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Bekijk hier de webversie

Februari 2021 - week 6

SIGRA reageert op Discussienota VWS 'Zorg
voor de Toekomst'
SIGRA heeft een uitgebreide reactie ingezonden op de
Discussienota 'Zorg voor de Toekomst' van het
Ministerie van VWS.
De veelheid aan knelpunten en beleidsopties die VWS
signaleert zijn herkenbaar. Echter SIGRA adviseert VWS
om te focussen op een beperkt aantal prangende
knelpunten en daarbij passende oplossingen; waar knelt
het het meest? Er is meer samenhang en visie nodig in
de keuzes die gemaakt moeten worden.
Lees de reactie van SIGRA of klik hier voor een
samenvatting.

Ontdekdezorg week 2021
Tijdens de Ontdekdezorg week maken potentiële nieuwe
medewerkers, dit jaar digitaal, kennis met organisaties
en de mogelijkheden van de sector zorg en welzijn. Dat
kan via de Ontdekdezorg markt of op een van de
regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
Via de Ontdekdezorg markt kunnen kandidaten filteren
op werkgebied, postcode en branche en komen zo bij de
pagina en/of activiteiten van jouw organisatie
terecht. Bekijk in dit filmpje hoe je je als organisatie kan
presenteren op dit landelijke platform.
Meer informatie over deelname aan de Ontdekdezorg
week vind je hier. Heb je vragen en/of wil je jouw
organisatie aanmelden, mail dan naar
opendagzorgenwelzijn@sigra.nl.

Privacy & Informatieveiligheid
Diefstal van persoonsgegevens en onvoldoende
waarborgen van de privacybescherming en
informatiebeveiliging is zeer actueel. Organisaties
dragen de verantwoordelijkheid voor de bescherming
van (medische) persoonsgegevens. Maar waar moet je
in de praktijk rekening mee houden, hoe breng je de
risico’s in kaart en hoe houd je het werkbaar?
In de (digitale) opleidingen en trainingen die SIGRA
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samen met IIR en VKA ontwikkeld heeft, gaan we in op
deze en andere vragen. Of je nu basiskennis wilt
ontwikkelen of je juist wilt verdiepen. Bekijk het aanbod
hier.

SIGRA & Corona
Subsidie beschikbaar voor coronabanen
Heeft jouw organisatie medewerkers voor coronabanen
nodig? Daar komt subsidie voor beschikbaar. De
subsidieaanvraag kan je indienen tussen 1 en 5 maart.
Het is dus handig om deze maand te inventariseren
hoeveel medewerkers je nodig hebt én voor welke
functies. Bijvoorbeeld als gastvrouw of als ADLmedewerker.
Tot en met 28 februari kan je het belangstellingsformulier invullen.

Informatie over de regeling Coronabanen
Op onze website houden we alle informatie rondom de
coronabanen voor je bij. Je vindt er bijvoorbeeld een
serie video's waarin wordt uitgelegd hoe je als
organisatie gebruik kunt maken van de subsidieregeling
voor Coronabanen en wat de voorwaarden zijn.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons
extrahandenpunt: contactpunt@sigra.nl of 020 512
8888.

Meer nieuws
Gemeente Amsterdam opent een Servicecentrum voor zorgpersoneel. Hier kunnen
zorgorganisaties terecht voor hulp en informatie over parkeervergunningen,
voorrangsregeling voor een woning en vervoer. SIGRA heeft een verbindende rol
gehad in het opzetten van het centrum. Lees hier meer over het Servicecentrum.
SIGRA sluit samen met zes (regionale) partners aan bij startup Tmrrw (Tomorrow).
Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren
op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. Lees hier meer de app.
Jaarlijks belandt in Nederland zo’n 200.000 – 300.000 ton aan babyluiers en
incontinentiemateriaal in het restafval. Daarom zijn ketenpartners een
samenwerking gestart om de ecologische voetafdruk van deze afvalstroom te
verlagen. Een goed initiatief dat we graag vanuit SIGRA ondersteunen. Daarom
tekenen we binnenkort het Convenant Luierrecycling. Lees hier meer over het
convenant.
Samen digitaal vaardig in zorg en welzijn: wat kan jij doen? Lees het in het
emagazine dat we samen met VBZ hebben ontwikkeld. Het magazine biedt
ervaringen van collega-zorgorganisaties uit onze regio’s en concrete handvatten.
In welke fase van digitale vaardigheid jouw organisatie zich ook bevindt: oriëntatie,
initiatie of borging/bezig.
Heb jij een collega of ken jij een sociaal werker die de perfecte ambassadeur voor
sociaal werk en sociaal werkers kan zijn? Draag hem of haar voor de verkiezing van
Sociaal Werker van het jaar 2021. Voordragen kan tot en met 22 februari 2021.
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Agenda
Interactieve webinar cBoards ouderen
Wanneer: Dinsdag 23 februari
Tijd: 16:30 - 17:30 uur
Locatie: Online

SIGRA is betrokken bij het project cBoards ouderen (Virtual Ward). We stimuleren het
gebruik van cBoards en begeleiden zorgprofessionals bij de opstart en het gebruik. In de
webinar geven we antwoord op de vragen: wat is cBoards en wat kan ik ermee als
huisarts, thuiszorgmedewerker, POH of specialist ouderengeneeskunde? We
demonstreren de mogelijkheden die cBoards biedt om slimmer en effectiever samen te
werken. Uiteraard is er ruimte voor interactie en vragen.
Wil je deelnemen aan de webinars of meer informatie over cBoards ouderen? Neem
contact op met Mariëtte van der Leij

Regionale activiteiten Ontdekdezorg week
Wanneer:
Dinsdag 23 maart voor de regio Noord-Holland Noord/Zaanstreek-Waterland
Donderdag 26 maart voor de regio Amsterdam
Locatie: Online
Sinds 2020 sluit de Ontdekdezorg week aan bij de landelijke Ik Zorg campagne. Een groot
aantal SIGRA-leden nam al aan de vorige 7 edities (voor 2020 de Week van Zorg en
Welzijn) deel. Naast de landelijke campagne organiseert SIGRA regionale
voorlichtingsbijeenkomsten. Lees er hier meer over.
De inschrijving om met jouw organisatie deel te nemen aan de regionale activiteiten is
inmiddels verstreken.

Informatiesessie Amsterdam Vitaal & Gezond
Wanneer: Vrijdag 26 maart (9.30 - 10.30 uur) of dinsdag 30 maart (17.00 - 18.00 uur)
Locatie: Online
We houden je graag op de hoogte over de stadsbrede aanpak ‘Amsterdam Vitaal &
Gezond’. In de informatiesessie geven we een algemene update en richten we ons
specifiek op doelgroepen of thema’s voor SIGRA -leden: bestuurders en
geïnteresseerden.
Aanmelden voor een van deze sessies kan via dit formulier

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
Foto bij de items 'discussienota' en 'coronabanen' afkomstig van Unsplash.
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