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Webversie                                                                                                                  Week 16, 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.

 
Maak kennis met het Transferpunt Zorg en Welzijn  
 
Door de coronacrisis komt er veel talent op de arbeidsmarkt. Het Transferpunt Zorg
en Welzijn faciliteert organisaties (HR adviseurs en recruiters) in het toeleiden van
talent naar de zorg en welzijn waardoor de slagingskans op een succesvolle en
duurzame instroom groter is. Dit zijn zij-instromers waarbij de focus ligt op
kandidaten met minimaal een mbo-studieachtergrond en medewerkers die
uitstromen omdat zij boventallig zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met
KLM. Lees verder 
 
Het Transferpunt Zorg en Welzijn is een regionale samenwerking waar Sigra partner
van is. Is jouw organisatie nog niet op de hoogte en wil je je laten informeren? Neem
dan contact op met Waheeda Abdoelrahman, contactpersoon Transferpunt Zorg en
Welzijn bij Sigra. 

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-april-week16-1280984?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/kennismaking-met-transferpunt-zorg-en-welzijn
mailto:wabdoelrahman@sigra.nl?subject=Transferpunt%20zorg%20en%20welzijn


28-4-2021 📃Sigra Nieuwsbrief april 2021 - week 16

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-april-week16-1280984 2/6

Nieuwe website voor Hersenletsel Alliantie 
 
De Hersenletsel Alliantie is vanaf deze week digitaal
te raadplegen via de splinternieuwe website
hersenletselalliantie.eu. Met de website vergroten
we de bekendheid van de alliantie en dragen we nóg
meer bij aan het verbeteren van zorg en
ondersteuning voor mensen met hersenletsel. 
 
De Hersenletsel Alliantie is een landelijk
samenwerkingsverband. De zeventien partners zijn
beroepsverenigingen die dagelijks werken met
mensen met hersenletsel, zoals revalidatieartsen,
ergotherapeuten en neuropsychologen. Daarnaast
zijn landelijke kennisnetwerken, netwerkorganisaties
en (behandel)programma’s aangesloten.  
Lees verder

De goede dingen die voortvloeien uit de
coronacrisis voor HR - interview Omring  
 
Dat thuiswerken niet altijd en voor iedereen even
gemakkelijk, gezellig of plezierig is, hebben we
allemaal gemerkt tijdens de coronacrisis.

https://www.sigra.nl/kennismaking-met-transferpunt-zorg-en-welzijn
https://www.sigra.nl/nieuw-lerend-netwerk-over-contractuitbreiding-in-de-zorg
https://www.hersenletselalliantie.eu/
https://www.hersenletselalliantie.eu/
https://www.sigra.nl/nieuw-lerend-netwerk-over-contractuitbreiding-in-de-zorg
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Zorgorganisatie Omring zette zich vol in om de
negatieve gevolgen van het thuiswerken zoveel
mogelijk beperkt te houden. De waardering van de
eigen medewerkers leverde hen zelfs de titel op van
Beste (thuis)werkgever van het jaar 2020. 
 
Merita Rood, arboadviseur bij Omring, vertelt welke
goede dingen corona hen op HR-vlak heeft
gebracht. Dit interview is onderdeel van een reeks
waarin zorgorganisaties vertellen hoe hun HR-
afdeling meebeweegt in tijden van crisis.  
Lees verder

Zorgorganisaties tekenen voor
brandveiligheid 
 
Brandveiligheid heeft prioriteit bij een
aantal Amsterdamse zorgorganisaties.
Zó sterk dat hun bestuurders meer
willen dan slechts voldoen aan de
wettelijke vereisten. Deze week
ondertekenden vijf partijen, waaronder
Sigra, daartoe een convenant. Daarin
spreken zij af dat de zorg voor
brandveiligheid onderdeel wordt van
het systemisch denken binnen hun
organisatie. Lees verder

Proeftuin met inzet zorgreservisten
gestart bij Woonzorggroep Samen 
 
In de proeftuin kijken zorgreservisten
(niet-praktiserende zorgprofessionals)
samen met managers wat er nodig is
om hen goed en duurzaam in te zetten.
De werving van de reservisten deed
Sigra samen met Nationale
Zorgreserve. Zij bouwen aan een
landelijke community van
zorgreservisten die in kunnen springen
in tijden van crisis. Lees verder

Meer nieuws

Afspraken over opleidingsplaatsen
in ziekenhuizen

Hoeveel opleidingsplaatsen voor
specialistisch verpleegkundigen en
medisch ondersteuners zijn nodig om
te kunnen voldoen aan de steeds

Gedrag veranderen om een
cyberaanval te voorkomen

Wat gebeurt er precies bij een
cyberaanval en wat kun je doen om
zo’n aanval te voorkomen? Tijdens de
themabijeenkomst ‘Cyberveilig

https://www.sigra.nl/de-goede-dingen-die-voortvloeien-uit-de-coronacrisis-voor-hr-interview-omring
https://www.sigra.nl/de-goede-dingen-die-voortvloeien-uit-de-coronacrisis-voor-hr-interview-omring
https://www.sigra.nl/zorginstellingen-tekenen-voor-brandveiligheid
https://www.sigra.nl/zorginstellingen-tekenen-voor-brandveiligheid
https://www.sigra.nl/proeftuin-met-inzet-zorgreservisten-gestart-bij-woonzorggroep-samen
https://www.sigra.nl/proeftuin-met-inzet-zorgreservisten-gestart-bij-woonzorggroep-samen
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toenemende zorgbehoefte? Dit is in
kaart gebracht door het
Capaciteitsorgaan in opdracht van het
ministerie van VWS en was 19 maart
vanuit Sigra het thema tijdens een
bijeenkomst met de elf ziekenhuizen in
Noordwest Nederland en Ambulance
Amsterdam. 
 
Op 5 november volgt het tweede deel
van dit gesprek. Dan laten de
deelnemende ziekenhuizen en
Ambulance Amsterdam zien wat zij dit
jaar ‘meer en anders’ hebben
kunnen opleiden. 
 
Lees meer over Zorg Opleidingen
Noordwest Nederland (ZONN)

handelen, hoe zet je menselijke,
technische en organisatorisch
mogelijkheden in om gedrag te
veranderen’, lieten twee experts hun
licht schijnen op cyberveilig
handelen. Bart van den Heuvel besprak
de ransomware-aanval bij Universiteit
Maastricht in 2019. Inge Wetzer ging in
op de psychologie achter
bewustwording en de stap naar veilig
gedrag. 
 
Zo’n veertig professionals waren
aanwezig tijdens de online
bijeenkomst, die werd georganiseerd
door Sigra’s Expertisecentrum Privacy
& Informatieveiligheid. 
Lees verder

Stem op jouw Sociaal Werker van
het jaar 
 
Bekijk de video's waarin de drie
genomineerden zich voorstellen en
breng voor 15 mei je stem uit op jouw
sociaal werker van het jaar. De winnaar
wordt bekend op 26 mei tijdens het
jaarcongres sociaal werk 'Aanpakken
met impact'. 

Nieuwe medewerkers Sigra 
 
Sigra heeft weer een aantal nieuwe
medewerkers mogen verwelkomen.
Jasper Luiten en Edo Fransen werken
bij Team Digitale Zorg als resp. CISO
en informatiemanager. Joceline
Kranenburg richt zich op dementie in
de regio Noord-Holland Noord voor
Team Integrale Zorg.

Agenda

11 mei, 15.00 - 16.30 uur | online 
Training Jongerenvoorlichting 
Een praktische trainingen over online les en voorlichting. Let op, er is een beperkt
aantal plaatsen.  
 
17 mei, 13.30 - 16.30 uur | online 
Cursus Waarderend ontwikkelen  
Wat is waarderend ontwikkelen, hoe werkt het en hoe kun jij het inzetten in jouw
organisatie 
 

https://capaciteitsorgaan.nl/
https://www.sigra.nl/leren-opleiden/zonn
https://www.sigra.nl/gedrag-veranderen-om-een-cyberaanval-te-voorkomen
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/stem-op-jouw-sociaal-werker-van-het-jaar
https://www.sigra.nl/training-jongerenvoorlichting
https://www.sigra.nl/cursus-waarderend-ontwikkelen
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18 mei en 15 juni | 16.30 - 17.30 uur | online 
Interactieve webinar cBoards ouderen 
Een kennismaking met het multidisciplinair patiëntendossier cBoards van
Caresharing.  
 
18 mei | 14.00 - 16.00 uur | online 
Bijeenkomst Recruiters en masterclass Doelgroepgericht werven. 
Over doelgroepgericht werven via persona’s en een update van de lopende
activiteiten van Sigra. 
 
20 mei | 10.00 - 11.00 uur | online 
Workshop Geef je motivatie een boost 
Leer hoe je kan onderzoeken wat jou motiveert. 
 
20 mei | 16.00 - 17.00 uur | online 
Workshop Kus je talent wakker 
Deze korte workshop geeft je een boost om meer uit je talenten te halen.  
 
27 mei | 10.00 - 11.00 uur | online 
Workshop Zinvol werken 
Een verkenningstocht naar wat zingeving voor jou betekent. 
 
1 juni | 15.00 - 16.00 uur | online 
Bijeenkomst Ontdek potentiële talenten voor zorg en welzijn 
Wat is het Transferpunt Zorg en Welzijn, hoe brengen zij regionaal vraag en aanbod
samen en faciliteren ze organisaties in het toeleiden van duurzame instroom van
talent 
 
1 juni | 16.00 - 17.00 uur | online 
Inspiratiesessie ‘In gesprek over vitaliteit’- Hoe doe je dat? 
Vitaliteit staat hoog op de agenda van organisaties. Maar hoe ga je hier actief mee
aan de slag? Dit webinar biedt inspiratie voor het voeren van een gesprek over
vitaliteit.   
 
24 juni   
Sigra Algemene Leden Vergadering  
Presentatie van de uitkomsten van de verkenning van het samenwerkingsscenario
'Integreren van verenigingen en bureau's Sigra en VBZ'.  
 
28, 29 en 30 oktober | op locatie (exacte locatie nnb) 
Hacking Health Amsterdam 
Een driedaagse hackathon waarin ongewone teams, van zorgprofessional tot

https://www.sigra.nl/interactieve-webinar-cboards-ouderen
https://www.sigra.nl/bijeenkomst-recruiters-en-masterclass-doelgroepgericht-werven
https://www.sigra.nl/workshop-geef-je-motivatie-een-boost
https://www.sigra.nl/workshop-kus-je-talent-wakker
https://www.sigra.nl/workshop-zinvol-werken
https://www.sigra.nl/bijeenkomst-ontdek-potentiele-talenten-voor-zorg-en-welzijn
https://www.sigra.nl/inspiratiesessie-in-gesprek-over-vitaliteit
https://www.sigra.nl/algemene-ledenvergadering
https://www.sigra.nl/hacking-health-amsterdam
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programmeur, werken aan oplossingen voor het verbeteren van de zorg en
gezondheid in en rond Amsterdam.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Sigra • Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam  
020-512 88 88  
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