraag dan voorzichtig waarom het bij hen mis 

“ Als een bewoner zich verzet,  
ga ik op onderzoek uit ”

“ Een goed hulpmiddel  
is het levensboek ”

Coaches onbegrepen gedrag spelen belangrijke rol binnen teams

gaat en doe suggesties hoe ze het anders kunnen 

proberen.” Wat ze het mooiste vinden? “Dat er een 

oplossing komt die het prettiger maakt voor bewoner 

én team en dat het gevoel van onmacht verdwijnt.” 

De gouden formule hiervoor bestaat niet. Wel weten 

ze nu: “Als je er veel tijd aan schenkt, heb je veel meer 

winst en rust.” 

Landelijke eer

Omgaan met onbegrepen gedrag is een onderdeel van het 

project ‘Aandacht voor Mentaal Welbevinden’. Onder dit 

project vallen ook deelplannen rondom pijn en bewegen. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vond 

het project zo goed, dat het werd opgenomen in het 

programma voor betere zorg in de Nederlandse verpleeg-

huizen, Waardigheid & Trots.



Erve Mensman van én voor Geesteren

Een rondje wandelen in de binnen-

tuin. Koffie schenken voor bewoners 

en bezoekers. Familie of kennissen 

bezoeken. Een kop thee drinken.  

En zorg ontvangen. De nieuwe TMZ- 

locatie Erve Mensman in Geesteren 

opent in 2017 en is ván en vóór de 

mensen in het dorp en de toekom-

stige bewoners. Afdelingshoofden Ank 

en Dinanda uit MeulenbeltZorg in 

Tubbergen werken daar hard aan. 

Hoe? Onder meer door vanaf het 

begin medewerkers en de dorpsraad 

bij de plannen te betrekken en te 

luisteren. Daarom werd onder meer 

het ontwerp van de nieuwbouw een 

kwartslag gedraaid. “Zo komt het 

hoogste deel met de twee verdiepingen 

achteraan en zit dit dus minder in het 

zicht.” Belangrijker nog is dat het 

gebouw door het inpassen van 

wensen sneller van de gemeenschap 

wordt. 

Niet zomaar binnenlopen

Dinanda ziet het al voor zich: “Vanuit 

het verleden was een verpleeghuis-

gebouw geënt op ziekenhuisbouw. 

Erve Mensman wordt juist een huis 

van de gemeenschap. Ik verwacht dat 

we hierdoor straks bijvoorbeeld 

makkelijker aankloppen. In Tubbergen 

leven er meer mensen op één kamer 

en lopen we soms – net als in een 

ziekenhuis – naar binnen. Straks is het 

nog vanzelfsprekender dat wij te gást 

zijn bij de bewoner en zorg mógen 

verlenen.” 

Praten over elk detail

Over de nieuwbouw vertelt Ank: 

“Voorheen stonden concepten vast. 

Nu praten we zelf met leveranciers 

om te kijken wat het best past 

binnen Erve Mensman. Waar moet de 

afzuigkap in de keuken? Welke 

koelkast willen we?” De verleiding 

om dat zelf te beslissen, is er. “Maar 

wij hoeven er straks niet mee te 

werken. Daarom vragen we het 

steeds aan de medewerkers zélf.” Ook 

dát maakt het gebouw van iedereen.

 

Eindelijk ’n eigen plek 

Dinanda verwacht na de opening 

medio 2017 net als in Tubbergen 

volop informele zorg van vrijwilligers 

en familieparticipatie. “Families die 

ik bij de wijkverpleging tref, zeggen 

nu al: ‘Ik wil straks wel koffie komen 

schenken.’” Tegelijkertijd wacht de 

48 nieuwe bewoners juist meer 

privacy, omdat ze een eigen kamer 

krijgen. “Hoe mooi is het om je 

eigen kamer in te richten met je 

eigen meubels? En dat je daarnaast 

privacy hebt om je familie en 

vrienden te ontvangen?” 

I have a dream…

Het restaurant in de nieuwe TMZ-

locatie wordt straks ook als kerk-

vieringruimte gebruikt. Verder is de 

katholieke kerk op loopafstand.  

Een noabergevoel – dat verwachten Dinanda Jansen Smit en Ank Korte 

straks rondom Erve Mensman, “een huis waar mensen wonen en wij 

professionele ondersteuning bieden.”

 Huis midden in  
de gemeenschap

“Onze droom is dat we straks samen 

naar die kerk lopen voor een mis. 

Want we willen de gemeenschap naar 

binnen halen, maar ook graag zélf 

naar de gemeenschap toe.”

Goed bezig in Geesteren 
Hoe duurzaam wordt Erve Mensman? Mark Kranenbarg, hoofd 
van alle TMZ-gebouwen, weet het. “Op het dak maken zonne-
panelen elektriciteit en nemen buizen warmte van de zon op. 
Daarmee verwarmen we water, zodat de boiler minder hoeft  
te doen. Warmte slaan we ook op in de grond. In de winter 
gebruiken we die voor de vloerverwarming die overal ligt.”

Slimme snufjes
In het gebouw komen ook veel materialen die geen onderhoud 
zoals verf meer nodig hebben. Kunststof kozijnen bijvoorbeeld.  
En dankzij lambrisering raken de nieuwe muren minder snel 
beschadigd door onder meer rolstoelen. Verder krijgt Erve 
Mensman bijna overal ledverlichting. Dat scheelt in energie én 
vervanging, want ze gaan wel vijftien jaar mee. “Bewegings-

melders zorgen er bovendien voor dat het licht uitgaat in ruimten 
waar niemand is. En in de gang komen lichtsensoren; die volgen 
waar je loopt en zorgen op die plek voor meer licht.” Voor 
bewoners betekent dit meteen minder lichtvervuiling ’s nachts.

Denktank 
“Dankzij een bijzondere aanpak kunnen we 
een optimaal gebouw neerzetten voor 
bewoners en medewerkers. We zitten vanaf 
het eerste begin met zowel de ontwerpende 
als bouwende partijen aan tafel en laten 
meer van onze organisatie en belangen zien. 
Zo kunnen zij meedenken én problemen 
voor zijn”, besluit Mark.
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“ Wij zijn te gast bij  
de bewoner ”
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Samen voor persoonlijke zorg    

Reageren? 

Wilt u reageren op één of meerdere artikelen of heeft u vragen, suggesties  

of ideeën? Schroom dan niet en laat het weten via het e-mailadres  

whandlogten@triviummeulenbeltzorg.nl.
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