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Webversie                                                                                                                  Week 13, April 2021  

Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties in
zorg en welzijn. Samen zetten we ons in voor passende
ondersteuning en zorg in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-
Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen.

Sigra heeft een nieuw logo, huisstijl en website

 
Nieuw logo, huisstijl en website  
 
Vol trots presenteren we ons nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en website. Het
resultaat van een intensief traject waarin we Sigra opnieuw hebben gedefinieerd. De
aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen Sigra.
Maar zeker ook de ontwikkelingen in zorg en welzijn, waarin regionale
samenwerking steeds crucialer wordt. Want alleen samen kunnen we passende

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-april-week13?e=[UNIQID]
https://vimeo.com/528861576
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ondersteuning en zorg geven. 
  
Bekijk bovenstaande animatie waarin het logo tot leven komt. En neem gelijk een
kijkje op onze nieuwe website Sigra.nl

Nieuw lerend netwerk over
contractuitbreiding in de zorg 
 
Als alle zorgprofessionals een uur per week extra
zouden werken, zouden in theorie alle tekorten in de
sector zijn opgelost. Vanuit deze gedachte startte
stichting Het Potentieel Pakken (HPP) het initiatief
Contractuitbreiding in de zorg. 
 
HPP en Sigra zetten samen een lerend netwerk op,
zodat zorgorganisaties op een laagdrempelige
manier kunnen kennismaken met deze nieuwe
aanpak. Van april tot en met juli organiseren we zes
bijeenkomsten. Lees verder. 

Buurtteams Amsterdam gaan van start!  
 
Amsterdammers kunnen voor al hun vragen over
zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid
bij een buurtteam terecht. Vanuit Sigra faciliteren we
ook in de komende periode overleg en afstemming
tussen Buurteams en samenwerkingspartners.  
 
Ook gaan de Buurtteams, net als alle andere zorg-
en welzijnsaanbieders, werken met veilige mail van
Sigra. Lees verder. 

https://www.sigra.nl/
https://www.sigra.nl/nieuw-lerend-netwerk-over-contractuitbreiding-in-de-zorg
https://www.sigra.nl/nieuw-lerend-netwerk-over-contractuitbreiding-in-de-zorg
https://www.sigra.nl/buurtteams-amsterdam-van-start
https://www.sigra.nl/buurtteams-amsterdam-van-start
https://www.sigra.nl/de-goede-dingen-die-voortvloeien-uit-de-coronacrisis-voor-hr-interview-met-arkin
https://www.sigra.nl/landelijk-dekkend-netwerk-voor-het-uitwisselen-van-beelden-en-verslagen
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De goede dingen die voortvloeien uit
de coronacrisis voor HR-
interview met Arkin 
 
Zorgorganisaties delen hun ervaringen
in coronatijd in een Sigra-
verhalenreeks. Deze keer
vertelt Maarten Tromp, HR business
partner bij Arkin, hoe zij op creatieve
manier omgaan met coronabanen. En
Margot Fukkink, normaal kok, vertelt
over haar ervaring als
cliëntondersteuner in de psychiatrische
zorg. Lees het interview.  
 

Landelijk dekkend netwerk voor het
uitwisselen van beelden en
verslagen 
 
Bijna alle 74 ziekenhuizen in Nederland
en een aantal zelfstandige klinieken
kunnen landelijk röntgenbeelden en
verslagen uitwisselen. Sigra
coördineert de implementatie voor de
bij Sigra aangesloten ziekenhuizen. 
 
Dat is het resultaat van DVDexit,
onderdeel van het programma
Twiin. Lees verder.

Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheid voor GGZ
en gehandicaptenorganisaties

GGZ- en gehandicaptenorganisaties
kunnen aan de slag met duurzame
inzetbaarheid in de vorm van
de interventie InDialoog. Hierbij gaan
teams zelf in dialoog om werkdruk te
verlichten en gezonder te werken. 
 
Aanmelden voor VGN op StAG, voor
GGZ op O&O-fonds GGZ. 

Webinar Omgaan met
laaggeletterdheid

Op 22 april van 15.00 tot 17.00
uur organiseert het Amsterdams
Taalakkoord samen met Leef en Leer
een inspiratiesessie over hoe je kunt
omgaan met laaggeletterdheid in de
organisatie. 
 
Aanmelden
via taalakkoord@amsterdam.nl.

Webinar 'Wet zorg en dwang in de
thuissituatie' 
 
Op 21 april van 17.15 tot 18.15 uur
geeft Elaa in een webinar uitleg over de
Wet zorg en dwang (Wzd). Ook wordt
de handreiking Wzd voor huisartsen
uitgereikt en online beschikbaar
gesteld. 

Agenda

https://www.sigra.nl/de-goede-dingen-die-voortvloeien-uit-de-coronacrisis-voor-hr-interview-met-arkin
https://www.sigra.nl/landelijk-dekkend-netwerk-voor-het-uitwisselen-van-beelden-en-verslagen
https://www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl/project/werkdruk/
https://www.oofggz.nl/nieuws/aanmelden-voor-pilot-over-aanpak-werkdruk/
mailto:taalakkoord@amsterdam.nl
https://www.elaa.nl/kalender/save-the-date-webinar-over-wet-zorg-en-dwang-wzd-in-de-thuissituatie/21-4-2021
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20 april, 18 mei, 15 juni | 16.30 - 17.30 uur | online 
Interactieve webinar cBoards ouderen 
Een kennismaking met het multidisciplinair patiëntendossier cBoards van
Caresharing.  
 
22 april | 12.00 - 13.00 uur | online 
Masterclass Leiderschap & de kunst van het behoud van medewerkers 
Wat geeft de medewerkersreis als aanknopingspunten als het gaat om leiderschap? 
 
22 april, 9.30 - 11.00 uur en 11 mei, 15.00 - 16.30 uur | online 
Training Jongerenvoorlichting 
Twee praktische trainingen over online presentatie en videotraining. Beperkt aantal
plaatsen. Trainingen zijn los van elkaar te volgen.  
 
18 mei | 14.00 - 16.00 uur | online 
Bijeenkomst Recruiters en masterclass Doelgroepgericht werven. 
Hierin gaan we in op doelgroepgericht werven via persona’s en geven we een
update van de lopende activiteiten van Sigra.   
 
24 juni   
Sigra Algemene Leden Vergadering  
 
25 november 
Sigra Algemene Leden Vergadering

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Sigra • Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam  
020-512 88 88  
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Aanmelden | Afmelden | Bekijk online | Website 

http://sigra.nl/nieuwsbrief
https://sigra.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=9172d05c3c4b58c3a5c355f9e&id=943ff1cfa4&e=[UNIQID]&c=974fbdc868
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