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Bekijk hier de webversie

December 2020- week 49

Sterk in je werk, juist nu
De kans dat medewerkers zichzelf voorbijlopen is groter
geworden nu de werkdruk van zorg- en
welzijnsmedewerkers door Corona nog verder is
toegenomen. De deskundige coaches van Sterk in je
werk hebben al 35.000 kandidaten gratis ondersteund bij
vragen over hun ontwikkeling, werkdruk, werk-privé
balans etc. Wens jij dit ook voor jouw medewerkers? Kijk
dan op www.sterkinjewerk.nl voor meer informatie voor
werkgevers.
Vragen? Mail naar sterkinjewerk@sigra.nl.

Toekenning voor tijdvak 4 van SectorplanPlus
bekend
De toekenning van de middelen voor tijdvak 4 van
SectorplanPlus zijn bekend. Naast het beschikbare
budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten stelt
het Ministerie van VWS een additioneel bedrag
beschikbaar voor Corona-gerelateerde scholing.
De looptijd van tijdvak 4 is bovendien verlengd tot 23
augustus 2022, aangezien diverse scholingstrajecten
tijdens de Coronacrisis hebben stilgelegen. Dit biedt de
ruimte om de voorgenomen opleidingsprojecten uit te
voeren over een langere looptijd.
Lees hier meer over de toekenning. Heb je vragen, mail
dan naar sectorplanplus@sigra.nl

Samen digitale vaardigheden verbeteren
Goede digitale vaardigheden van organisaties en
cliënten zijn in deze tijden extra belangrijk. Zodoende
houden we jullie via deze overzichtspagina op de hoogte
van wat hier regionaal en landelijk aan gedaan wordt.
Recent is deze pagina aangevuld met onder andere:
nieuwe leermiddelen voor de GGZ en zelftesten
voor huisartsen
testers competentieprofiel digivaardigheden VVT
gezocht
de dag van de digicoach op donderdag 17
december
subsidie opleidingsvouchers voor digicoaches
opent weer in maart
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SIGRA & Corona
Voorbereid de feestdagen in? Schakel
horecapersoneel in
Kan jouw organisatie extra hulp gebruiken bij het
bereiden en serveren van kerstdiners? Of zoek je een
professionele gastvrouw of heer en toegewijde
ondersteuning om het zorgpersoneel te ontlasten?
Horecamedewerkers weten als geen ander hoe je
gasten, maar ook cliënten en patiënten een unieke
ervaring kan bezorgen.
Zorgorganisaties in Noord-Holland die hun hulp willen
inroepen kunnen terecht
op horecahelptdezorgnoordholland.nl.

Extra handen voor de zorg start vodcastserie
Door de campagne Extra handen voor de zorg meldde
een groot aantal (oud)zorgprofessionals zich aan om bij
te springen in de zorg. Om zorg- en welzijnsorganisaties
te inspireren anders te kijken naar het inzetten van dit
(extra) zorgpersoneel, is er de vodcastserie ‘Anders
kijken, anders doen’. In de video’s komen onder andere
bestuurders, managers en de zorgprofessionals zelf aan
het woord.
Er verschijnt iedere maandag een nieuwe vodcast onder
andere op regioplus.nl en op onze website sigra.nl.

Succesvolle samenwerking SIGRA-lid
Woonzorggroep Samen en horecamedewerkers
Het initiatief ‘Van horecatijger tot zorgheld’ begon met
een samenwerking van Woonzorggroep Samen en het
platform Op Kop. De actie was een succes. Binnen een
paar dagen was Samen al ruim voorzien van
aanmeldingen. Aangejaagd door zorgwerkgevers
verenigd in ZWplus, de Noord-Holland Noord regio van
SIGRA, zijn er gelukkig voor werkzoekende
horecamedewerkers in Noord-Holland meer
mogelijkheden om aan de slag te gaan in de zorg.
Lees het volledige artikel.

Meer nieuws
De nieuwe editie van de nieuwsbrief Buurtteams Amsterdam is verschenen.
Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Bestuur Cordaan, is benoemd tot
voorzitter van SIGRA. Hij neemt de functie over van Edwin van der Meer (BovenIJ
ziekenhuis). Van harte gefeliciteerd Godfried!
Per 1 november zijn er twee nieuwe leden aangesloten bij SIGRA. Wij heten EVAA
en de Thuiszorg Student van harte welkom!
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Online Masterclass Waarderend Leiderschap & Waarderend Coachen op de
werkvloer
Wanneer: Dinsdag 8 december 2020
Tijd: 12:00 - 13:00 uur
Locatie: Online via Zoom
Voor wie: SIGRA-leden

Hoe zorg je als hr professional, leidinggevende of teammanager samen voor betrokken
medewerkers? Hoe kan jij je teams waarderend coachen? Hierover gaat de masterclass
Waarderend Leiderschap & Waarderend Coachen op de werkvloer. Er is nog ruimte voor
30 deelnemers.
Lees meer en meld je aan.

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

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.
Lees hier meer over het programma en meld je aan.

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

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.
Meld je hier aan om de regionale voorronde te zien. Tot 9 februari!

Alle SIGRA bijeenkomsten zijn 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.
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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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