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Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht opgericht 
 

De oprichting van de Coöperatieve Vereniging Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht is een 

feit. Op 2 februari zijn 19 onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in de regio IJssel-Vecht lid 

geworden van de TZA. Naar verwachting zullen zich nog meer organisaties aansluiten. 

In de regio werd rond dit thema onder andere al samengewerkt binnen het Zorgtrainingscentrum. In 

juli 2020 is dit initiatief gestopt. De samenwerkende partijen in ‘Informatieberaad Groot Zwolle’ 

hebben toen uitgesproken om samen een TZA IJssel-Vecht te willen realiseren.  

Door samenwerking binnen de TZA willen onderwijs, overheid en organisaties in zorg en welzijn in 

IJssel-Vecht bijdragen aan zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo gelukkig mogelijk wonen en 

leven én aan het werkplezier van (toekomstige) zorgprofessionals. De opzet van de TZA is mede 

mogelijk gemaakt door inzet van de Transitiemiddelen via Zorgkantoor Zilveren Kruis. 

 

Bouwstenen TZA IJssel-Vecht 

De TZA IJssel-Vecht biedt een innovatieve omgeving voor organisaties, zorgprofessionals en 

studenten om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie, ermee te leren werken en 

producten te testen; kortom om zorgtechnologie toe te leren passen in de praktijk. De verschillende 

bouwstenen van de TZA helpen om dit in de eigen praktijk toe te passen. Die bouwstenen worden 

inmiddels al door 6 verschillende TZA-regio’s ontwikkeld.  

De kernactiviteit van de TZA vindt plaats in de Academie en in het Living Lab. Bouwstenen van de 

academie zijn bijvoorbeeld de online modules en workshops om je kennis over zorgtechnologie bij te 

spijkeren. Daarnaast kun je in het Living Lab op verschillende manieren kennismaken met 

technologische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld via de informatiestand of ‘infotruck’ met technologische 

hulpmiddelen om te demonstreren tijdens een themaweek op open dag. Of via de online 

probeerservice waar je hulpmiddelen kunt lenen voor een cliënt of om zelf uit te proberen. 

Daarnaast worden er het hele jaar door verschillende evenementen en workshops georganiseerd die 

aansluiten bij de behoefte aan kennis en interactie van de leden. Ook wordt er samengewerkt aan 

projecten en worden producten onderzocht via de methode Weten Wet Werkt. 

 

Netwerk in de regio 

Alle medewerkers van de aangesloten leden kunnen gebruik maken van de verschillende 

bouwstenen. Elke regio heeft daarnaast een eigen Kenniskring om samen producten te testen en 

werkvormen te ontwikkelen voor implementatie van zorgtechnologie. In de Kenniskring zitten 

bijvoorbeeld de innovator, de opleider, iemand van ICT, de digicoach en iemand van communicatie. 



Wat je samen ontwikkelt, past door samenwerking in zo’n kring goed bij de zorgvragers waar je voor 

werkt, bij het niveau van digitalisering in je organisatie en bij actuele thema’s die er spelen zoals 

positieve gezondheid. De leden bepalen samen wat ze belangrijk vinden. Er is een Denktank waar 

leden de actief zijn op tactisch en strategisch niveau en tenslotte is er een Algemene Vergadering 

waar de leden op bestuurlijk niveau bij elkaar komen om de koers van de TZA IJssel-Vecht vast te 

stellen.  

 

Lid worden van de TZA 

Aansluiten bij de TZA kan als gemeente, onderwijsinstelling, zorg- en welzijnorganisatie, als 

kennispartner of als leverancier. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de TZA door een 

mailtje te sturen aan info@tza-ijsselvecht.nu.  

 

Leden TZA IJssel-Vecht per 02-02-2022 

Alfa-college 

Baalderborg Groep 

Buurtzorg Nederland 

Curadomi 

Deltion College  

Stichting Driezorg, Wonen, Welzijn en Zorg  

Frion 

Hogeschool Viaa  

Hogeschool Windesheim  

Landstede Groep 

Medische RegioGroep BV (Medrie)  

PGVZ 

Rosengaerde 

Viattence 

IJsselheem en Hanzeheerd  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht  

Zorggroep Noordwest Veluwe 

Zorgspectrum Het Zand  

Zorgverlening Het Baken  
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Wilt u meer informatie over de TZA IJssel-Vecht? Neem dan contact op met: 

Wouter van Kooten, Kwartiermaker, e-mail w.van.kooten@tza-ijsselvecht.nu  

Jolanda van Til, Coördinator Academie, e-mail j.van.til@tza-ijsselvecht.nu  

 

 

Kijk voor testimonials van de leden op www.tza-ijsselvecht.nu/testimonials 
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