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De Regionale Zorg Alliantie (RZA) heeft als doel 
de inwoners in de regio Zwolle en omgeving 
in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan 
te laten passen en eigen regie te voeren over 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven. Zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en naar vermogen deelnemen aan 
de maatschappij zijn daarbij de belangrijkste 
uitgangspunten. De RZA komt elke 6 weken 
samen in netwerkvergaderingen en organiseert 
regelmatig inspiratiesessies voor leden en 
overige (zorg)professionals in regio Zwolle.

De RZA bestaat uit Isala, Zilveren Kruis, 
GGD IJsselland, Medrie, Dimence 
Groep, Coöperatieve Apothekers 
Vereniging Regio Zwolle, Stichting 
ICARE, Stichting IJsselheem en IJssel-
Vecht gemeenten Zwolle, Kampen, 
Dalfsen, Zwartewaterland, Staphorst, 
Steenwijkerland, Ommen en Hardenberg.

Een korte terugblik en ambities voor de 
toekomst
Proscoop is als externe netwerkmanager 
verantwoordelijk voor het faciliteren, aanjagen 
en coördineren van de doorontwikkeling 
van de RZA. Adviseurs Lisette Kikkert en 
Margot Seip bieden ondersteuning aan 
deze netwerkorganisatie. In 2019 heeft 
Proscoop samen met de RZA-leden onder 
andere gewerkt aan het organiseren 
van inspiratiesessies, het opstellen van 
samenwerkingsafspraken, het betrekken van 

het inwonersperspectief, het schrijven van 
een programmaplan en het aanvragen van 
subsidies van VSW en ZonMw. 

Margot: “De Regionale Zorg Alliantie in 
Zwolle was oorspronkelijk een initiatief van 
het regionale ziekenhuis. De wens van deze 
alliantie is zich breder te richten op preventie, 
dat wil zeggen gezamenlijk en van te voren 
anticiperen op risicofactoren van burgers. Met 
deze ambitie is Proscoop aan de slag gegaan.”

Het jaar 2020 zal voornamelijk in het teken 
staan van de strategische agenda. Op basis 
van een regiobeeld, dat inzicht geeft in de 
(positieve) gezondheid van de inwoners in 12 
gemeenten rondom Zwolle, worden regionale 
en lokale, kansrijke of soms noodzakelijke 
thema’s voor de toekomst duidelijker. Met 
een aantal RZA-leden worden deze thema’s 
voorbereid, zodat de ambities op de thema’s 
in programmacoalities verder uitgewerkt 
kunnen worden. Proscoop en de RZA hebben 
als doelstelling de programmalijnen en 
projecten te monitoren en evalueren, waarna 
we uiteindelijk ook een positieve beweging in 
de gehele populatie in regio Zwolle hopen te 
zien.

Samenwerken en inspireren
Margot: “De RZA loopt mede 
voorop in een nieuwe vorm van 
samenwerking. We noemen 
dat netwerksamenwerking. Dit 
netwerk biedt een basis om 
met gelijke bestuurlijke inbreng 
in diverse samenstellingen 
betekenisvolle initiatieven te 
ondernemen. Proscoop en 
de RZA ontwikkelen samen 
met veel enthousiasme een 
strategische agenda gericht 
op preventiegerichte zorg en 
welzijnsprogramma’s.”

Proscoop adviseert en 
ondersteunt organisaties in zorg 
en welzijn bij het organiseren 
van toekomstbestendige zorg. 
Haar ambitie is het organiseren 
van waardegedreven zorg en 
het bereiken van Triple Aim 
doelstellingen voor een populatie 
of regio in Noordoost-Nederland. 
De opdracht van de Regionale 
Zorg Alliantie sluit daarom goed 
aan bij de strategie en expertise 
van Proscoop. 
Margot: ”De onderdelen 
informatiemanagement, goed 
bestuur en burger centraal 
hebben we al kunnen inbedden 
in de plannen voor de regio. 
Financiering en digitale zorg 
volgen binnenkort.”

Meer inzicht door data
Naast de ondersteuning voor de 
RZA is Proscoop gevraagd een 
regionaal kenniscentrum verder te 
ontwikkelen. In dit Kenniscentrum 
wordt relevante informatie 
uit verschillende domeinen 
samengevoegd en geanalyseerd. 

Lisette: “De organisaties uit de 
RZA willen hun data met elkaar 
delen. Hierdoor ontstaat een 
integraal inzicht in alle aspecten 
van positieve gezondheid. Dit 
faciliteert individuele organisaties 
maar ook de RZA in het maken 
van op data-onderbouwde 
keuzes voor regio Zwolle”. Door 
het structureel samenvoegen 
en monitoren van data ontstaat 
bovendien inzicht in trends 
en toekomstige uitdagingen 
op het gebied van zorg en 
welzijn. Proscoop neemt de 
rol van kwartiermaker op zich 
en is gemotiveerd om met dit 
uitdagende project aan de slag te 
gaan!
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Karin Leferink, Raad van Bestuur 
IJsselheem, is partner van de RZA: 
“Aan deze RZA-tafel werd en wordt 
veel gesproken over de domeinen 
waarop de verschillende partners 
elkaar treffen en kunnen versterken. 
Gestreefd wordt de inwoner van onze 
regio te helpen gezonder en vitaler te 
zijn, waardoor deelnemen aan allerlei 
maatschappelijke activiteiten zoals 
werk, school, sport of ontmoeten 
gemakkelijker gaat. De ondersteuning 
van Proscoop helpt de RZA de 
geformuleerde ambities om te zetten 
in concrete acties of programma’s. 
Hierdoor wordt concretisering en 
versnelling aangebracht.”

Regionale Zorgaliantie Zwolle
Eigen regie voor alle inwoners van de regio Zwolle en omgeving

In de regio Zwolle en omgeving zijn verschillende organisaties actief op het gebied 
van zorg en welzijn. De krachten van deze organisaties worden gebundeld in een netwerk: 
de Regionale Zorg Alliantie in regio Zwolle.


