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Bekijk hier de webversie

Oktober 2020- week 43

Volgende stap in digitale uitwisseling
medicatiegegevens
Op 5 oktober had SIGRA de primeur in het testen van
digitale uitwisseling van medicatiegegevens. Een arts,
patiënt en apotheker doorliepen het scenario van
medicatie voorschrijven, wijzigen en stoppen. De
praktijkervaringen worden door leveranciers en
zorgverleners als grote winst van de testdag ervaren.
Lees meer over de testervaringen en de stappen in het
proces van digitale uitwisseling van medicatiegegevens.

Succesvolle conferentie Amsterdam Vitaal &
Gezond
We kijken terug op een energieke bestuurlijke
conferentie over Amsterdam Vitaal & Gezond. Bekijk
hier de presentatie en een sfeerimpressie van het
plenaire deel en de deelsessies.
We willen graag dat het gedachtegoed van Amsterdam
Vitaal & Gezond voor Amsterdammers en zorg- en
welzijnsprofessionals tot leven komt. Daar gaan we
voor! Blijf via de website vitaalgezond.amsterdam op de
hoogte van alle ontwikkelingen.

SIGRA-collega Manon Lette gepromoveerd
Vorige week is onze SIGRA-collega Manon Lette
gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Dat heeft zij
gedaan met haar proefschrift Care to collaborate:
integrating health and social care for older people
living at home. In haar conclusies stelt Lette vast dat er
meer aandacht voor welzijnsaspecten nodig is voor
betere integrale zorg. Lees meer of bekijk het
proefschrift.
Van harte gefeliciteerd 💐 Manon!

SIGRA & Corona
Heb jij als organisatie extra handen nodig?
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Het regionaal contactpunt van SIGRA is 5 dagen in de
week actief om mensen te matchen aan organisaties.
Je kan een aanvraag indienen via ons online portal.
We merken dat we over minder (oud-) zorgprofessionals
beschikken dan in het afgelopen voorjaar. Het is daarom
slim om als organisatie ook lager gekwalificeerd
personeel in te zetten. Zo kan hoger gekwalificeerd
personeel ingezet worden voor gespecialiseerd werk.
Neem bij vragen contact op met het regionaal
contactpunt.

Hoe blijf je sterk in je werk tijdens de
coronacrisis?
Het zijn zware tijden voor onze zorg-en
welzijnsprofessionals. Via Sterk in je Werk bieden we
extra mentale coaching aan. De coaching is persoonlijk,
vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Deel de poster in je organisatie.

Cijfers Onderwijs en Opleiden
Hoeveel studenten Zorg en Welzijn halen een diploma?
Bekijk de cijfers op de pagina Onderwijs en Opleiden.
De BBL-opleidingsvariant (werken en leren) ken
een hoger slagingspercentage dan de BOLopleidingen.
Regio Amsterdam heeft een lager gemiddeld
studierendement dan overige regio's.
Meer weten? Op sigra.nl/arbeidsmarktinformatie vind je
cijfers over de regionale arbeidsmarkt van Zorg en
Welzijn.

Meer nieuws
Floor Bos, Manager Digitale Zorg bij SIGRA, benoemt tot bestuurslid RSO
Nederland.
Van 10 t/m 25 oktober is het De Week van Ons Water. Vanuit SIGRA ondersteunen
wij de oproep dat iedereen ongebruikte medicijnen tijdens deze periode inleveren bij
hun apotheek.
We feliciteren de drie winnaars van de Next Step-athon: de Amsterdam kampioen,
de Sprint kampioen en de Belofte kampioen.
Terugblik op webinar 5 oktober: Duurzame Inzetbaarheid, zo maak je er werk van!

Agenda
Webinar Arbeidsparticipatie

Wanneer: Donderdag 29 oktober 2020
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Locatie: Online
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Kwetsbare groepen staan op de arbeidsmarkt veelal buiten spel. Waarom moet dit anders?
Hoe kan het anders? In dit webinar delen diverse sprekers hun perspectieven. Vervolgens
laten drie organisaties graag zien hoe ze cliënten met een beperking begeleiden op weg
naar en op de arbeidsmarkt.
Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Zorg2025 Artificiële Intelligentie; sociaal en persoonlijk?
Wanneer: Dinsdag 10 november 2020
Tijd: 16:00 - 19:00 uur
Locatie: Online

Wat voor uitkomsten biedt A.I. voor de zorg en welzijn? Is sociale interactie mogelijk en
hoe persoonlijk kan het dan eigenlijk worden? Waar loop je als ondernemer tegen aan in
de ontwikkeling? Op deze en meerdere vragen krijgen we antwoorden, visies en
praktijkvoorbeelden te horen van sprekers Mark Hoogendoorn , Koen Hindriks en Marco
Dees.
Lees meer en meld je aan.

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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