17-3-2021

📃SIGRA Nieuwsbrief september 2020- week 36

Bekijk hier de webversie

September 2020- week 36

Lancering Transferpunt Zorg & Welzijn
Het zijn roerige tijden op de arbeidsmarkt in groot
Amsterdam. Het aantal werklozen loopt snel op. Met de
lancering van het Transferpunt Zorg slaan de gemeente
Amsterdam, House of Skills, het onderwijs, Zorg en
Welzijnsorganisaties, SIGRA en VBZ de handen in één.
Het Transferpunt biedt werkzoekenden de kans zich te
oriënteren op een loopbaan in Zorg & Welzijn.
Wil jouw organisatie hierin actief participeren? Neem
dan contact op met Waheeda Abdoelrahman.

Ook in SIGRA-regio meer jongeren én ouderen
aan de slag in Zorg en Welzijn
Dat laat de update van de gegevens over de
leeftijdsverdeling (in percentages) zien. Daarentegen
daalt het aantal medewerkers tussen 35 en 55 jaar. Per
branche zijn er verschillen. Bekijk de ontwikkeling van
leeftijdsverdeling van 2010 tot en met 2019.
Op SIGRA.nl/arbeidsmarktinformatie vind je meer cijfers
over de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Amsterdam Hacking Health wordt Next Stepathon
Vanwege de huidige maatregelen gaat de hackathon in
hybride vorm niet door. Maar de energie van de
voorbereidingen willen we niet verloren laten gaan.
Daarom organiseren we op vrijdag 11 september
de Next Step-athon.
Het volledig online programma helpt pitchers verder
naar de volgende grootse stap in het ontwerpproces. Al
meer dan 100 mensen zijn erbij. Inschrijven is nog
mogelijk.

Schrijf je in voor de Impactmaker-Prijs
Kun jij de volgende vier vragen met 'Ja' beantwoorden?
1. Levert jouw organisatie een oplossing aan het
personeelstekort in Zorg en Welzijn?
2. Is de impact op de werkvloer zichtbaar?
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3. Is het project vertaalbaar naar andere Zorg- en
Welzijnsorganisaties?
4. Zijn medewerkers betrokken bij het bedenken en
uitvoeren van de oplossing?
Doe dan mee met de Impactmaker 2020-Prijs!
Dit is een initiatief van ministerie van VWS, Actie Leer
Netwerk en RegioPlus.

Is het beleid fysieke belasting in jouw organisatie
op orde?
Met de handige nieuwe online BeleidsSpiegel heb je
snel een duidelijk antwoord op die vraag! Met de
handige checklist houd je zorg-en welzijnsprofessionals
fit, gemotiveerd en sterk!
De BeleidsSpiegel is mede in opdracht van SIGRA
ontwikkeld, in het kader van het RegioPlus programma
Gezond & Zeker.

Diversiteit & Inclusie binnen SIGRA
Diversiteit & Inclusie is een belangrijk thema binnen de
sector Zorg & Welzijn. Ook binnen SIGRA. Zo bestaat er
een Netwerk Diversiteit. Met regelmaat komen SIGRA
leden (online) bijeen om vraagstukken, kennis en best
practices te delen. Dit netwerk is de manier om krachten
te bundelen.
Benieuwd naar meer informatie of hoe je met jouw
organisatie kunt aansluiten? Vind de informatie op onze
website.

RegioPlus bestaat 15 jaar!
RegioPlus ontstond in 2005 nadat de infrastructuur van
Sectorfondsen wegviel. Dat gaf een aantal regionale
werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn aanleiding
om samen te werken. Die samenwerking bleek
succesvol en de activiteiten werden uitgebreid.
Inmiddels vormen 14 regionale
samenwerkingsverbanden, waaronder SIGRA, samen
een landelijk dekkend netwerk. Samen zetten
we arbeidsmarktvraagstukken op de kaart en voeren
oplossingen op regionaal niveau uit. In het plan Samen
Regionaal Sterk lees je hoe we dat de komende jaren
gaan doen.

SIGRA & Corona
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.
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Agenda
SIGRA-leden gaan met korting naar het jaarcongres HRM in de Zorg
Wanneer: Dinsdag 22 september
Tijd: 9.00 - 17.30 uur
Locatie: Congrescentrum 1931, Den Bosch

De 14de editie van het jaarcongres HRM in de Zorg heeft als thema: HR stuurt op DNA in
de Zorg, Vakmanschap – Vernieuwing - Verbinding. SIGRA-leden bezoeken het congres
met € 50,- korting. Klik hier voor de kortingscode en meer informatie over het congres.

Inspiratiesessie Generatie Z

Wanneer: Dinsdag 29 september
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: Online
In deze inspiratiesessie bespreken we hoe jij als werkgever de generatie Z (geboren
tussen 2000 en 2015) het best kunt bereiken, activeren, verleiden en behouden.
Gastspreker: Youngworks
Gratis voor SIGRA-leden. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

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.

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, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam en
SIGRA. In gesprek met VWS en de NZa horen we hoe zij aankijken tegen de plannen en
lichten zij de Miljoenennota en Contourennota van 2020 toe. Ook levert de conferentie
input voor het SIGRA-Jaarplan 2021.

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' misschien iets voor jou. De module is door SIGRA ontwikkeld i.s.m. ICTRecht.
Lees hier meer over onze opleidingen P&I, de kosten en aanmelden.

SIGRA Algemene Leden Vergadering (ALV) en SIGRA Ledenconferentie
Wanneer: Donderdag 19 november 2020
Tijd: 14:30 - 17:00 uur
Locatie: Online
https://mailchi.mp/sigra/sigra-nieuwsbrief-september-week36-1280736

3/4

17-3-2021

📃SIGRA Nieuwsbrief september 2020- week 36

Het thema van de Ledenconferentie is dit jaar 'Arbeidsmarkt, ICT & Innovatie: samen
anders werken door technologie'. Alle SIGRA-leden die te maken hebben met ICT,
innovatie en eHealth zijn van harte welkom om de online conferentie te volgen. Of dat nu
vanuit beleid, ICT, HRM, de werkvloer of administratie is. Het programma (incl.
breakoutsessies) belicht het thema vanuit verschillende invalshoeken.
Meld je hier aan voor de Ledenconferentie!
Bestuurders hebben voor de ALV een aparte uitnodiging ontvangen.

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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