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Netwerken 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vormt een lerend netwerk met Het Baken uit Elburg en Driezorg uit 

Zwolle. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maakt deel uit van de volgende netwerken die relevant zijn in 

het kader van dit kwaliteitsplan (niet uitputtend): 

 

Partners Activiteiten Vorm 

Onderwijs en ontwikkeling 

Universitair Netwerk 

Ouderenzorg (UNO) 

Het stimuleren van en 

implementeren van resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek bij 

ouderen met complexe zorgvragen 

wetenschappelijk 

onderzoek en scholing 

naar aanleiding van 

resultaten aan de 

aangesloten instellingen 

Zorgtrainingscentrum samenwerking zorg- en 

onderwijsinstellingen met een 

zorgethisch, wijk- en zorgtechnisch 

innovatielab 

samenwerkings-

overeenkomst  

Netwerk Palliatieve zorg overleg met als doel verbeteren van 

de kwaliteit van zorg voor mensen in 

de palliatieve fase, zowel op 

organisatorisch als relationeel vlak 

lidmaatschap 

Regionaal Dementie 

Ondersteuningsnetwerk  

overleg met als doel verbeteren van 

de kwaliteit van zorg van ouderen 

met (beginnende) dementie 

lidmaatschap 

werkveldcommissie i.o. overleg over onderwijsontwikkeling 

van Zwolse HBO en MBO instellingen 

met afvaardigingen Zwolse 

zorgorganisaties  

deelnemer 

Deltion college Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Landstede Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Windesheim Onderwijs, ontwikkeling en projecten Samenwerking 

Zorg 

Zorgnetwerk Zwolle koepelorganisatie voor de netwerken 

PTZ, dementie en Transmurale 

Stroke Service Zwolle  

deelnemer 

BOZZ overleg VVT-organisaties en 

organisaties met WMO aanbod in 

Zwolle en omgeving 

deelnemer 

Parkinson-net landelijk netwerk voor behandeling 

en begeleiding van mensen met 

Parkinson 

lidmaatschap 

MS-netwerk landelijk netwerk voor behandeling 

en begeleiding van mensen met MS 

lidmaatschap 

Claudicationetwerk geïntegreerd zorgnetwerk voor 

patiënten, oefen- en 

fysiotherapeuten, huisartsen en 

lidmaatschap 
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Partners Activiteiten Vorm 

vaatchirurgen betreft perifeer 

arterieel vaatlijden 

Netwerk Geriatrie 

fysiotherapie 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

Regionaal overleg 

ergotherapeuten 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

Regionaal overleg 

logopedisten 

kennisdelen en samenwerken deelnemer 

HR netwerk Kennisdelen en samenwerking deelnemer 

Zorg en wonen 

WWZ038 platform van woningcorporaties, 

zorginstellingen en gemeente met als 

doel passend wijkgericht aanbod 

wonen en zorg te realiseren 

deelnemer 

Philadelphia en Philazon Samenwerken: realiseren 

dagbesteding en welbevinden 

samenwerkings-

overeenkomst 

Arbeidsmarkt 

Health Innovation Platform 

(HIP) 

samenwerkingsplatform zorg, 

scholen en bedrijfsleven om 

innovatie te bevorderen 

lidmaatschap 

Overig 

Lean in de zorg (LIDZ) kennisnetwerk voor en door 

zorginstellingen 

Lidmaatschap 

Reliëf | Christelijke 

vereniging van 

zorgaanbieders 

doelstelling het bevorderen van 

menslievende zorg in Nederland 

Lidmaatschap 

ActiZ platform kwaliteit  uitwisseling bestuurders, laatste 

periode met name gericht op 

kwaliteitskader 

deelname bestuurder  

Signalis klachtenbehandeling samenwerkings-

overeenkomst 

LOC Bevorderen van de 

medezeggenschap van bewoners en 

opkomen voor de belangen van 

bewoners in verpleeg- en 

verzorgingshuizen 

lidmaatschap 

 


