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Webversie                                                                                                                  Week 23, juni 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.

 
Kick-off Babyconnect  
 
Babyconnect, een project van Sigra en Elaa, is formeel van start gegaan. In de regio
Amsterdam, Amstelveen en Almere werken zeven Verloskundige
Samenwerkingsverbanden (VSV's) toe naar het uitwisselen van gegevens met de
cliënten en de zorgverleners. Met tachtig zorgaanbieders werken vele
verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgmedewerkers, echoscopisten en JGZ-
medewerkers daarmee aan betere zorg rondom de cliënt. Op 29 juni vindt de
regionale kick-off plaats voor alle betrokken zorgverleners.   
 
Lees meer over Babyconnect

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-mei-week20-1281000?e=[UNIQID]
https://www.elaa.nl/kalender/babyaaa/29-6-2021
https://www.sigra.nl/jeugd-en-gezin/babyconnect
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Ding mee naar Sigra Diversiteitsaward!  
 
Steeds meer organisaties hebben aandacht voor het
bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de
organisatie en de zorg- en hulpverlening. Om deze
initiatieven een podium te geven, reikt Sigra dit jaar
voor de vijfde keer de Diversiteitsaward uit. De prijs,
van € 1.000,-, gaat naar bijzondere, vernieuwende,
op medewerker, cliënt- of patiëntgerichte en
toepasbare initiatieven op het gebied van diversiteit
en inclusie. 
 
Doe mee! Je kunt tot 13 september een initiatief
inbrengen. De award wordt uitgereikt tijdens de
Sigra conferentie Diversiteit & Inclusie op 14
oktober.  
 
Lees verder

Nieuwe zorgkaart met behandelaanbod
voor mensen met hersenschudding 
 
Het Expertisenetwerk NAH heeft in samenwerking
met regiopartners voor zorg- en hulpverleners een

https://www.sigra.nl/ding-mee-naar-de-sigra-diversiteitsaward
https://www.sigra.nl/de-goede-dingen-die-voortvloeien-uit-de-coronacrisis-voor-hr-interview-omring
https://www.sigra.nl/conferentie-diversiteit-en-inclusie
https://www.sigra.nl/conferentie-diversiteit-en-inclusie
https://www.sigra.nl/ding-mee-naar-de-sigra-diversiteitsaward
https://www.sigra.nl/nieuw-lerend-netwerk-over-contractuitbreiding-in-de-zorg


9-6-2021 📃Sigra Nieuwsbrief juni 2021 - week 23

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-mei-week20-1281000 3/7

overzicht opgesteld van het (behandel)aanbod voor
mensen met licht-traumatisch hersenletsel
(hersenschudding) in de regio Amsterdam-
Amstelland en Zaanstreek-Waterland.  
 
Met de nieuwe zorgkaart kunnen zorg- en
hulpverleners mensen met een licht-traumatisch
hersenletsel beter informeren en toeleiden naar
passende zorg en ondersteuning. Sigra coördineert
het Expertisenetwerk NAH. 
 
Lees verder 

Sigra verwelkomt nieuw lid:
Stichting Amstelland Zorg 
 
Alleen samen kunnen we passende
zorg en ondersteuning bieden. Wij zijn
dan ook blij dat Stichting Amstelland
Zorg (StAZ) per 1 juni 2021 lid is van
Sigra. 
 
StAZ is een regionale eerstelijns
organisatie met het doel om huisartsen,
fysiotherapeuten, apotheken en andere
eerstelijns zorgverleners te verbinden
en te ondersteunen bij het bieden van
wijk- en persoonsgerichte zorg en te
vertegenwoordigen richting de overige
ketenpartners. 
 
Alle Sigra-leden vind je in
ons ledenoverzicht.

 
Drie nieuwe medewerkers aan de
slag bij Team Sigra 
 
Team Sigra ondersteunt het
samenwerkingsverband Sigra. Aan ons
team van enthousiaste en gedreven
professionals hebben wij drie
medewerkers mogen toevoegen: Kelta
Meeusen, Ewout de Jong en Katja
Meijaard.

 
Kelta vervult de functie van adviseur bij
team Integrale Zorg & Welzijn. Ewout
houdt als functionaris
gegevensbescherming toezicht op de
naleving van de privacy bij Sigra. Katja
gaat als programma-adviseur voor
Amsterdam Vitaal & Gezond aan de
slag bij team Integrale Zorg & Welzijn.

Sigra & Corona

https://www.sigra.nl/nieuwe-zorgkaart-met-aanbod-voor-mensen-met-hersenschudding
https://www.sigra.nl/zorginstellingen-tekenen-voor-brandveiligheid
https://www.amstellandzorg.nl/
https://www.sigra.nl/leden
https://www.sigra.nl/proeftuin-met-inzet-zorgreservisten-gestart-bij-woonzorggroep-samen
https://www.sigra.nl/kelta-meeusen
https://www.sigra.nl/ewout-de-jong
https://www.sigra.nl/katja-meijaard
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SectorplanPlus: Verlenging COVID-
19 gerelateerde activiteiten

Binnen het SectorplanPlus bestaat de
mogelijkheid om extra
opleidingsactiviteiten die plaatsvinden
in het kader van de coronacrisis mee te
nemen voor subsidie. De mogelijkheid
gold voor de periode 1 maart 2020 tot
en met 31 maart 2021. 
 
Omdat de coronacrisis voortduurt en de
druk op de zorg onverminderd hoog is,
heeft het ministerie van VWS besloten
dat - zolang er voldoende budget is -
het ook mogelijk is om in de periode
van 1 april tot en met 30 juni 2021
corona-gerelateerde activiteiten mee te
nemen binnen het SectorplanPlus. 
 
Meer informatie op sectorplanplus.nl.

Toolbox voor psychosociale opvang
van zorgmedewerkers 

Om de gevolgen op de mentale
gezondheid van de COVID-crisis te
voorkomen, hebben het bestuurlijk
Crisis ROAZ en de ROAZ NH-FL
een Toolbox psychosociale opvang
zorgmedewerkers samengesteld. 
 
De online toolbox bestaat uit tips en
middelen voor organisaties, teams en
individuen, ingedeeld in preventie,
acute mentale overbelasting,
chronische overbelasting en nazorg. 
 
Bekijk de Toolbox psychosociale
opvang zorgmedewerkers

Meer nieuws

ikHerstel app wint Zinnige Zorg
Award 2021 
 
De Zinnige Zorg Award gaat dit jaar
naar de app ikHerstel. Deze 'digitale
persoonlijke coach' helpt patienten na
een operatie sneller herstellen met een
gepersonaliseerd herstelplan, terwijl de
zorgprofessional op afstand meekijkt. 
 
Eerder won de ikHerstel app al de,
mede door Sigra georganiseerde,
regionale voorronde van de nationale
zorginnovatieprijs 2020.

Handreiking Wzd voor huisartsen 
 
De Wet zorg en dwang (Wzd)
behandelt gedwongen opnames en
gedwongen zorg voor mensen met
dementie of een verstandelijke
beperking.  
 
In de Handreiking voor huisartsen: Wet
zorg en dwang staat informatie over de
rol en betrokkenheid van de huisarts bij
de Wzd. De Elaa heeft de handreiking
ontwikkeld met medewerking van
Sigra.

Nanneke Jager is Sociaal Werker
van het Jaar 
 
Felicitaties aan Nanneke Jager want zij

Veel workshops tijdens Gezond &
Zeker week bij RegioPlus 
 
Van 21 tot en met 25 juni organiseert

https://www.sectorplanplus.nl/
https://publicaties.vrnhn.nl/toolbox-psychosociale-hulp/welkom/
https://ikherstel.nl/
https://www.elaa.nl/actueel/48-ouderenzorg/1142-handreiking-voor-huisartsen-wet-zorg-en-dwang
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/nanneke-jager-sociaal-werker-2021
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heeft de verkiezing van Sociaal Werker
van het Jaar 2021 gewonnen. Om
sociaal werkers nog meer in de
schijnwerper te zetten starten
werkgevers en werknemers in sociaal
werk, verenigd in Sociaal Werk Werkt!,
de landelijke campagne Zie je mij?

RegioPlus de Gezond & Zeker week.
De hele week kun je online
inspirerende workshops volgen. Met
fysieke work-outs en tips en tools voor
stressverlaging tot inhoudelijke
workshops over je loopbaan: wat
spreekt jou aan?

Agenda

15 juni | 14.00 - 17.00 uur | online 
ESF-slotpresentatie Vitale medewerkers, vitale organisaties 
Wat komt kijken bij het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Wat werkt
wel en wat werkt niet? Hoe betrek je medewerkers? Laat je inspireren tijdens deze
middag vol best practices en concrete voorbeelden van vitaliteitsbeleid. 
 
15 juni | 16.30 - 17.30 uur | online 
Interactive webinar cBoards Ouderen 
Kennismaking met het multidisciplinair patiëntendossier cBoards van 
Caresharing. 
 
16 juni | 10.00 - 11.30 uur | online 
Workshop Weer fris in je werk 
Leer alles over de groeimindset die jou helpt groeien in je werk en waarmee je lekker
in je vel komt te zitten op je werk.  
 
17 juni | 12.00 - 12.45 uur | online 
Lunchsessie Samen digitaal vaardig 
In gesprek met ervaren digicoach Maaike de Leeuw over het borgen van het
verbeteren van digitale vaardigheden in de organisatie.  
 
17 juni | 16.30 - 17.30 uur | online 
Webinar includeren patiënten in cBoards ouderen 
Huisartsen en POH-ouderen worden tijdens dit webinar bij de hand genomen om
patiënten in cBoards te zetten. In een uurtje wordt uitgelegd hoe je dit kunt doet.
Deelnemers kunnen tegelijkertijd zelf aan de slag. 
 
22 juni | 10.00 - 11.30 uur | online 
Workshop Persoonlijk profiel 
Zit je nog op je plek? Wil je je verder ontwikkelen? Of wat zou je anders willen in je
huidige baan en hoe pak je dat aan? De eerste stap en de basis om weer in
beweging te komen. 

https://www.sociaalwerk-werkt.nl/ziejemij
https://gezondenzekerinnovatiedag.nl/
https://www.sigra.nl/esf-slotconferentie-vitale-medewerkers-vitale-organisaties
https://www.sigra.nl/interactieve-webinar-cboards-ouderen-0
https://www.sigra.nl/workshop-weer-fris-in-je-werk-0
https://www.sigra.nl/lunchsessie-samen-digitaal-vaardig
https://www.sigra.nl/webinar-includeren-patienten-in-cboards-ouderen
https://www.sigra.nl/workshop-persoonlijk-profiel
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22 juni | 15.00 - 16.00 uur | online 
Bijeenkomst Ontdek potentiele talenten voor zorg en welzijn 
Zit je nog op je plek? Wil je je verder ontwikkelen? Of wat zou je anders willen in je
huidige baan en hoe pak je dat aan? De eerste stap en de basis om weer in
beweging te komen. 
 
24 juni | 14.00 - 15.00 uur | online 
Sigra Algemene Leden Vergadering  
Presentatie van de uitkomsten van de verkenning van het samenwerkingsscenario
'Integreren van verenigingen en bureau's Sigra en VBZ'.  
 
28 juni | 15.30 - 17.00 uur | online 
Webinar Special RIVM: Natuur & Duurzame Zorg  
Hoe kan het gebruik van natuur in de zorgsector bijdragen aan gezondheid en
welzijn? Speciaal voor bestuurders en managers van zorgorganisaties,
zorgprofessionals en beleidsmakers organiseert het RIVM met het Programma
Duurzame Zorg hier een webinar over.  
 
21 september | Den Bosch 
HRM in de zorg 
Jaarcongres voor en door HR-, bestuur, directie- en lijnmanagers werkzaam in de
care en cure. Je bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de
arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg. 
 
7 oktober  
Bestuurlijke werkconferentie 
De jaarlijkse Sigra Bestuurlijke werkconferentie is bedoeld voor onze leden in de
regio Amsterdam en Amstelveen. 
 
14 oktober | online 
Conferentie Diversiteit & Inclusie 
De uitreiking van de Sigra Diversiteitsaward in 2021 vindt plaats tijdens de
Conferentie Diversiteit & Inclusie, live vanuit Pakhuis de Zwijger en gecombineerd
met een inspirerend programma. 
 
28, 29 en 30 oktober | op locatie (exacte locatie nnb) 
Hacking Health Amsterdam 
Een driedaagse hackathon waarin ongewone teams, van zorgprofessional tot
programmeur, werken aan oplossingen voor het verbeteren van de zorg en
gezondheid in en rond Amsterdam. 
 

https://www.sigra.nl/bijeenkomst-ontdek-potentiele-talenten-voor-zorg-en-welzijn
https://www.sigra.nl/algemene-ledenvergadering
https://www.sigra.nl/webinar-special-rivm-natuur-en-duurzame-zorg
https://www.sigra.nl/hrm-in-de-zorg-2021
https://www.sigra.nl/bestuurlijke-werkconferentie
https://www.sigra.nl/conferentie-diversiteit-en-inclusie
https://www.sigra.nl/hacking-health-amsterdam
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25 november 
Sigra Ledenconferentie en ALV

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

http://sigra.nl/nieuwsbrief
https://sigra.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=9172d05c3c4b58c3a5c355f9e&id=943ff1cfa4&e=[UNIQID]&c=4ea8967ea0
https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-mei-week20-1281000?e=[UNIQID]
http://www.sigra.nl/
https://www.linkedin.com/company/sigra-samenwerking-zorg-welzijn/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.sigra.nl/
mailto:sigra@sigra.nl

