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Bekijk hier de webversie Augustus  2020- week 34

Wie verdient volgens jou de SIGRA
Samenwerkingsaward 2020?
 
De samenwerkingsaward is er voor mooie
samenwerkingsinitiatieven en degenen die zich daarvoor
inzetten. Heb jij iemand in gedachten? Check of hij/zij
aan de criteria voldoet. Ja op alle vijf criteria? Meld hem
of haar voor woensdag 30 september aan. 
 
Naast een prachtige award zijn er ook andere prijzen: 
- een check van €1.000,-;  
- het boek “Spelen met Samenwerken: Serious
Business”;  
- een SIGRA game incl. spelbegeleider. 
 
Vragen? Neem contact op met Nicole Ranzijn

Gezond & Zeker  
 
Hoe ga je om thema's zoals agressie, psychosociale
arbeidsbelasting, werkdruk of de overgang? Op Gezond
& Zeker vind je tools en praktijk verhalen voor de zorg-en
welzijnsprofessional op de werkvloer.  
 
Gezond & Zeker is een initiatief van SIGRA en haar
collega organisaties verenigd in RegioPlus. 

Samen digivaardig 
 
SIGRA draagt graag bij aan voldoende digivaardigheid
bij organisaties en cliënten. Dat doen we onder andere
door inzichten en materiaal te delen. We hebben alle
informatie gebundeld op een overzichtspagina. Recent
is die aangevuld met:

Het onderzoek "FindMyApps" van VUmc:
technologie voor mensen met dementie, waarbij
zorgmedewerkers een training digivaardigheid
krijgen als de organisatie meewerkt aan het
onderzoek.
Zelftesten voor GGZ en de GHZ van de coalitie
digivaardig in de zorg.  
Het webinar 'Talent van medewerkers inzetten
voor digitalisering' van de coalitie Digivaardig in
de zorg i.s.m. ActiZ op 3 september. 

Wat wordt er in jouw organisatie gedaan aan het
vergroten van digivaardigheden? Wij zijn ook benieuwd
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naar andere voorbeelden, deel ze met ons!

Dashboard Vitale Medewerkers 
 
Vitale medewerkers die met plezier werken zijn goud
waard. Het dashboard Vitale medewerkers biedt
informatie om gezond en met plezier aan het werk te
blijven. Bijvoorbeeld stoppen met roken, mantelzorg en
ouderschapsverlof. Handig: met het dashboard zie je
direct wat er door de zorgverzekeraar wordt vergoed.
Meer informatie vind je op onze website  
 
Voor SIGRA-leden is het dashboard tegen een sterk
gereduceerd tarief beschikbaar. 
 
Interesse? Stuur een email naar Oddy Folgerts 

SIGRA & Corona

Alle SIGRA bijeenkomsten tot eind 2020 online en digitaal 
 

Gezien de toename van de Covid-19 besmettingen in onze regio en de scherper
gestelde oproep tot social distancing, organiseert SIGRA alle bijeenkomsten tot eind

2020 online en digitaal.  

Gehele zorg wint in 2020 HR Zorg Award 
 
Dit 'coronajaar' heeft élke zorgorganisatie een
bijzondere prestatie geleverd. De organisatie van de HR
Zorg Award (FWG Progressional People) vindt het dan
ook niet passend om dit jaar een wedstrijd te
organiseren waarbij slechts één winnaar in de spotlights
staat. Daarom dit jaar een speciale corona-editie van de
Nationale HR Zorg Award, waarbij de héle zorg wint!

Agenda
SIGRA-leden gaan met korting naar het jaarcongres HRM in de Zorg 
Wanneer: Dinsdag 22 september 
Tijd: 9.00 - 17.30 uur 
Locatie: Congrescentrum 1931, Den Bosch 
 
De 14de editie van het jaarcongres HRM in de Zorg heeft als thema: HR stuurt op DNA in
de Zorg, Vakmanschap – Vernieuwing - Verbinding. SIGRA-leden bezoeken het congres
met € 50,- korting. Klik hier voor de kortingscode en meer informatie over het congres. 

Inspiratiesessie Generatie Z 
Wanneer: Dinsdag 29 september 
Tijd: 13.00 - 14.00 uur 
Locatie: Online 
 
In deze inspiratiesessie bespreken we hoe jij als werkgever de generatie Z (geboren
tussen 2000 en 2015) het best kunt bereiken, activeren, verleiden en behouden.
Gastspreker: Youngworks  
 
Gratis voor SIGRA-leden. Voor meer informatie en aanmelden klik hier. 

Opleiding Privacy & Informatieveiligheid 
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Wanneer: Maandag 12 oktober 
Tijd: 13.00 - 17.00 uur 
Locatie: Online 
 
SIGRA biedt verschillende (digitale) opleidingen Privacy & Informatieveiligheid. Ben jij op
zoek naar verdieping? Dan is de module 'De privacyketen nader bekeken, 'Europa vs
de VS' misschien iets voor jou. De module is door SIGRA ontwikkeld i.s.m. ICTRecht. 
 
Lees hier meer over onze opleidingen P&I, de kosten en aanmelden. 

SIGRA Algemene Leden Vergadering (ALV) en SIGRA Ledenconferentie
Wanneer: Donderdag 19 november 2020  
Tijd: 14:30 - 17:00 uur 
Locatie: Online 
 
Het thema van de Ledenconferentie is dit jaar 'Arbeidsmarkt, ICT & Innovatie: samen
anders werken door technologie'. Iedereen die binnen Zorg & Welzijn te maken heeft met
en/of zich interesseert voor ICT, innovatie en eHealth is welkom om de online sessie te
volgen.    
 
De inschrijving start binnenkort.  
Bestuurders ontvangen voor de ALV een aparte uitnodiging.    

 
 
 

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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