
Impactvol aan de 
slag met IZA
Hoe maak ik mijn ideeën IZA proof 
Met meer duurzame impact op passende zorg en gezondheid

We zien dat er op verschillende schaal aan de transitie naar passende zorg wordt gewerkt. Soms is dat 
vanuit individuele organisaties, soms vanuit samenwerkingsverbanden en soms al vanuit een breed 
regionaal platform. Q-Consult Zorg helpt op al deze niveaus om van idee naar impactvol (transformatie) 
plan te komen, dat waarde toevoegt voor alle relevante partijen. En om deze plannen vervolgens ook in de 
praktijk te brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden op het gebied van organiseren, monitoren 
en fi nancieren. Dit doen we op alle acht thema’s van de IZA werkagenda. Hierbij kijken we altijd naar hoe we 
initiatieven kunnen invlechten in, en koppelen aan, een (bestaande) regionale agenda. Zo zorgen we ervoor 
dat de impact van deze thema’s veel groter en duurzamer zal zijn. 

Onderstaande fi guur geeft dit goed weer. De ideeën dobberen op het wateroppervlakte. Maar om ze meer 
in te bedden, en hun impact te bestendigen, is het ook belangrijk om zicht te krijgen op dat wat zich nu nog 
vaak onder de waterlijn bevindt. Daar ligt het fundament voor een duurzame aanpak. 

Ruimte creëren om 
samen te leren wat de 
transformatie oplevert 
en welke institutionele 
barrières je tegenkomt

Ga (begeleid) aan de slag met de 
8 thema’s van de IZA werkagenda

1. Zorg die echt helpt en past bij de 
situatie van de patiënt.

2. Eerstelijnszorg laagdrempelig en 
dichtbij.

3. Zorg voorkomen door gezond leven en 
preventie.

4. Verbeteren van digitalisering en 
gegevensuitwisseling.

5. Meer samenwerking binnen de regio en 
tussen sectoren.

6. Samenwerking sociaal domein, 
huisartsenzorg en ggz.

7. Vergroten werkplezier in de zorg.
8. Verbeteren contractering.

Een continu 
proces van 

passende zorg 
in de praktijk 

brengen
Zorg die echt helpt 

en bij mij past!

Idee om te veranderen 

First come, 
fi rst served

Voor juni 
2023

Een impactvol plan opstellen met alle 
relevante samenwerkingspartners

Het plan invlechten in een regionale 
agenda met randvoorwaarden 

en geprioriteerde doelen per 
doelgroep

Inzichtelijk maken van actuele 
regionale data om doelen te 

stellen en te monitoren

Voor januari 
2024

Regioplan

Regiobeeld

Impactvol 
transformatieplan

Aansluiten 
bij sectorale 
en landelijke 
afspraken en 

doelen


