Vereniging SIGRA: Jaarplan 2019 - overzicht basis en programma’s

DEFINITIEF – externe versie

‘SIGRA inspireert en verbindt partners in zorg & welzijn. Samen werken we aan toegankelijke en passende zorg & welzijn voor de mensen in onze regio. We doen dit met ruim
100 organisaties, met samen meer dan 130.000 professionals, in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.’
Aansturing SIGRA-bestuur i.s.m.
Stuurgroepen

ICT

Aansturing Strategische commissie ICT, Innovatie &
eHealth

A&O

Aansturing Strategische commissie Arbeidsmarkt &
Onderwijs

Basis lidmaatschap – nemen alle leden af
SIGRA Innovatielab Zorg en Welzijn

Organiseren en optimaliseren van samenwerking op zorgvernieuwing in de regio

Kennisbundeling van innovatieve aanpakken, werkwijzen en producten in de regio

Experimenteerplek voor inspiratie, taaie vraagstukken en probeerprojectjes






Berichtendienst en veilige
mail
eOverdracht/Point
XDS Dienst
LSP
Netwerkdiensten (MANZA,
AmZX, Videoconferencing,
LSP)

Naar vanzelfsprekende samenwerking informeel- welzijn-zorg
(Kwetsbare) mensen
A&O




Convenant
Brandveiligheid
Regiotafel
Antistolling
Expertisenetwerken LVB,
NAH, Autisme
Convenant
politie, justitie,
zorg

ICT

Betere doorstroming naar (tijdelijke) opvang
Kwetsbare ouderen

A&O

ICT

Transmuraal Platform Amsterdam
Mensen met DM, Astma/COPD, CVRM en CV A

A&O

Verbeteren van de medicatieoverdracht
Kwetsbare mensen die afhankelijk
ICT
zijn van medicatie

Leren en werken





Strategie en visieontwikkeling
Synergy drie regio’s: AmsterdamDiemen-Amstelveen, ZaanstreekWaterland, Noord-Holland Noord

Beeldvorming en beroepsoriëntatie

ICT diensten:

A&O




Leren en werken



Borgen &
verbinden

Vernieuwen



ICTICT

(Keuze) Programma Arbeidsmarkt & Onderwijs

Strategisch arbeidsmarktbeleid



Verbeteren
gegevensuitwisseling
tussen zorg- en
welzijnsprofessionals.
Verbeteren zorg door
gegevensuitwisseling met
patiënten en cliënten.
Verbeteren van de zorg
door domein overstijgende
data analyse.

Optimaliseren

Verbeteren integrale samenwerking rond het gezin
Jeugd

ICT

Privacy & Informatieveiligheid (P&IV)

Concretisering ICT visie naar strategie: doelarchitectuur en uitvoering

Digitale ondersteuning
transmurale
informatieoverdracht


Basis Programma Integrale Zorg en Welzijn – nemen alle leden af

Verbinden &
Analyseren

Strategie en visieontwikkeling

Basis Programma Arbeidsmarkt & Onderwijs

Onderzoek-, expert-, vraagbaak- en adviesfunctie

Arbeidsmarktcommunicatie

Ondersteunen en versterken regionale en landelijke samenwerking
leden en stakeholders

Beeldvorming en beroepsoriëntatie

(Keuze) Programma ICT, Innovatie & eHealth

Vereniging en Netwerk

Platform en netwerkfunctie

Strategie en visieontwikkeling

Samenwerking stakeholders

Communicatie en ledenvoordelen

Duurzame inzetbaarheid

Basis Programma ICT, Innovatie & eHealth

Expert, vraagbaak en adviesfunctie

Ondersteunen en versterken samenwerking met regionale en landelijke
stakeholders

Organisatie kennisevents ICT, Innovatie en eHealth (Zorg2025)

SIGRA – BASIS 2019
Missie

‘SIGRA inspireert en verbindt partners in zorg & welzijn. Samen werken we aan toegankelijke en passende zorg & welzijn voor de mensen in onze regio. We doen dit met ruim
100 organisaties, met samen meer dan 130.000 professionals, in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.’
Aansturing: SIGRA bestuur
Edwin van der Meer (voorzitter, BovenIJ ziekenhuis), Dick Veluwenkamp (penningmeester, Arkin), Else de Wit (Centram), Eric Hisgen (Amstelring),
Mariënne Verhoef (Spirit/De Bascule), Jeroen van Roon (OLVG), Stella Zonneveld (Huisartsen Kring Amsterdam), Clemens Blaas (HVO Querido),
José Manshanden (GGD), Marcel Kooij (FBA), Deborah Lauria (adviserend lid, Cliëntenbelang), Jacqueline van Loon (!Woon, aspirant-lid)

Aansturing

SIGRA Innovatielab Zorg en Welzijn

Onderdelen

Resultaten







Activiteiten

Bestuurlijke
trekker

Vereniging en Netwerk SIGRA

ICT, Innovatie & eHealth

Arbeidsmarkt & Onderwijs

In Amsterdam, Diemen en Amstelveen is het merendeel van de zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten bij SIGRA
In Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord is het merendeel van de zorg- en welzijnsorganistaies aangesloten bij SIGRA voor Arbeidsmarkt & Onderwijs
SIGRA wordt door haar leden en regionale/landelijke stakeholders gezien en gevonden als hét netwerk voor samenwerking rondom integrale zorg en welzijn; Arbeidsmarkt & Onderwijs; ICT,
Innovatie & eHealth
De SIGRA-leden werken vanuit de SIGRA-missie samen op relevante domein overstijgende dossiers
De SIGRA-leden weten elkaar snel te vinden, maken -indien gewenst- vanuit de SIGRA-missie relevante afspraken onderling en met stakeholders

 Opbouwen van domein- en sector
overstijgend (regionaal)
innovatienetwerk.
 Organisatie domein-overstijgende events:
- Hacking Health 2019
 Organiseren van innovatiesessies o.b.v.
input programma’s: (jeugdhulp,
medicatie-overdracht en informele zorg/
welzijn)
 Projectmanagement lopende projecten,
o.m.:
- Dolce Vita (kraken van krakende
ketens)
 Focusproject
- Zorginnovatiewinkel
 Verkenningen extern, gericht op het
verbinden van partijen en acquisitie van
middelen.
- Data delen zonder data delen (multi
party computation)
- AEB Health Research Infrastructure
- Doelgroepenvervoer
- CQP R-Act resourcegroups
- G-Moji
- App vroegdetectie Jeugdzorg

 Platform en netwerk voor zorg- en
welzijnsorganisaties en hun professionals
 Signaleren, afstemmen, agendasetting,
adviseren vanuit SIGRA-visie
 Verbinding en aanspreekpunt
stakeholders zoals: Zilveren Kruis,
Gemeenten, VWS, Elaa, Amsterdam
Economic Board, Amsterdamse Federatie
van Woningbouw Corporaties (AFWC)
 Communicatie, SIGRA-website,
nieuwsbrieven, SIGRA eZine
 SIGRA Bestuurlijke werkconferentie zorgen welzijnsvernieuwing
 SIGRA ledenconferentie inclusief
algemene ledenvergadering
 Beleidsondersteuning bestuurlijke
samenwerking Amstelveen (i.s.m. VBZ)
 SIGRA Games/toolbox en
procesbegeleiding
samenwerkingsvraagstukken
 SIGRA-bestuur: bestuurssecretariaat
 Ledenvoordelen (o.a. GVB/NS, Zilveren
Kruis, Zorg en Zekerheid)

SIGRA-bestuurslid:
Mariënne Verhoef & Clemens Blaas

SIGRA-voorzitter: Edwin van der Meer

 Expert-, vraagbaak- en adviesfunctie
 Landelijke samenwerking: Nictiz, VZVZ
(Vereniging van Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie)-LSP (Landelijk
Schakelpunt), RSO-NL (Vereniging
Regionale Samenwerkingsorganisaties
voor ICT)
 Samenwerking regionale stakeholders:
gemeente, Zilveren Kruis, Elaa, AHTI
 SIGRA Strategische Commissie ICT,
Innovatie & eHealth - regionale eHealth
agenda
 Concretisering ICT, Innovatie & eHealthvisie
 Continue afstemming met ZorgICT
Diensten
 Organisatie Zorg2025 i.s.m. Adam
Economic Board, KvK en Rabobank

SIGRA-bestuurslid: Jeroen van Roon

 Onderzoek, expert, vraagbaak- en
adviesfunctie
 Capaciteitsvraagstukken, bijeenkomsten
Strategische Personeelsplanning (SPP)
 Arbeidsmarktrapporten ‘facts & figures’
 Scenario onderzoek ”Nieuwe vormen van
werkgeverschap”
 Doorlopend uitstroomonderzoek onder
vertrekkende medewerkers
 Landelijke samenwerking: RegioPlus ,VWS,
OCW
 Samenwerking reg. stakeholders:
gemeenten, onderwijs, Elaa, Zorgkantoren
 Samenwerking landelijke
brancheorganisaties: ACTIZ, NVZ
 Samenwerking landelijke organisaties: CNV
en CAOP ikv specifieke trajecten
 SIGRA Arbeidsmarktconferentie
 Aanjagen en coördinatie Regionale
Actieplannen Tekorten (RAAT)
 SIGRA Strategische Commissie A&O
 Ondersteuning (bestuurlijke) netwerken
Noord-Holland Noord en ZaanstreekWaterland
 Ondersteuning HR- netwerken
SIGRA-bestuurslid: Eric Hisgen

BASIS - Programma Integrale Zorg en Welzijn 2019 – (deel 1)
Programmadoel

Om zorg & welzijn toegankelijk te houden, is het belangrijk dat zorg- & welzijnsorganisaties goed en efficiënt met elkaar samen werken. SIGRA denkt mee, verbindt en
bevordert een gezamenlijke visie en aanpak.
Projecten (tijdelijk met maximale looptijd van 2 jaar)
Programma management: Christèle Warmerdam

Aansturing

Programma
lijnen

Doel

Verbeteren integrale samenwerking rond het gezin

Naar vanzelfsprekende
samenwerking informeelwelzijn-zorg

Betere doorstroming naar
(tijdelijke) opvang

Transmuraal Platform
Amsterdam

Verbeteren van de
medicatieoverdracht

Borgen & Verbinden

Alle gezinnen ontvangen
tijdig kwalitatief goede hulp
passend bij de hulpvraag

Mensen krijgen integrale
(in)formele zorg en ondersteuning passend bij hun
behoefte en mogelijkheden

Kwetsbare ouderen krijgen
de juiste (tijdelijke) zorg, op
de juiste plek, op het juiste
moment

Optimale zorg op de juiste
plaats middels transmurale
afspraken tussen huisarts en
specialist

Veilige zorg voor patiënten
door een goede, snelle en
veilige medicatieoverdracht
door alle betrokkenen

Borgen, implementeren en
actualiseren van ontwikkeld
domeinoverstijgend beleid




Resultaat
2019





Inspanningen
Integrale Zorgen Welzijn

Beleidsondersteuning
Transformatienetwerk
Jeugd
Partnership met de 14
regiogemeenten
verstevigd
Quick wins
adviesrapport
crisisketen jeugd
gerealiseerd
Verkenning opzet
integrale crisisdienst
jeugd

Verbinden & analyseren

Betrokken partijen
rondom jeugd met
elkaar verbinden

Verbindingen leggen
met andere initiatieven
i.h.k.v. van de
crisisketen
Optimaliseren

Organiseren
brainstormsessies
adviesrapport
crisisketen jeugd

Landelijke voorbeelden
integrale crisisdienst
jeugd verzamelen &
draagvlak creëren







Gezamenlijk koers met
alle betrokken partners
binnen sociaal domein
bepalen
Actieleernetwerk naar
vanzelfsprekende
samenwerking
informeel- welzijn-zorg(wonen) opgericht (leren
van Verbond van 100 +
doorbraken stedelijk
oppakken)
Advies ICT-toepassingen
in de wijk die vraag en
aanbod samenbrengen

Verbinden & analyseren

Delen ontwikkelingen,
concepten en good
practices binnen het
sociaal domein (o.a.
doorontwikkeling wijkzorg, basisvoorziening,
Allianties Wijkzorg) waar
mogelijk ontdubbelen
Vernieuwing

Gezamenlijk leren van
casuïstiek uit leefwereld
voor realiseren doorbraakprojecten (systeem
ondersteunend aan
vraag) en vertaling naar
adviezen verbeteren
samenwerking sociaal
domein/wonen



Het Aanmeldportaal
geeft toegang tot meer
vormen van tijdelijke
zorg en is beschikbaar
voor meer verwijzers

Minder gebruik van
(onnodige) tijdelijke zorg

Werkafspraken tussen
partijen i.r.t. kwetsbare
ouderen met (O)-GGZ
problematiek

Nadere inventarisatie
knelpunten overdracht
tussen zorgprofessionals

Klankbordgroep
Doorstroming is herijkt
Verbinden & analyseren

De verschillende
domeinen in de
thuissituatie van de
kwetsbare ouderen
Optimaliseren

Verwijsafspraken maken
en faciliteren uitbreiding
aanmeldportaal

Samenwerking, vroegsignalering en preventief
handelen thuiswonende.

Samenwerking (O)-GGZ
Borgen

Transmurale afspraken
ziekenhuis en VVT

Afstemming koepels,
Zilveren Kruis, gemeente
en VWS









Update en verdere
implementatie Stedelijk
Transmurale Afspraken
COPD-Astma, CVRMHartfalenAtriumfibrilleren, DM en
CVA.
Professionalisering TPAapp, verhogen gebruik
Transmurale afspraken
vertaald naar digitale
verwijzing en
terugrapportage
Coördinatie regionale &
stedelijke scholing

Optimaliseren

Update Stedelijk
Transmurale Afspraak
DM en CVRM.
Vernieuwing

STA Chronisch Nierfalen
opstellen

Verbinding
Specialistische Advies
Consult & pilot TIM
Borgen

Verstevigen
mandatering:
‘vrijblijvendheid’
voorkomen. Inzet op
implementatie

Coördinatie regionale &
stedelijke scholing CVA,
DM, Astma/COPD,CVRM





Communiceren en
toepassen van het
adviesrapport
medicatieoverdracht in
het werkproces van alle
relevante professionals
in het medicatieproces
van de patiënt
Specifiek voor
Amsterdam wordt in
kaart gebracht welke
aanvullende activiteiten
noodzakelijk zijn bij
risicogroepen

Vernieuwing

‘Convenant
ziekenhuizen en
apothekers regio
Amsterdam e.o. inzake
digitaal recept’ ihkv
VIPP
Borgen

Bijeenkomst
organiseren ihkv
adviesrapport voor
bestuurders, hoofden
medische staf en
ziekenhuisapothekers

Adviesrapport breed
communiceren richting
professionals

Convenant Brandveiligheid

Brandveiligheid in Groot
Amsterdam op een
hoger niveau krijgen
volgens een
risicogerichte
benadering
Regiotafel Antistolling

Toezien op de naleving
van de stedelijke
afspraken rond
antistollingen
Expertise-netwerken LVB,
NAH, Autisme

Aanbieders rondom
Autisme, NAH en (L)VB
bundelen waar mogelijk
de krachten
Convenant politie, justitie,
zorg

Bewaken afspraken
convenant, actualiseren
24uurs contactpersonen
-lijst, leermomenten
trekken uit het delen en
bespreken casuïstiek
Groei van de Stad

Delen van vraagstukken
m.b.t. de groei van de
stad (aanbieders en
gemeente)

Inspireren en leren van
vernieuwende zorg &
welzijnsconcepten

BASIS - Programma Integrale Zorg en Welzijn 2019 – (deel 2)
Naar vanzelfsprekende
samenwerking informeelwelzijn-zorg

Verbeteren integrale
samenwerking
rond het gezin

Programma
lijnen

Betere doorstroming naar
(tijdelijke) opvang

ICT

Verbinding leggen met (via
innovatielab):

‘Meer tijd en informatie
voor de cliënt’ in de
jeugdketen

Samenwerken met
initiatief Garage 2020
(voorspellingen doen
van het risico op een
mogelijke
uithuisplaatsing o.b.v.
data)





Afstemmen en
convergeren ICTontwikkelingen Sociaal
Domein en Zorg in de
Wijk
Inventarisatie ICT
toepassingen die vraag
en aanbod in de wijk
samenbrengen + advies
(voorkomen
eilandautomatisering)







Optimaliseren digitale
ondersteuning
transmurale
informatieoverdracht
Uitvoeren pilot
eOverdracht (eenmalige
registratie gegevens)
tussen ziekenhuizen en
VVT.
Verkenning verbeteren
vindbaarheid van
thuiszorg aanbod voor
ziekenhuizen (Point)










Inspanningen
Arbeidsmarkt
& Onderwijs

A&O

Bestuurlijke
Trekker

Verbeteren van de
medicatieoverdracht

Borgen & Verbinden

Opstellen communicatieplan per project per doelgroep

Communicatie

Inspanningen
ICT

Transmuraal Platform
Amsterdam



Realiseren oplossingsrichtingen vanuit de
Gemeente Amsterdam,
SIGRA en het Verweij
Jonker instituut rondom
plan: Personeelstekorten in het ‘zwaardere
segment’ Jeugdhulp
Uitvoeren deelprojecten
Samenwerken, Professionaliteit en Mobiliteit
in samenwerking met de
gemeente

Mariënne Verhoef







Verkenning draagvlak
oprichting ‘SIGRA
Actieleernetwerk naar
vanzelfsprekende
samenwerking
informeel- welzijn-zorg’
Met behulp van dit
netwerk gezamenlijk
leren van casuïstiek uit
de leefwereld van
bewoners (o.a. via
Verbond van 100).
Casuïstiek vertalen naar
implicaties
doorbraakprojecten
(opleiding,verantwoorde
lijkheden, financiering)

Clemens Blaas &
Rob van de Beek

Randvoorwaardelijk:

Middels het Regionaal
Actieplan Aanpak
Tekorten (RAAT) en
SPInOV en ZONN wordt
ingezet op voldoende en
goed opgeleid
verpleegkundig en
medisch ondersteunend
personeel voor de regio

Eric Hisgen &
Frans Smits



Transmurale afspraken
vertalen naar digitale
overdracht voor
verwijzing en
terugrapportage per
stedelijke transmurale
afspraak (in
Zorgdomein, Epic,
Chipsoft en KIS
systemen)
Vormgeven
pragmatische
monitoring per STA
Professionalisering TPAapp, verhogen gebruik
en bekendheid van de
app
Data-analyse met
behulp van trusted third
party (via innovatielab)



Plan van Aanpak t.b.v.
tekorten aan
ondersteunend
personeel in de
huisartspraktijk. Focus
op kwaliteit van
opleiden, zij-instroom
en stageplaatsen

Indien gewenst nader in te
vullen

Joost Leferink

Ondersteuning
implementatie Toedien
Registratie Systeem
(thuiszorg en
apothekers)

Indien gewenst nader in te
vullen





Marcel Kooij &
Edwin van der Meer

Gezamenlijke aanpak
om tekorten binnen
publiek domein (zorg,
onderwijs,
kinderopvang, politie)
te slechten
O.a. uitvoering
voorrangsregeling
Amsterdamse zorg en
welzijn studenten

N.v.t diverse trekkers

(Keuze) Programma ICT, Innovatie & eHealth 2019
Programmadoel Bevorderen en verbeteren veilige uitwisseling van digitale informatie en stimuleren van het gebruik van technologie ter ondersteuning en verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.

Aansturing

Strategische agendacommissie ICT, Innovatie en eHealth – Programma management: Floor Bos
Jeroen van Roon (OLVG/voorzitter), Frank de Ligt (Apotheker), Yoanette den Boer (Amstelring), Petra van Tiggelen (GGD Amsterdam), Marianne Bramson (ROHA), Michiel Kooper (Arkin),
David Koetsier (HKA), Marcel Kooij (FBA), Jan Boers (OLVG), Cas de Bie (Cordaan)

Tijdige, volledige, correcte én veilige digitale overdracht van patiëntengegevens tussen zorg- en
welzijnsprofessionals onderling en tussen laatsten en patiënten en clienten. Het verbeteren van de
zorg door hergebruik en keten overstijgende analyse van data.

Privacy en veiligheid van digitale
informatieoverdracht regionaal borgen

Resultaat &
Inspanningen
2019

Informatievoorziening samenwerking met
de gemeente (Sociaal Domein)
 Afstemmen en convergeren ICTontwikkelingen Sociaal Domein en Zorg
in de Wijk
XDS architectuur 2.0
 Zorg dragen voor mogelijkheid tot
landelijke dekking gegevensuitwisseling
via XDS
VIPP/ OPEN en Persoonlijke
Gezondheidsomgeving (PGO)
 Verkennen wenselijkheid regionale
architectuur ter ondersteuning van
zorgaanbieders bij de ontsluiting van
gegevens voor patiënten/cliënten via
PGO’s en/of portalen (ihkv VIPP/OPEN
programma’s)
Veilige communicatie
 Bijdragen aan totstandkoming landelijke
standaard voor veilige mail en vertalen
naar passende ICT inkoop veilige mail
 Onderzoek naar en advies over
eenduidige keuze voor gebruik van
veilige chats/messengers

Betere doorstroming naar (tijdelijke) opvang (zie ook programma
Integrale Zorg en Welzijn)

Uitvoeren pilot eOverdracht (eenmalige registratie gegevens)

Optimaliseren digitale ondersteuning transmurale
informatieoverdracht

Verkenning verbeteren vindbaarheid thuiszorg voor ziekenhuizen
aanbod (Point)
Verbeteren van de medicatieoverdracht

Stimuleren LSP gebruik: Huisartsen, HAP en apotheken (apart
gecontracteerd, uren buiten programma)

Implementatie toedien registratie systeem (thuiszorg en apotheken)
Naar vanzelfsprekende samenwerking informeel-welzijn-zorg (zie ook
programma Integrale Zorg en Welzijn)

Concretiseren ICT-vraagstuk samenwerking formeel en informeel

Inventarisatie ICT best-practices die vraag en aanbod samenbrengen
Meer tijd en informatie voor de Client (MTIC)

Eenmalige registratie door zorgprofessionals in de wijkzorg (Wmo)

Realisatie aansluiting op de zorg coördinatie index en gezamenlijke
planmodule

Ondersteunen verkenning toepassing “MTIC-concept” in jeugdketen
Verbeteren gegevensuitwisseling in de wijk tussen huisartsen/POH en
thuiszorg

Onderzoek naar behoefte en advies over mogelijke ICT-tooling
(veilige communicatie)
Geen CD/DVD

Realisatie digitale uitwisseling beelden tussen ziekenhuizen binnen
en buiten de regio.
Geboortezorg

Realisatie digitale gegevens uitwisseling tussen zorgverleners binnen
VSV’s West en Centrum-Oost.
MANZA 2020

Vervanging huidige glasvezel ringen i.v.m. einde contract eind 2019.

Beter inzicht n patiëntenstroom van ziekenhuis naar zorgaanbieder m.b.v. ‘data-analytics’.
Overige data analytics experimenten via innovatie lab

Doel

Duurzame en eenduidige kosteneffectieve
ICT investeringen (voorkomen eilandautomatisering), stimuleren gebruik ICT
standaarden

Verbeteren van de zorg en welzijn door domein overstijgende data analyse

Privacy & Informatieveiligheid (P&IV)

Kansen verkennen

Digitale ondersteuning transmurale informatieoverdracht

Verbeteren zorg en welzijn door gegevensuitwisseling met patiënten en cliënten

Concretisering ICT visie naar strategie:
doelarchitectuur en uitvoering (projecten)

Verbeteren gegevensuitwisseling tussen zorg- en welzijnsprofessionals

Programma
lijnen

Resultaten 2019

Verhoogde bewustwording belang
P&IV bij leden

FG’s zijn gesprekspartner voor ISO’s
(kennis op peil brengen bij FG’s)

Evaluatie positionering Convenant
Veilige Elektronische
Gegevensuitwisseling (VEG) en
governance in de regio

Uniforme toestemming
geïmplementeerd (in lijn met
Gespecificeerde Toestemming)
Activiteiten

Coördineren gedetacheerde FG-pool

Kennis verwerven van en aansluiten bij
landelijke ontwikkelingen

Uitwisselen kennis & ervaring
(werkgroepen en SIGRA sharepoint
AVG bibliotheek)

Voortzetten/modulair door
ontwikkelen incompany FG-opleiding

Aanpassen (zo nodig) van Convenant
VEG tgv. AvG en (her-)positionering

Bestuurlijke informatiebijeenkomst
informatieveiligheid/cybersecurity
i.s.m. Z-CERT

Bewustwordingscampagne organiseren
voor Privacy & Informatieveiligheid

(Keuze) Programma Arbeidsmarkt & Onderwijs 2019
Programmadoel Bevorderen samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overige stakeholders, om samen te zorgen voor voldoende en goed opgeleide professionals in de sector. Zo blijft zorg &
welzijn voor iedereen toegankelijk.

Strategische Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs – Programma management: Ingrid Sluijs
Pien de Jong (Cordaan, voorzitter), Eric Hisgen (Amstelring), Lonneke Koelma (Zonnehuisgroep Amstelland), Roxanne Vernimmen (OLVG), Sylvia Bazuin (OLVG),
Margret Huisman (Flevoziekenhuis), Nellieke de Koning (De Bascule/ Spirit), Leo Groenendaal (Mennistenerf Pennemes combinatie), Jolanda Buwalda (Omring)

Aansturing

Programma
lijnen

Duurzame inzetbaarheid/mobiliteit

Beeldvorming en beroepsoriëntatie

Leren en werken

Doel

Behoud en mobiliteit van medewerkers in sector en regio

Duurzame instroom van medewerkers door realistische en
positieve beeldvorming

In samenwerking met onderwijs voldoende studenten en
medewerkers optimaal voorbereiden op de veranderende
beroepspraktijk



Resultaat
2019








Inspanningen
Arbeidsmarkt

& Onderwijs









Toename kennis en gebruik van instrumenten verzuim
en Duurzame Inzetbaarheid bij leden en medewerkers
Bezoekers vitaliteitshuis toegenomen met min. 10%
Goedlopend netwerk Duurzame Inzetbaarheid
Uitvoeren 2 pilot projecten n.a.v. suggesties
medewerkersdialoog
Ontwikkelen scan Duurzame Inzetbaarheid als
sturingsmechanisme bij medewerkers




Organiseren minimaal 2 themabijeenkomsten rondom
thema’s als Duurzame Inzetbaarheid (DI)
Uitvoeren Peiling Duurzame Inzetbaarheid en vervolg
geven aan uitkomsten
Regionale ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid
faciliteren voor SIGRA-leden
Loopbaantraject CNV Sterk in je Werk voortzetten
Onderzoeken mogelijkheden opzetten selectietool
Uitbrengen folders/brochures i.h.k.v. project Gezond &
Zeker
Vervolg geven aan succesvolle masterclass Duurzame
Inzetbaarheid
Starten pilot voor zij-instromers waarbij jobcrafting en
skills uitgangspunt zijn
Website blijfinzetbaar.nl i.s.m. andere regio’s neerzetten
en verbinden met het vitaliteitshuis
Starten pilot ‘Behoud en werkplezier’, gebaseerd op de
zelfdeterminatietheorie



















Goede en continue arbeidsmarkcampagne
Inzicht in carrièremogelijkheden en vacatures voor nu en
in de toekomst in de sector in de regio
Vergroten digitale beschikbaarheid van informatie over
werken en leren in de sector zorg en welzijn
Minimaal 2 initiatieven opzetten bereiken andere
doelgroep
Inzetten op minimaal 2 doelgroep specifieke initiatieven



Geven van informatie d.m.v. decanenvoorlichting,
gastlessen en studiebeurzen
Doorontwikkeling van het digitale platform Zorg Werkt
Zeker en de vacature website
Coördineren week van zorg en welzijn 2019
Aansluiten bij landelijke campagnes ‘Ik Zorg’ en ‘Aan jou
hebben we wat’
Faciliteren Regionaal Contactpunt ‘Ik Zorg’ campagne.
Organiseren inspiratiedagen i.s.m.’ Sterk in je Werk’
2 bijeenkomsten netwerk ‘Jong SIGRA’
Opzetten instroomtraject voor statushouders
Organiseren 2 bijeenkomsten voor het SIGRAcommunicatienetwerk
Ondersteunen organisaties in het zwaardere segment
jeugdhulp om extra personeel aan te trekken en huidig
personeel te behouden




















Samen vormgeven aan anders en meer opleiden over de
schotten heen en los van niveaus
Afspraken over continue opleiden
Verbeteren aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

ZONN en SPInOV: opleiden van voldoende medisch
ondersteunend personeel, gespecialiseerd- en initieel
verpleegkundigen
Doorlopend opleiden VIG/MMZ
i.s.m. Elaa/ LHV meer en anders opleiden van
ondersteunend personeel huisartsenzorg
Voortzetten en coördineren Sectorplan Plus
Uitbreiden aantal wijkleercentra/ fieldlabs
Uitwisselingsstages opschalen
Traineeship hbo-v zichtbare schakel over domeinen
Intensiveren samenwerking onderwijs
Doorontwikkelen opleidingshuis
Delen kennis en vaardigheden complexere cliëntgroepen
Voortzetten projecten gesignaleerde
arbeidsmarktknelpunten jeugdhulp
Realiseren plan ‘Werken is leren, Leren is werken’
Mede organiseren interprofessioneel leren conferentie
(i.s.m. Amsterdam UMC & hogescholen)

