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Bekijk hier de webversie

November 2020- week 47

Energieke start van het RAGA bij SIGRA
Het Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam is
in opdracht van het ROAZ en met ondersteuning van
SIGRA opgezet. Met het RAGA wordt de stroom
patiënten vanuit het ziekenhuis naar tijdelijke zorg
centraal gecoördineerd. Mede met de hulp van onze ICT
ondersteuning kunnen vijf medewerkers van
ziekenhuizen en verpleeghuizen dagelijks samenwerken
om de capaciteit in Groot Amsterdam zo goed mogelijk
te benutten.
Lees meer over het RAGA.

Resultaten proeftuin eOverdracht Amsterdam
Bijna 52% van de mensen die bij de verpleegkundige
zorg betrokken zijn ervaart problemen in de overdracht
van gegevens. Om dát te verbeteren is de
informatiestandaard eOverdracht ontwikkeld en
opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut
Nederland.
Inmiddels hebben we onze eerste ervaringen opgedaan
met elektronische gegevensuitwisseling volgens deze
standaard. In opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft SIGRA dat
uitgevoerd in de Proeftuin eOverdracht.
Bekijk de infographic voor de resultaten van de Proeftuin
eOverdracht Amsterdam.

NIEUW! SIGRA Magazine: hoe betrek je de
doelgroep?
Alleen samen kunnen we passende zorg en
ondersteuning bieden. Samen gaan we voor vitale,
gezonde inwoners en professionals in onze regio. Om
deze missie uit te voeren betrekken we de mensen om
wie het gaat bij onze projecten, netwerken en events.
Hoe doe je dat? In onze SIGRA Magazine 'Betrek de
Doelgroep' hebben we heel veel voorbeelden hoe je de
doelgroep kan betrekken.
Lees alle tips en inspiratie in onze SIGRA Magazine
'Betrek de doelgroep'.
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SIGRA & Corona
Horeca Helpt de Zorg
Horecamedewerkers in Noord-Holland die tijdelijk in de
zorg willen werken en zorgorganisaties die nu extra
handen nodig hebben vinden elkaar via de
website: horecahelptdezorgnoordholland.nl
Dus kun jij als zorgaanbieder wat hulp gebruiken van
horecatoppers, schrijf je dan in via het platform!
Horeca Helpt de Zorg is ontstaan in de Noordelijke
provincies van Nederland. Mede aangejaagd door de
zorg-en welzijnsaanbieders verenigd in ZWplus hebben
SIGRA en samen Voor Betere Zorg het initiatief
overgenomen om voor Noord-Holland de matching te
verzorgen.

Communicatie Toolkit Extra handen voor de zorg
In deze toolkit vind je de communicatiemidelen voor de
werving van (oud) zorgprofessionals voor Extra handen
voor de zorg. Het gaat om foto's, logo + letterype,
advertenties, social posts en banners.

Meer nieuws
De SIGRA Samenwerkingsaward 2020: de winnaars worden vandaag tijdens de
SIGRA Digitale Ledenconferentie bekend gemaakt!
SIGRA deelt alle regionale initiatieven op het gebied van digivaardigheid in de zorg
en welzijn.
Bekijk het SIGRA Jaarverslag 2019/2020. Samen kunnen we hier trots op zijn!
SIGRA ondersteunt sinds februari 2019 het project Leren en Reflecteren voor
jeugdprofessionals in Amsterdam. Doel van het project is het versterken van het
vakmanschap van jeugdprofessionals. ❗ Nu met juiste link naar het
volledige artikel. .

Agenda
Tweedelige workshop JONG SIGRA Netwerk: De toekomst van Zorg in Welzijn
in 2030 = VOL
Wanneer: donderdag 19 november en dinsdag 1 december
Locatie: Online

Hartelijk dank voor de vele aanmeldingen. Deze workshop is inmiddels vol. Wij blijven
bijeenkomsten organiseren voor het JONG SIGRA Netwerk. Houdt onze website in de
gaten!

Online Masterclass en Workshop Waarderend Leiderschap & Waarderend
Coachen op de werkvloer
Wanneer: Dinsdag 8 december 2020
Tijd: 12:00 - 13:00 uur
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Locatie: Online via Zoom
SIGRA organiseert deze masterclass voor HR professionals, leidinggevenden en
teammanagers van SIGRA-leden. Na de masterclass weet je onder meer wat de
Waarderend leiderschapsmethode inhoudt en je hoe dat kunt toepassen binnen je
organisatie.
Lees meer en meld je aan voor de masterclass en het webinar.

Landelijke kick-off Breinlijn met actrice Margôt Ros (bekend van Toren C)
Wanneer: Woensdag 9 december 2020
Tijd: 12:30 - 14:00 uur
Locatie: Nader te bepalen

Voor mensen met hersenletsel, hun naasten, professionals of andere geïnteresseerden en
betrokken bij Breinlijn organiseert SIGRA samen met partners de landelijke kick-off van
Breinlijn.
❗ Nu met juiste link naar het programma. Meld je aan.

Regionale voorronde Zorginnovatieprijs 2021
Wanneer: Dinsdag 9 februari 2021
Tijd: 16:00 - 19:00 uur
Locatie: Nader te bepalen

Wie heeft de meest innovatieve onderneming in de scale-up fase? Op dinsdag 9 februari
2021 maken we de regionale winnaar en de publiekswinnaar uit de provincies NoordHolland en Flevoland bekend. Deze winnaars dingen mee naar de Nationale
Zorginnovatieprijs 2021! De regionale voorronde wordt georganiseerd door SIGRA en
haar Zorg2025 partners Amsterdam Economic Board, Rabobank, ahti en Smart
Health Amsterdam.
Aanmelden? We laten je snel weten hoe je dat kunt doen. Houd sigra.nl en
onze LinkedIn in de gaten!

Alle SIGRA bijeenkomsten tot eind 2020 online en digitaal

SIGRA inspireert en verbindt partners in zorg en welzijn.
Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning
bieden. Samen gaan we voor vitale en gezonde inwoners in
onze regio. We doen dit met ruim 120 organisaties uit alle
sectoren van zorg & welzijn, met samen meer dan 130.000
professionals, in Amsterdam, Diemen, Amstelveen,
Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SIGRA
p/a Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam
T: 020-512 88 88
E: sigra@sigra.nl
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