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Bekijk hier de webversie

Augustus 2020- week 32

Hoe worden we samen voldoende digivaardig?
Digitaal werken is de nieuwe werkelijkheid, zeker sinds
corona (Covid-19). SIGRA wil bijdragen aan voldoende
digivaardigheid bij organisaties en cliënten. Daarom
zetten we ons hier de aankomende tijd extra voor in.
Lees hier hoe we samen digivaardig kunnen worden.

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk
Vanuit de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid van
het Europees Sociaal Fonds is door SIGRA het project
'Gezonde Organisaties, Gezonde medewerker' opgezet.
Omring greep, net als vier andere zorgorganisaties, de
kans om hiermee aan de slag te gaan. Zij kozen voor
een focus op "samen vitaal". Lees hier meer over het
project.

Nieuwe modules SIGRA opleidingen Privacy &
Informatieveiligheid
Ben jij op zoek naar verdieping rondom Privacy &
Informatieveiligheid? SIGRA biedt verschillende
(digitale) opleidingen aan, zoals de nieuwe modules
‘ICT-Contracten’ en ‘De privacyketen nader bekeken:
Europa vs de VS’. Ook de basisopleiding P&I "Van het
‘wat’ naar het ‘Hoe'" is dit najaar weer te volgen.
Interesse? Hier vind je meer informatie.

Folder 'Help ik ga naar het verpleeghuis'
beschikbaar
De verpleeghuizen in Amsterdam, Amstelland en de
Meerlanden zetten zich gezamenlijk in voor
kwaliteitsverbetering. Het aanbieden van heldere,
eenduidige informatie over het gehele
verhuisproces aan ouderen is hiervan een
onderdeel. Het resultaat is de (digitale) folder ‘Help, ik
ga naar een verpleeghuis’ Beschikbaar in het
Nederlands en Engels.

SIGRA Privacy Campagne 2020
Van 5 t/m 11 oktober besteden we in de SIGRA Privacy
https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-augustus-week32-1280708
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Campagne aandacht aan de privacy en
informatiebeveiliging. Door gezamenlijk een week lang
stil te staan bij privacy bewustwording, zorgen we ervoor
dat we extra aandacht besteden aan het integer en
zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Lees hier
meer.
Wil jij tijdens deze week met onze input in jouw
organisatie aandacht vragen voor het campagne
materiaal? Meld je aan als Privacy Ambassadeur bij
Mariëtte van der Leij via mvdleij@sigra.nl

Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep halen
de eerste post-hbo naar Westfriesland
De post-hbo opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn' is
een eerste aanzet voor aanbod van hoger onderwijs in
Westfriesland. De initiatiefnemers zijn Omring en
WilgaerdenLeekerweideGroep. De opleiding is een kans
voor zorgmedewerkers om zich te ontwikkelen op het
snijvlak van zorg en technologie.
Er zijn plekken beschikbaar voor organisaties in heel
Noord-Holland. Meer weten? Neem dan een kijkje
op talentacademywestfriesland.nl.

SIGRA & Corona
Subsidieregeling zorg/hulp op afstand
Ben je werkzaam bij een organisatie voor wijkverpleging,
huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo
en/of geestelijke gezondheidszorg? En willen jullie
investeren in de structurele inzet van digitale zorg op
afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen
met een chronische ziekte/beperking of een psychische
aandoening? Dan kan je wellicht gebruik maken van de
nieuwe regeling SET Covid-19 2.0. Lees hier meer over
de subsidieregeling.
Wil je de aanvraag samen met andere leden doen?
Neem dan contact op met mblom@sigra.nl

Agenda
Hacking Health Amsterdam

Wanneer: 10, 11 en 12 september
Locatie: broedplaats Contact, waarbij er in een hybride vorm gewerkt wordt (online
workshops en coaching)
Zie en/of ervaar jij een probleem in zorg en welzijn of wil je meewerken aan oplossingen?
Een case indienen kan nog t/m 17 augustus of meld je aan als 'hacker'.

SIGRA Algemene Ledenvergadering en SIGRA Ledenconferentie Innovatie &
eHealth

Wanneer: Donderdag 19 november 2020 14:30 - 17:00
Locatie: Bimhuis, Piet Heinkade 3, Amsterdam (voor bestuurders) en webinar (voor andere
genodigden).
Meer informatie over het programma en over het aanmelden volgt nog.
https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-augustus-week32-1280708
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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

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website

Bronvermelding beeldmateriaal: de afbeeldingen bij de artikelen 'SIGRA
opleidingen', 'post-hbo' en 'subsidieregeling zorg op afstand' zijn afkomstig van
Freepik.com.
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