
17-3-2021 Een terugblik op de Ledenconferentie en Algemene Ledenvergadering 2020

https://mailchi.mp/sigra/terugblik-lcenalv-2020-1280860 1/3

Online versie

 
Terugblik Ledenconferentie en Algemene
Ledenvergadering 2020
Ruim 300 deelnemers volgden afgelopen donderdag de SIGRA Ledenconferentie
met het thema "Samen anders werken door technologie". Hoe toepasselijk verliep
die dit jaar, door toedoen van de coronacrisis, volledig digitaal. Ook de Algemene
Ledenvergadering (ALV) had een hoge opkomst. SIGRA-leden hebben hun
goedkeuring gegeven voor het jaarplan en de begroting 2021. We blikken terug op
een geslaagde middag.  
 

Samen anders werken door technologie  
De plenaire- en de breakout-sessies gingen verdiepend
in op een aantal technologische innovaties die kansen
bieden om samen anders en efficiënter te werken.
Gastspreker Xenia Kuiper (innovatiespecialiste bij
Philadelphia Zorg) gaf treffend aan dat er al veel robots
in de zorg werken, namelijk de zorgverleners. Veel
repeterende werkzaamheden kunnen door robots
worden overgenomen en daarmee het werk verlichten.
Gastspreker Diane Janknegt vertelde hoe algoritme zorg
en welzijn kan ondersteunen. De techniek van Wizenoze
maakt het mogelijk om de juiste informatie van het
internet op het juiste moment aan te bieden aan
bijvoorbeeld laaggeletterden, ouderen en licht
verstandelijk beperkten. 
 
Kijk het complete plenaire deel, inclusief de
vraaggesprekken met Xenia en Diane, hier terug.  

Samenwerken is winnen: de uitreiking van de SIGRA
Samenwerkingsaward
De juryprijs ging dit jaar naar Bas Ouwens
(jongerenwerker, MEE en de Wering) voor zijn inzet voor
jongeren en ouderen in Den Helder. Hij ontvangt een
cheque t.w.v. €1.000,- om in te zetten ter bevordering
van de samenwerking De publieksprijs, een SIGRA
Game naar keuze inclusief spelbegeleider, werd
gewonnen door Els Annegarm (maatschappelijk werker,
Stichting Doras, Amsterdam).  
 
In dit filmpje vertellen zij zelf over de winnende
samenwerking en zie je ook de derde genomineerde:
Saskia Beukenhorst (zorgbemiddelaar, Ons Tweede
Thuis).  

https://mailchi.mp/sigra/terugblik-lcenalv-2020-1280860?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/keuzeformulier-breakoutsessies-ledenconferentie2020
https://play.quickchannel.com/play/6x4vag
https://www.sigra.nl/sigra-games
https://www.sigra.nl/Winnaars-SIGRA-Samenwerkingsaward-2020
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Oeuvre award voor scheidend voorzitter Edwin van
der Meer  
 
Tijdens de, eveneens digitale, Algemene
Ledenvergadering (ALV) stonden we stil bij het afscheid
van Edwin van der Meer (BovenIJ ziekenhuis) als
voorzitter van SIGRA. Hij ontving de SIGRA
Samenwerkingsaward ‘Oeuvreprijs’ voor zijn jarenlange
inspanningen om samenwerking in zorg en welzijn te
bevorderen. Edwin is geroemd om zijn continue
aandacht voor de kwetsbare mensen in de SIGRA-regio
en zijn tomeloze energie. 
 
Godfried Barnasconi (Cordaan) neemt de functie van
voorzitter van Edwin over. 

Wisselingen in het SIGRA-bestuur  
 
Naast Edwin van der Meer is ook Clemens Blaas
(voorheen HVO Querido) in 2020 afgetreden als lid van
het SIGRA-bestuur. Clemens heeft zich lang op een
zeer bevlogen wijze actief ingezet voor SIGRA. Namens
alle SIGRA-leden bedanken wij hem voor zijn inzet! 
 
Ook verwelkomden we twee nieuwe leden: Katja Hoorn
(Reade) en Douwe van Riet (HVO Querido). Met deze
benoemingen is het SIGRA-bestuur weer volledig
gevuld.  
 
 

Verkenning van een samenwerking met VBZ  
Behalve goedkeuring van het jaarplan 2021 en de
begroting 2021 door de SIGRA-leden, zijn tevens de
statutenwijzigingen voor Vereniging SIGRA vastgesteld.
Deze worden gemoderniseerd en aangesloten op de
huidige werkwijze. Een ander belangrijk besluit is de
verkenning van nadere samenwerking tussen SIGRA en
VBZ, het samenwerkingsverband van zorg en welzijn in
regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Vooruitblik naar 2021 
Ook in 2021 blijft SIGRA projecten en activiteiten
neerzetten in het kader van de maatschappelijke opgave
en meerjarenvisie: ‘Alleen samen kunnen we passende
zorg en ondersteuning bieden, samen gaan we voor
vitale, gezonde inwoners en professionals in onze regio’.

Bedankt  
SIGRA bedankt iedereen voor de medewerking en bijdrage aan de conferentie en ALV. 
Tot volgend jaar! 

https://www.sigra.nl/jaarplan-jaarverslag
mailto:sigra@sigra.nl
http://www.sigra.nl/
http://www.twitter.com/SIGRA
http://www.linkedin.com/company/bureau-sigra-dienstverlening
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Beeldmateriaal bij bericht Clemens Blaas door Jildiz Kaptein  
 
Deze Nieuwsflits is een uitgave van SIGRA. 
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