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Bekijk hier de webversie Oktober 2020- week 40

Hoe veilig werk jij online samen?
 
Velen van ons werken (gedeeltelijk) thuis en dat
betekent een andere manier van werken. De
SIGRA Privacy & Informatie bewustzijnscampagne staat
dit jaar dan ook in het teken van “Veilig (online)
samenwerken. Spelenderwijs privacy bewust!”.  
 
Doe van 5 tot 11 oktober mee met de campagne!
Download hier het materiaal om cliënten en zorg-en
welzijnsprofessionals bewust te maken van Privacy &
Informatieveiligheid. 

Leren in de wijk 
 
Na Avenhorn is op 17 september j.l. ook een
Wijkleercentrum in Wognum geopend. In het centrum
worden jongeren praktijkgericht opgeleid naar een
betaalde baan als zorgprofessional. Tegelijkertijd krijgen
hulpbehoevende burgers in de wijk praktische
ondersteuning bij het dagelijks leven. Zo verbinden we
onderwijs, zorg en de gemeenschap met elkaar! 
 
Dit wijkleercentrum is tot stand gekomen door
samenwerking tussen het ROC Horizon College, de
zorgorganisaties Omring en
WilgaerdenLeekerweideGroep, de gemeente Medemblik
en ZWplus, de regio Noord-Holland Noord van SIGRA.

Resultaten Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2020

29% van de organisaties geeft aan dat
medewerkers goed op de hoogte zijn van het
aanbod op duurzame inzetbaarheid.
Netwerkleden hebben de meeste behoefte aan
themabijeenkomsten en het (online) delen van
hulpmiddelen. SIGRA organiseert volgende week
maandag 5 oktober van 09.15-11.00 uur de
inspiratiebijeenkomst “Duurzame inzetbaarheid,
zo maak je er werk van!” Aanmelden kan nog. 
Lees de samenvatting van de uitkomsten of
bekijk het volledige rapport.

SIGRA bedankt alle 39 lidorganisaties die met de peiling
hebben meegedaan. 

10-jarig jubileum ZWPlus 

https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-oktober-week40?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/start-privacycampagne-2020
https://www.sigra.nl/bewustwording-privacy-informatieveiligheid
https://regioplus.nl/wat-staat-er-in-de-miljoenennota-over-zorg-en-welzijn/
https://www.sigra.nl/sites/default/files/images/rapportage_peiling_duurzame_inzetbaarheid_-_sigra_-_juni_2020_def.pdf
https://sigra.nl/agenda_webinar_dz
https://sigra.nl/agenda_webinar_dz
https://www.sigra.nl/agenda_webinar_dz
https://www.sigra.nl/peiling-duurzame-inzetbaarheid-2020
https://www.sigra.nl/sites/default/files/images/rapportage_peiling_duurzame_inzetbaarheid_-_sigra_-_juni_2020_def.pdf
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ZWplus, regio Noord-Holland Noord van SIGRA, viert dit
jaar haar jubileum. Inmiddels vertegenwoordigen 21
leden Zorg & Welzijn in Noord-Holland-Noord vanuit
diverse sectoren. 
 
Samen hebben we mooie resultaten behaald. We
hebben bijvoorbeeld in de regio 1.500 extra
medewerkers opgeleid en 360 opleidingsplaatsen
gerealiseerd. Bekijk hier de resultaten van 10 jaar
duurzame regionale samenwerking.  
. 

Meer nieuws

17 statushouders zijn gestart met een voorbereidingstraject voor een opleiding
HBO-V duaal. Dit is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen SIGRA,
ziekenhuizen, het UAF en de Hogeschool van Amsterdam.  
 
Per 1 oktober is Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (Sipi) lid van
SIGRA. Welkom Sipi!  
 
De Gezond & Zeker Regiodagen en Innovatiedag gaan niet door. In plaats daarvan
kunnen zorgprofessionals vanaf 26 oktober gratis online trainingen, workshops en
webinars volgen.

Agenda
Diversity Day
Wanneer: Dinsdag 6 oktober 2020 
Tijd: Hele dag 
Locatie: Binnen de eigen organisatie 
 
Op deze dag wordt er in Nederland extra aandacht besteed aan diversiteit en inclusie.
Bijvoorbeeld via een (online) kennislunch of publicatie, alles kan en mag. Viert jouw
organisatie het ook mee? Zo laten we samen als sector Zorg & Welzijn zien dat ook wij
hierachter staan! Bekijk hier de informatie. 

Promotie SIGRA-collega Manon Lette
Wanneer: Dinsdag 6 oktober 2020 
Tijd: 11.45 uur 
Locatie: Online  
 
Manon promoveert dinsdag 6 oktober aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ZIj verdedigt
dan haar proefschrift 'Care to collaborate. Integrating health and social care for older
people living at home.' In haar proefschrift onderzoekt Manon verbetermogelijkheden voor
integrale zorg voor thuiswonende ouderen. De promotie is live te volgen via deze link.  
Veel succes Manon! 

Bestuurlijke conferentie Amsterdam Vitaal & Gezond
Wanneer: Donderdag 8 oktober 
Tijd:  19.00 - 21.00 uur 
Locatie: Online 
Voor wie: Bestuurders in de regio Amsterdam 
 
De conferentie staat geheel in het teken van Amsterdam Vitaal & Gezond. Dit is een
samenwerking van gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA en Zilveren
Kruis. Ook Erik Gerritsen (VWS) en Marian Kaljouw (NZa) sluiten aan.  

https://www.sigra.nl/sites/default/files/images/update_voor_professionals_buurtteams_amsterdam_4_september_2020.pdf
https://mailchi.mp/93d47c39dcaf/10jaar-zwplus-1280804
https://www.uaf.nl/nieuws/vluchteling-krijgt-steuntje-in-de-rug-richting-opleiding-verpleegkunde/
https://www.s-ipi.nl/
https://gezondenzekerinnovatiedag.nl/
https://www.sigra.nl/agenda/DiversityDay
https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA
https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA
https://www.sigra.nl/amsterdam-vitaal-en-gezond
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Opleiding Privacy & Informatieveiligheid 
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' iets voor jou. De module is door SIGRA ontwikkeld i.s.m. ICTRecht. Lees hier
meer.  

Bijeenkomst 'Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn'
Wanneer: Dinsdag 13 oktober 
Tijd: 13.30 - 17.00 uur 
Locatie: Online 
 
Denk mee over het wetsvoorstel voor de wettelijke verplichtstelling van het
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Lees meer.    

SIGRA Ledenconferentie en Algemene Leden Vergadering (ALV)
Wanneer: Donderdag 19 november 2020  
Tijd: 14:30 - 17:00 uur 
Locatie: Online 
 
Laat je op de Ledenconferentie bijpraten en inspireren over 'Arbeidsmarkt, ICT & Innovatie:
samen anders werken door technologie'. Lees meer en meld je aan. 
    
Bestuurders hebben voor de ALV een uitnodiging ontvangen.    

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.  

 
 
 

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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