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Bekijk hier de webversie

December 2020- week 51

Het uitwisselen van medische beelden voortaan
veiliger, sneller en efficiënter
Het gebruik van dvd's voor de overdracht duurt onnodig
lang en kost de zorgverlener veel handwerk. Via digitale
uitwisseling verloopt dit proces voortaan veiliger en
efficiënter. SIGRA heeft dat samen met Zorgring, onze
collega in Noord-Holland Noord gerealiseerd.
Zorgverleners kunnen voortaan direct de medische
beelden van hun patiënten inzien wanneer zij behandeld
worden in één van de andere ziekenhuizen. Een hele
verbetering die bijdraagt aan aan snelle en veilige
patiëntenzorg. Lees meer.

SIGRA opleiding Leren en ontwikkelen in de zorg
van start
Hoe kun je leren tijdens het werk zoveel mogelijk
stimuleren? En hoe kun je online onderwijs combineren
met het werkplek-leren? Vanaf 7 januari 2021 gaan 12
deelnemers dat ontdekken in de post-hbo opleiding
'Leren en ontwikkelen in de zorg'. De groep is een mooie
mix van zorg-organisaties uit de vier SIGRA-regio's. De
opleiding is ontwikkeld door SIGRA in samenwerking
met ICM.
Ben jij een opleider, leercoach of opleidingsadviseur in
de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
en wil je meer weten over de opleiding? Neem dan
contact op met Irene Hermans. De klas die op 7 januari
gaat beginnen is inmiddels vol! Er bestaat de
mogelijkheid dat er een volgende klas van start gaat.

Doe mee met de ICT managers Stand-up
Amsterdam
SIGRA is in november gestart met een stand-up voor
ICT managers in de regio Amsterdam. In een half uur
delen we samen met alle ICT managers waar we
tegenaan lopen en wisselen we kennis uit. Onderwerpen
die inmiddels behandeld zijn:
'Hoe richt je budgetten en technologie in voor de
werkplek van de toekomst?'
'Hoe gaan we om met de uitdagingen rondom
Veilige Mail?'
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In 2021 plannen we de volgende stand-up. Samen
vinden wij oplossingen voor uitdagingen en helpen wij
elkaar verder!
Ben jij een ICT manager in de regio Amsterdam? Doe
mee en meld je dan aan via:
servicemanagement@sigra.nl.

Afscheidsinterview Edwin van der Meer
"Ik denk dat SIGRA zich in die zes jaar verder
ontwikkeld heeft. Van een op zorgdomeinen gerichte
organisatie naar een integrale zorg en
welzijnsvereniging", blikt Edwin terug op het SIGRAvoorzitterschap. Met een goed gevoel geeft hij het stokje
over aan Godfried Barnasconi.
Een mooie gelegenheid voor een
afscheidsinterview waarin hij onder andere vertelt over
mooie samenwerkingen, de ontwikkeling van SIGRA in
de afgelopen jaren en zijn ambities voor de toekomst.

Arbeidsmarktinformatie
Uitstroomonderzoek: vooral ervaren professional
wisselt snel van baan
Een groot aandeel zorg- en welzijnsprofessionals verlaat
de werkgever binnen de eerste twee jaar van het
dienstverband. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in
de sector: meer dan de helft van de respondenten aan
het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar
werkervaring in de sector. Extra aandachtspunt voor
onze regio: medewerkers uit de Randstad lijken minder
vaak bereid terug te keren. Lees meer.
Minder vacatures geplaatst tijdens Covid-19
In Noord-Holland en Flevoland stonden in het najaar van
2020 naar schatting 2950 vacatures open in Zorg &
Welzijn. De context van COVID-19 zorgt voor een breuk
in de trend. Niet alleen het totaal aantal gemelde
vacatures daalde ten opzichte van het najaar van 2019,
maar ook de vacaturegraad en het aandeel moeilijk
vervulbare vacatures.
Bekijk het volledige nieuwsbericht, inclusief alle
resultaten uit de peiling.

SIGRA & Corona
Extra handen voor de zorg vodcast
Een enorm aantal oud-zorgprofessionals hebben zich de
afgelopen maanden aangemeld voor Extra handen voor
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’.
Bekijk de vodcast van maandag 14 december: ‘Anders
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kijken, anders doen & het perspectief van de
zorgmanager'.

150 patiënten uitgeplaatst door het Regionaal
Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA)
Vanuit ons SIGRA pand zorgden transfermedewerkers
van ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen en
thuiszorg gezamenlijk ervoor dat patiënten snel kon
worden uitgeplaatst naar de eerstvolgende lege plek.
Samen hebben we mooie resultaten geboekt. Het RAGA
heeft 150 patiënten uitgeplaatst. Daarnaast hebben we
tijdens de samenwerking nieuwe inzichten opgedaan die
we inzetten voor de verbetering van het reguliere
transferproces. Lees meer.

Nieuwe campagne 'Ik Zorg' richt zich op
waardering
De Ik zorg-campagne richt zich op de feestdagen en
ieders waardevolle inzet van het afgelopen jaar. Een
blijk van waardering voor medewerkers in zorg en
welzijn. Via een animatievideo kun je de campagne als
organisatie of persoon inzetten om alle medewerkers of
al jouw collega’s bedanken en fijne feestdagen wensen.
Gebruik bijvoorbeeld een logo van jouw organisatie en
voer een leuke boodschap in. Zo deelde SIGRA de
video op LinkedIn.
Ga naar trots.ontdekdezorg.nl en deel de video op
sociale media met #ikzorg.

Meer nieuws
Na een succesvolle bestuurlijke conferentie is Amsterdam Vitaal & Gezond nu echt
gestart! In acht coalities werken we met elkaar aan vier doelgroepen en thema’s,
Lees in de nieuwsbrief hun ambities en doelstellingen.
Zo verbetert Arkin het vitaliteitsbeleid in de organisatie.
De Nationale HR Zorg Award zet iedereen in de spotlights. Doe mee en meld je
project aan vóór 1 januari.

Agenda
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!
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Alle SIGRA bijeenkomsten verlopen ook begin 2021 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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