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Voorwoord
We vieren het 15-jarige bestaan van het Zorg Innovatie Forum!
Het zorglandschap is in de loop van de jaren sterk veranderd.
Dat zie je ook terug in de veranderende samenstelling van ons
netwerk met ruim 45 partners, en de thema’s waar we ons
vanuit het ZIF op richten.

Onze kracht
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Gezamenlijk met onze partners slaan we een brug tussen
de leef- en systeemwereld, en pakken we maatschappelijke
opgaven op. We creëren ontmoetingen in nieuwe contexten,
en bieden andere inzichten en oplossingsroutes. Die vertalen
we tot contrete projecten, die we samen met onze partners
uitvoeren. Zo laten we zien dat innovatie werkt.

Projecten uitgelicht
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Op naar de volgende 15 jaar!
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Het ZIF in beeld
Partners ZIF

Onze thema’s

Start 2007

Aantal medewerkers

Zorg
Verzekeraars +

9

Bij start:
Huidig aantal:
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Inclusie en ervaringsdeskundigheid
Verbinding leef- en systeemwereld

2022
Zorg
Welzijn
Sociaal domein
Onderwijs
Maatschappelijk
Ondernemingen
Netwerken
+

48

Positieve Gezondheid
Transitieopgave zorg en gezondheid

Oprichting ZIF
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Ons werkgebied
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Wat we doen

Projecten uitgelicht
ABOARD

Bij het ZIF verbinden we de leef- en
systeemwereld met elkaar.
We werken onafhankelijk, samen met
deze twee werelden, in projecten en
activiteiten aan oplossingen voor complexe
maatschappelijke vraagstukken.
We hebben een dynamisch netwerk en

Binnen ABOARD bundelen ruim dertig
partners, waaronder het Zorg Innovatie
Forum, hun krachten om Alzheimer te stoppen voor het start.
De sleutel om Alzheimer te stoppen, ligt in de stadia voorafgaand
aan dementie. Daarom richt ABOARD zich op de fase vóór
dementie, met een gepersonaliseerde aanpak waarbij de patiënt
aan het roer staat.

Beeldentaal
“Dove mensen zijn niet zo gewend om op de voorgrond te treden.
Ik heb ook moeten leren om niet bang te zijn voor wie je bent.
Door met elkaar en met cultuurmakers te oefenen, kregen de
leerlingen zelfvertrouwen en durfden te gebaren.
Ze wisten al ‘ik kan het!’, en straalden daarna voor
een publiek.”
Miranda (doof, werkzaam als onderwijsassistent)

schakelen snel. We spelen in op
nieuwe ontwikkelingen en innovaties en
hebben een verfrissende aanpak.
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Wie we zijn

Projecten uitgelicht
Kans voor de Veenkoloniën
Het ZIF is penvoerder van het programma
Kans voor de Veenkoloniën, wat elf
Veenkoloniale gemeenten de bijzondere
mogelijkheid biedt om de leefsituatie en de ervaren (positieve)
gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft
in de regio. Dit gebeurt samen, vanuit de kracht van de bewoners,
betrokken gemeenten, ondernemers en organisaties in de
Veenkoloniën.

Baanbrekend Perspectief
Het ZIF-team van links naar rechts:
Boven: Lisa Zwiers, Vera Bekkers, Karin Kalverboer (directeurbestuurder), Sanne Martena, Mirjam Valk.
Onder: René van der Most, Karst Dekkema.

Raad van Commissarissen
Akke Groenewoud (voorzitter), Erik Drenth,
Petra Winters, Gerard Akkerman
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In het project Baanbrekend Perspectief krijgen dertig medewerkers
ouder dan 60 jaar aan het einde van hun
loopbaan nieuw toekomstperspectief.

Ik wil graag weer beter in mijn vel
zitten op mijn werk. Ik doe mee om
te onderzoeken hoe ik mijn werk
vanuit nieuwe perspectieven weer
uitdagend kan maken.
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Onze kracht

Ontmoeting
Ervaringsdeskundigheid

Podium bieden

Maatschappelijke vraagstukken

Reflectie

Netwerk

Inclusie Van onderop
Sociale innovatie Onafhankelijk

Domeinoverstijgend
Leef- en systeemwereld
Positieve Gezondheid

Samenwerken
Kennisdeling

Projecten uitgelicht
RIF Modern Health
De missie van de RIF Modern Health is het
verankeren van Positieve Gezondheid door inzet op
preventieve, integrale gezondheid in de regio. Dit wordt
gedaan door middel van het (door)ontwikkelen van robuuste
integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen in het onderwijs, en het
opleiden van duurzaam en interdisciplinair inzetbare professionals.
Zo werken we aan Modern Health voor Noord-Nederland.

Ouderenparticipatie
De stem van ouderen laten horen, dat is het doel van de acht
regionale ouderennetwerken. Gezamenlijk zetten de ouderennetwerken zich door heel Nederland in voor ouderenparticipatie.
Dat betekent niet alleen óver, maar juist samen mét ouderen
praten en nadenken over urgente thema’s, en deze vormgeven of
concretiseren. Binnen Platform Pouwer verenigen twee van de acht
regio’s zich: Groningen/Friesland en Drenthe/Overijssel.

Vernieuwend

Verbinding

Wendbaar
Creatief
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Nog meer verbinding

Onze publicaties

Het Zorg Innovatie Forum verbindt zich naast haar eigen
netwerkpartners ook graag aan een aantal andere lokale,
regionale en landelijke netwerken:

Wat brengt inwoners van Coevorden in beweging? Waar lopen
ouders van zorg intensieve kinderen tegenaan? En wat is belangrijk
voor de actieve ouderen van Platform Pouwer?
Hierover, en meer, leest u in de laatste publicaties van het Zorg
Innovatie Forum. Scan de QR-code om direct naar onze online
publicaties te gaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)
POG Groningen
Drenthe Gezond
Moedige Dialoog Drenthe
Clockhuysplein
Friese Preventie Aanpak Vitaal Wiis
JMZ Pro
Perspectief Groningen
Kenniswerkplaats E-health Implementatie
Stichting Onder Dak Vledder
Zorgbelang Groningen
Burowaai
Noordelijk Platform Zorgtechnologie
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Ons netwerk
Met veel trots presenteren wij onze netwerk- en samenwerkingspartners.
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Onze partners
Adema Architecten
Adema Architecten werkt vanuit drie locaties in Noord-Nederland
met passie aan o.a. restauraties, herbestemmingen en
gebiedsontwikkeling.
www.adema-architecten.nl
info@adema-architecten.nl

Biblionet Groningen
Biblionet Groningen is het netwerk achter de Groningse bibliotheken,
dat inwoners uitdaagt om zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.
www.biblionetgroningen.nl
klantenservice@biblionetgroningen.nl

Dans op Recept
Dans op Recept biedt wekelijks danslessen speciaal gericht op mensen
met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel of chronische pijn.
www.dansoprecept.nl
info@dansoprecept.nl

De Hoven
De Hoven werkt aan goede zorg voor ouderen in Noord-Groningen in
hun laatste kwetsbare levensfase, met aandacht voor het dagelijkse
welbevinden.
www.dehoven.nl
informatie@dehoven.nl
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Drenthe College
Drenthe College is het mbo en opleidingscentrum voor de regio
Emmen, Meppel en Assen. Het Drenthe College draagt bij aan
een waardevolle toekomst voor studenten, het werkveld en hun
medewerkers. Daag jezelf uit.
www.drenthecollege.nl
info@drenthecollege.nl

Gemeente Coevorden
De gemeente Coevorden werkt in verbinding met de samenleving voor
36.000 inwoners in Zuidoost-Drenthe met durf, eigenheid, en trots.
www.coevorden.nl
info@coevorden.nl

Gemeente Groningen
De gemeente Groningen is er voor alle inwoners van de stad
Groningen, Ten Boer en Haren en omliggende dorpen.
www.gemeente.groningen.nl

Gemeente Midden-Groningen
Midden-Groningen besteedt aandacht aan de veerkracht en
levenslust van mensen. Ze vraagt naar wat wél goed gaat. En
is nieuwsgierig naar wat mensen zelf en gezamenlijk kunnen
aanpakken en oplossen.
www.midden-groningen.nl
gemeente@midden-groningen.nl
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Gemeente Smallingerland

Groninger Huis

De gemeente Smallingerland werkt met de centrale waarden
Persoonlijk, Samen en Doen voor inwoners en aan de samenleving.
www.smallingerland.nl
gemeente@smallingerland.nl

Groninger Huis biedt ongeveer 4.500 huishoudens in de gemeenten
Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta een goed en duurzaam
huis met toekomstperspectief.
www.groningerhuis.nl
info@groningerhuis.nl

GGD Groningen
Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks namens alle Groninger
gemeenten aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van
de inwoners van de provincie Groningen. Preventie en positieve
gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
www.ggd.groningen.nl
info@ggd.groningen.nl

Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen draagt door onderwijs en onderzoek
bij aan meer gezonde jaren voor Noord-Nederland door te werken aan
Kansengelijkheid & Participatie, Kwetsbaarheid & Passende Zorg en
Gezonde Leefstijl & Leefomgeving.
www.hanze.nl
healthyageing@org.hanze.nl

GGMD
GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen en
jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking.
www.ggmd.nl
contact@ggmd.nl

Hoffman Krul & Partners

Gino

ICTRecht

Gino verandert de manier waarop je denkt, leert, communiceert en
werkt met webapplicaties, websites, apps en serious games.
www.gino.nl
info@gino.nl

ICTRecht is dé specialist op het snijvlak van Legal, Security en Tech
en ondersteunt organisaties bij juridische en security-gerelateerde
vraagstukken in het digitale domein.
www.ictrecht.nl
info@ictrecht.nl
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Hoffman Krul & Partners helpen met het realiseren van ideeën zodat
woon- en zorgorganisaties klaar zijn voor de wereld van morgen.
www.hkp.nl
info@hkp.nl
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Isala

Martini Ziekenhuis

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties. Onder het motto
‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ leveren we basis- en
topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.
www.isala.nl

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met een
mensgericht karakter, waar de patiënt en naaste op de eerste plaats
staan.
www.martiniziekenhuis.nl

Jeugdhulp Friesland

NetwerkZON

Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en
opvoeden, voor kinderen tot 23 jaar en voor het gehele gezin.
www.jeugdhulpfriesland.nl
info@jeugdhulpfriesland.nl

NetwerkZON is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband
van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en NoordOverijssel.
www.netwerkzon.nl
info@netwerkzon.nl

Koninklijke Kentalis
Kentalis doet onderzoek en biedt zorg en onderwijs aan mensen die
slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.
www.kentalis.nl
info@kentalis.nl

Nijestee
Woningcorporatie Nijestee zorgt al meer dan 100 jaar voor betaalbare
woningen in Groningen. En wij blijven ons inzetten voor gemengde en
mooie wijken, waarin plaats is voor iedereen.
www.nijestee.nl
info@nijestee.nl

Lentis
Lentis biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg en
ouderenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland, aan kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen.
www.lentis.nl
rvb@lentis.nl
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NNCZ
De NNCZ biedt ondersteuning op het gebied van wonen, thuiszorg,
dienstverlening, verpleging, verzorging en behandeling.
www.nncz.nl
info@nncz.nl
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NNT

Novartis

Het Noord-Nederlands Toneel maakt theater over de wereld van nu, in
de taal van nu, en laat disciplines samenwerken.
www.nnt.nl
info@nnt.nl

Novartis ontdekt en ontwikkelt innovatieve medicijnen en
produceert generieke medicijnen, gedreven door geavanceerde
behandelplatformen en data-gedreven wetenschap.
www.novartis.nl
communication.netherlands@novartis.com

No Need to Hide
No Need to Hide ondersteunt slachtoffers van seksueel misbruik met
opgeleide ervaringsdeskundigen en helpt hen weer regie over hun
eigen leven te nemen.
www.noneedtohide.nl
noneedtohide@outlook.com

Partisan Medical Mercenaries
Een bemiddelingsbureau dat zich inzet voor selectie en detachering
van zorgprofessionals, statushouders en zorgprofessionals uit de
Balkanlanden.
www.partisanmedicalmercenaries.com
info@partisanmedicalmercenaries.com

Noorderlink
Noorderlink stimuleert en organiseert uitwisseling van kennis en
expertise van aangesloten organisaties in Noord-Nederland.
www.noorderlink.nl
info@noorderlink.nl

PlasBossinade
PlasBossinade is een gerenommeerd full service advocaten- en
notariskantoor in Groningen, Haren en Rotterdam. Zij heeft alle
kennis onder één dak en helpt u graag.
www.plasbossinade.nl

Noorderpoort
Bij Noorderpoort kunnen vakmensen leren, via mbo-opleidingen,
cursussen en trainingen, om hun passie te volgen en bij de tijd te
blijven.
www.noorderpoort.nl
info@noorderpoort.nl
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PNO Consultants
PNO verstrekt subsidie- en innovatieadviezen die aansluiten op het
stimuleringsbeleid, en heeft expertise in ‘emerging’ sectoren als
energie, klimaat en IT.
www.pnoconsultants.com/nl/
pno.servicedesk@pnoconsultants.com
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Politie Noord-Nederland

Tintengroep

De regionale eenheid Politie Noord-Nederland werkt aan veiligheids
vraagstukken in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.
www.politie.nl
mediadesk.noord-nederland@politie.nl

De Tintengroep helpt kwetsbare inwoners in Drenthe, Flevoland,
Friesland, Groningen en Overijssel om op eigen kracht hun situatie te
verbeteren.
www.tintengroep.nl
info@tintengroep.nl

SKSG
SKSG werkt aan gelijke kansen voor alle 7.000 kinderen die zij
opvangen. Met 100 locaties is SKSG de grootste maatschappelijke
kinderopvang van het Noorden.
www.sksg.nl
Klantadvies@sksg.nl

UMCG
Het UMCG werkt aan patiëntenzorg, het opleiden van zorgprofessionals
en wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder
worden, passende zorg en data-geïnformeerd werken.
www.umcg.nl

Sterk uit Armoede

Unit4Security

Sterk uit Armoede is een Expertisecentrum van, voor en door de
mensen in armoede. We leiden ervaringsdeskundigen op en zetten
hen o.a. in bij beleidsontwikkeling en uitvoering.
www.sterkuitarmoede.nl
info@sterkuitarmoede.nl

Unit4security is een groeiend beveiligingsbedrijf in het Noorden en
aanbieder van zorgbeveiliging, alarmopvolging, drone beveiliging en
meer.
www.unit4security.nl
contact@unit4security.nl

Sûnenz

VIAA

Sûnenz werkt aan een gezonde leefomgeving waarin burgers en
professionals samen werken aan gezondheid, en ondersteunt
ouderen bij gezond ouder worden.
www.sunenz.nl
info@sunenz.nl

Hogeschool Viaa verzorgt kwalitatief hoogwaardige opleidingen waarin
persoonlijke betrokkenheid en werken met mensen centraal staan.
www.viaa.nl
info@viaa.nl
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VNN

Windesheim

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen
die problemen ondervinden a.g.v. een verslaving, en biedt hen
perspectief op een ander leven.
www.vnn.nl

Hogeschool Windesheim draagt bij aan een inclusieve en duurzame
samenleving door het opleiden van waardevolle professionals en het
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
www.windesheim.nl
info@windesheim.nl

Westerholm
Westerholm zorgt dat mensen op hun eigen manier oud kunnen
worden in een fijne en veilige omgeving.
www.westerholm.nl
info@westerholm.nl

Ynova Innovation
Ynova Innovation richt zich op mensen en organisaties die geloven in
de noodzaak van werkelijk duurzaam en circulair ondernemen.
www.ynova.eu
j.hofstede@ynova.nl

WIJ Groningen
WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente
Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.
www.wij.groningen.nl

WIJZ Zwolle
WIJZ is dé welzijnsorganisatie in Zwolle en regio die bewoners
uitdaagt om actief te zijn en regie in eigen leven te behouden.
www.wijz.nu
info@wijz.nu

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen staat voor veilige en vertrouwde
zorg en heeft als doel de kwaliteit van leven van alle inwoners van
Drenthe te verbeteren.
www.wza.nl
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ZorgpleinNoord
ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg
en welzijn in Noord-Nederland. Samen met 290 aangesloten
organisaties en partners werken we aan instroom, doorstroom en
behoud van personeel.
www.zorgpleinnoord.nl
info@zorgpleinnoord.nl

Ook partner worden?
Neem contact met ons op!
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www.zorginnovatieforum.nl
info@zorginnovatieforum.nl
050 800 3245

