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Bekijk hier de webversie Januari 2021 - week 3

Breinlijn is landelijke live
 
Breinlijn, de hulpdienst voor vragen over hersenletsel
voor mensen met hersenletsel, hun naasten én
professionals, heeft sinds december 2020 landelijke
dekking. SIGRA was landelijke projectleider en
coördineerde de regionale implementatie in de
hersenletselregio Amsterdam, Amstelland, Zaanstreek-
Waterland. Voor de regio Noord-Holland-Noord was dat
Facit. SIGRA blijft betrokken bij Breinlijn en beheert o.a.
het landelijke communicatiesysteem. 
 
Bekijk hier het filmpje van het nieuwe typetje van Margôt
Ros (bekend van toren C) waarin ze het belang van
Breinlijn uitlegt. Margôt liep zelf hersenletsel op tijdens
een voorstelling.   

Oproep: alle data scientists verzamelen
 
Data gedreven beslissingen maken, dat is de toekomst.
Er werken steeds meer ‘data scientists’ bij organisaties
in het netwerk van SIGRA. Bij een aantal organisaties
ontstond het idee om een ‘hands on netwerk’ te vormen
dat kennis en data bundelt om regionale vraagstukken te
beantwoorden. Dit netwerk komt 26 januari voor het
eerst bijeen. Heeft jouw organisatie een data-analist in
huis en behoefte om aan te sluiten? Neem contact op
met innovatielab@sigra.nl   
 
Heeft jouw organisatie geen data scientist, maar wel
interesse in het versterken van datagedreven
beslissingen maken, laat dit ons dan ook weten.

Interview met de nieuwe SIGRA-voorzitter
Godfried Barnasconi
 
Godfried Barnasconi volgde per 19 november 2020
Edwin van der Meer op als SIGRA-bestuursvoorzitter.
Geen onbekende binnen SIGRA, hij is sinds november
2019 lid van het SIGRA-bestuur waar hij de portefeuille
Arbeidsmarkt & Onderwijs voor zijn rekening nam. 
 
In een interview vertelt de 63-jarige bestuurder over zijn
ambities voor SIGRA. “Het is erg belangrijk om de
goede dingen uit de samenwerking, die een extra
dimensie heeft gekregen door de corona-periode, verder
te ontwikkelen.” 

https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-januari-week3?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/breinlijn-heeft-landelijke-dekking
https://www.youtube.com/watch?v=ceQ9t8YQq5Q
mailto:innovatielab@sigra.nl?subject=Netwerk%20data%20scientists
mailto:innovatielab@sigra.nl
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Lees het interview hier

Arbeidsmarktinformatie
 
Toolkit scenariodenken 
Nadenken over de lange termijn toekomst, en dan in het bijzonder over onzekerheden met
veel impact, is belangrijk. Daarmee hebben we oog voor duurzaamheid van onze
gezamenlijke activiteiten. Hoe pak je zoiets aan als je geen gebruik kunt maken van
voorspellingen? Scenariodenken is een middel dat helpt. Daarom stelt SIGRA, samen met
samen Voor Betere Zorg, een Toolkit Scenariodenken beschikbaar. Daarin vind je
voorbeelden, inspiratie en tips om aan de slag te gaan in jouw netwerk of organisatie! 
 
Bekijk onderstaande video en de pagina met tools en inspiratie. 

Zorg in de toekomst- scenariodenken

SIGRA & Corona
Subsidieregeling voor inzet tijdelijke
coronabanen
 
Om de zorg te ontlasten maakt de overheid bijna 5.000
fulltime coronabanen mogelijk. Bij parttime inzet zijn
zelfs meer banen te realiseren. Coronabanen zijn banen
waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die
wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de

https://www.sigra.nl/interview-godfried-barnasconi
https://www.sigra.nl/interview-godfried-barnasconi
https://www.sigra.nl/toolkit-scenariodenken
https://youtu.be/puMLI0rz2e0
https://www.sigra.nl/coronabanen
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werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor
de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel. 
 
Wil je weten hoe jouw organisatie hier een aanvraag
voor kan doen? Lees er hier meer over. 

Meer nieuws

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. 
 
De voorrangsregeling van woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals is met de
ingang van het nieuwe jaar verscherpt. Bekijk de huidige regeling hier.  
 
Wil jij je kennis over privacy & informatieveiligheid verdiepen? Of wil je juist een
goede basiskennis ontwikkelen? SIGRA biedt verschillende (digitale) opleidingen en
trainingen die binnenkort van start gaan. Bekijk het aanbod hier 
 
SIGRA maakt deel uit van het Amsterdams Taalakkoord, een netwerk dat 
activiteiten ontplooit tegen laaggeletterdheid. Twee mooie initiatieven zijn de e-
learnings laaggeletterdheid, bedoeld voor iedereen die in het werk te maken heeft
met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en de pilot sociaal
werkgeverschap, om werkgevers met werknemers met schulden of taalproblemen te
ondersteunen. Meer informatie? Neem contact op met Lisa van Bodegom. 
 
Per 1 januari zijn Afiya Aisa en Fokus Wonen lid van SIGRA. Welkom! 

Agenda
Informatiebijeenkomst Ontdekdezorg week
Wanneer: Dinsdag 26 januari 
Tijd: 9:30 - 11:00 uur 
Locatie: Online 
 
Ook in 2021 is er een Ontdekdezorg week, namelijk van 22 t/m 27 maart. Vanwege de
coronamaatregelen vindt deze geheel online plaats. Tijdens de informatiebijeenkomst
delen we de meest actuele informatie over deze landelijke campagneweek en vertellen we
hoe jouw organisatie hieraan kan deelnemen. 
 
Meld je aan via opendagzorgenwelzijn@sigra.nl. Past deze datum niet in je agenda, maar
wil je wel op de hoogte blijven van de Ontdekdezorg week? Stuur ook dan een mailtje. 

Interactieve webinar cBoards ouderen
Wanneer: Dinsdag 26 januari, dinsdag 9 februari of 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

Openingsbijeenkomst Slimme Zorg Estafette

https://www.sigra.nl/coronabanen
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sterk-blijven-je-vak/verkiezing-sociaal-werker-van-het-jaar-2021
https://www.sigra.nl/Voorrangsregeling-Amsterdamse-woningen-voor-zorg-en-welzijnsprofessionals
https://www.sigra.nl/sigra-opleidingen-p-en-i
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/e-learning-aanpak-van-laaggeletterdheid
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/werknemers-schulden-taalproblemen-helpt/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=ondersteuningwerknemers&utm_content=redirect
mailto:lvbodegom@sigra.nl
https://www.afiya-aisa.nl/
https://www.fokuswonen.nl/
https://www.sigra.nl/ontdekdezorg-week
mailto:opendagzorgenwelzijn@sigra.nl
mailto:MvdLeij@sigra.nl?subject=Aanmelden%20interactieve%20weninar%20cBoards%20ouderen
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Wanneer: Maandag 8 februari 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Locatie: Online 
 
Meld je aan en ervaar hoe organisaties met slimme zorg omgaan en innovaties in de
praktijk toepassen. Onze regio staat 8-12 februari centraal. Bij de regiobijeenkomst
is SIGRA betrokken bij deelsessie 8 "Beter Oud Amsterdam- online en offline verbonden"
en deelsessie 11 over de post-HBO opleiding Innoveren in Zorg & Welzijn met Technologie
(van onze samenwerkingspartners van de Talent Academy West Friesland). 
 
Lees hier meer over de Slimme Zorg Estafette in onze regio en hoe je met een eigen
activiteit anderen kan inspireren.  

Regionale voorronde Zorginnovatieprijs 2021
Wanneer: Dinsdag 9 februari 
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 Noord-
Holland en Flevoland bekend. Deze winnaars dingen mee naar de Nationale
Zorginnovatieprijs 2021 (onderdeel van de Slimme Zorg Estafette). 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! 

Inspiratiewebinar Vitaliteit en weerbaarheid van zorg- en welzijnsprofessionals
Wanneer: Donderdag 11 februari  
Tijd: 12:00 - 14:00 uur 
Locatie: Online 
 
Een webinar met inspirerende verhalen van sprekers uit het veld die kennis en handvatten
bieden over: 

vitaliteit van zorg- en welzijnsprofessionals die werken in de nacht.
de impact van ingrijpende periodes en wat normaal is bij mensen om de
bijbehorende stress te verwerken.
weerbaarheid bij ingrijpende gebeurtenissen op het werk. Inclusief extra aandacht
voor de gevolgen van COVID-19

Meld je hier aan voor de webinair. 

 
 
 

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  
 

 

https://slimmezorgestafette.nl/bijeenkomst-regio-west
https://slimmezorgestafette.nl/
https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/de-genomineerden-voor-de-zorginnovatieprijs-2021-clear-health-emma-zorgt-en-attendi?utm_source=social&utm_medium=yvonne&utm_campaign=ZI
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-zorg2025-regionale-voorronde-zorginnovatieprijs-2021-130015023435
https://www.sigra.nl/inspiratiewebinar-vitaliteitenweerbaarheid
http://www.sigra.nl/
https://www.sigra.nl/leden-sigra
https://twitter.com/SIGRA
http://www.linkedin.com/company/bureau-sigra-dienstverlening
http://www.sigra.nl/


17-3-2021 📃SIGRA Nieuwsbrief januari 2021 - week 3

https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-januari-week3 5/5

Foto bij items 'data scientists' en 'coronabanen' afkomstig van Unsplash 
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