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Webversie                                                                                                                  Week 26, juli 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.

Proeftuin Therapietrouw van start 
 
Bij Sigra proeftuin Therapietrouw Amsterdam gaan zorgverleners mensen met hart-
en vaatziekten begeleiden bij het gebruik van hun medicatie om therapietrouw te
verbeteren. 
Hart- en vaatziekten zijn veel voorkomende aandoeningen waarbij door goed
geneesmiddelengebruik verergering van de ziekte kan worden voorkomen. Cijfers
van de Stichting Farmaceutische Kengetallen laten echter zien dat tien tot 25
procent van deze patiënten minder dan tachtig procent therapietrouw is. De
deelnemers gaan inventariseren welke belemmerende en bevorderende factoren
van invloed zijn op therapietrouw. 
 
Lees verder

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-mei-week26-1281072?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/proeftuin-therapietuin-van-start
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Derde Wijkleercentrum geopend in Hoorn 
 
Een derde Wijkleercentrum is geopend in Schagen,
gemeente Hoorn in Noord-Holland Noord.
Wethouders Samir Bashara en Kholoud al Mobayed,
voorzitter CvB van Horizon College Anja Grootoonk
en een afvaardiging van de bestuurders van de
zorgorganisaties tekenden daartoe op 4 juni een
convenant. Het wijkleercentrum is het resultaat van
nauwe samenwerking tussen de gemeente, het ROC
Horizon College, zorgorganisaties Omring en
WilgaerdenLeekerweideGroep met
procesondersteuning van Sigra/ZWplus. 
 
In een wijkleercentrum geven mbo-2 studenten lichte
ondersteuning aan wijkbewoners. Leren in de wijk
past bij een vernieuwende vorm van onderwijs die
beter aansluit op de veranderende arbeidsmarkt en
de behoefte aan hulp van kwetsbare burgers.

Dolce Vita Koploper in het Actie Leer
Netwerk 
 
Dolce Vita, een innovatieve aanpak van Sigra en

https://www.sigra.nl/proeftuin-therapietrouw-van-start
https://www.sigra.nl/leren-opleiden/wijkleercentra
https://www.sigra.nl/leren-opleiden/wijkleercentra
https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/dolce-vita/
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samenwerkingspartners om knelpunten in de
zorglogistiek rondom kwetsbare ouderen aan te
pakken, is als Koploper opgenomen in het Actie Leer
Netwerk van het ministerie van VWS. 
 
Daarmee prijkt Dolce Vita in een mooie lijst van
erkende initiatieven die een bijdrage leveren aan het
oplossen van personeelstekorten in zorg en welzijn.  
 
Bekijk Dolce Vita op Actie Leer Netwerk

Subsdieaanvraag eOverdracht ingediend 
 
Een mijlpaal voor eOverdracht: deze week is de
subsidieaanvraag voor het programma InZicht
ingediend. Met de aanvraag is een stap dichter bij
het doel gezet: de verpleegkundige overdracht
tussen ziekenhuizen en zorgorganisaties
standaardiseren en digitaliseren zodat dit efficiënter
verloopt. 
 
Sigra voert het projectmanagement voor
eOverdracht. Met samenwerkingspartners Evean,
Cordaan, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelring,
Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en
Ziekenhuis Amstelland kijken we vol vertrouwen uit
naar een positieve respons vanuit het ministerie van
VWS. 
 
Lees meer

Auke Klijnsma is de nieuwe manager Team
Arbeidsmarkt & Onderwijs
 
Bij Team Sigra is Auke Klijnsma in dienst getreden
als manager voor het programma Arbeidsmarkt &
Onderwijs. Auke is er trots op om bij Sigra te kunnen
bijdragen aan de maatschappelijke opgave om de
zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
"Een prettig werkklimaat en een lerende omgeving
creëren voor alle professionals in zorg en welzijn,

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/dolce-vita/
https://www.sigra.nl/subsdieaanvraag-eoverdracht-ingediend
https://www.sigra.nl/subsdieaanvraag-eoverdracht-ingediend
https://www.sigra.nl/subsdieaanvraag-eoverdracht-ingediend
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zodat ze gemotiveerd, kundig en vitaal blijven en
met plezier naar hun werk gaan!" Bekijk het profiel
van Auke. 

Nieuw: Sigra animatie over de kracht van SAMEN 
 
Bij Sigra geloven we in de kracht van samen. Samen gaan we voor vitale inwoners
en professionals in onze regio. Samenwerking zit in ons dna. Dat is te zien in ons
logo en drie kernwaarden: verbinden, versterken en vernieuwen. Om deze
boodschap kracht bij te zetten, hebben we een korte animatie ontwikkeld in onze
nieuwe huisstijl. Bekijk de animatie:

Meer nieuws

Stijging aantal vacatures tijdens
derde coronagolf
 
Naar schatting stonden 3.500

Ziekenhuizen tekenen convenant
Veilige elektronische
gegevensuitwisseling 
 

https://www.sigra.nl/auke-klijnsma
https://www.sigra.nl/auke-klijnsma
https://vimeo.com/567046586
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vacatures in zorg en welzijn in Noord-
Holland en Flevoland open dit voorjaar.
Hoewel er in 2020 een daling was in
het aantal openstaande vacatures, lijkt
het aantal nu weer toe te nemen. Het
aantal vacatures is nagenoeg gelijk aan
de eerste golf van de coronacrisis. Dat
blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar
2021 van Sigra, samen Voor Betere
Zorg en Zowelwerk. 
Het aandeel moeilijk vervulbare
vacatures blijft echter dalen. Waar in
het voorjaar van 2020 nog zestig
procent van de vacatures meer dan
drie maanden onvervuld bleven, was
dat een jaar later nog 48 procent.  
 
Bekijk de recente vacaturepeilingen

Alle ziekenhuizen in Amsterdam,
Amstelveen en Almere hebben het
regionale convenant Veilige
elektronische gegevensuitwisseling
getekend. Daarmee benadrukken de
ziekenhuizen de noodzaak om
medische gegevens veilig en
betrouwbaar onderling te delen. Deze
stap is noodzakelijk voor het project
Geen cd/dvd. Hierbij kunnen
zorgprofessionals medische beelden
van patiënten onderling elektronisch
uitwisselen. Amsterdam UMC, OLVG,
BovenIJ ziekenhuis en Noordwest
Ziekenhuisgroep wisselen al medische
beelden uit. Ziekenhuis Amstelland,
NKI-AVL en Flevoziekenhuis volgen
binnenkort.

Alle deelnemers ‘Leren en
ontwikkelen in de zorg’ geslaagd 
 
Felicitaties voor de deelnemers van de
post-hbo opleiding Leren en
ontwikkelen in de zorg! De geslaagden
zijn opleiders van Brentano, Evean,
Magentazorg, Odion, Omring, SWZP,
Vivium, WZG Samen en Zorgcentra
Meerlanden die de opleiding
gezamenlijk volgden. De opleiding is
ontwikkeld door Sigra in samenwerking
met ICM. 
 
De deelnemers kregen handvatten
aangereikt om het leerklimaat binnen
verpleeg- en verzorgingshuizen te

Vitale lessen tijdens de ESF
slotconferentie | Bekijk het webinar 
 
De ESF-slotconferentie ‘Vitale
medewerkers, vitale organisaties’ op 15
juni vormde de afsluiting van het ESF-
project ‘Gezonde organisaties,
gezonde medewerkers’. 
 
Arkin, Brentano, Evean, OLVG en
Omring werkten twee jaar aan een
integraal duurzaam
inzetbaarheidsbeleid met subsidie uit
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en
deelden tips en ervaringen.
Neuropsycholoog Elke Geraerts pleitte
voor meer focus op grote taken tijdens

https://www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie/vacaturepeiling
https://www.sigra.nl/vitale-lessen-tijdens-de-esf-slotconferentie-video
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versterken en leren te integreren in de
praktijk. De opleiding vraagt veel van
de deelnemers en iedereen mag
oprecht trots zijn dat ze deze positief
hebben afgerond!

het werk: “Stop met het vangen van
konijnen en focus op de olifant”. 
 
Lees het verslag en kijk het webinar
terug

Speciaal aanbod voor Sigra leden

Vraag gratis een ontwikkelgesprek
aan met een ervaren coach  
  
Werk je in zorg en welzijn en wil je
jouw talenten en ervaring kunnen
blijven inzetten in werk dat helemaal bij
je past? Een coach kan je helpen te
(her)ontdekken wie je bent, waar je
voor staat en waar je energie van krijgt. 
Sterk in je werk biedt je de kans te
sparren met een onafhankelijke
ervaren coach. 
Meld je vandaag nog aan voor een
gratis gesprek op
sterkinjewerk.nl/aanmelden.

Gratis workshops over visuele
klachten en revalidatie na niet-
aangeboren hersenletsel 
 
Er is nog weinig bekendheid over
visuele beperkingen als gevolg van
niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
terwijl ongeveer de helft van de
mensen met hersenletsel moeilijkheden
krijgt met het zicht. Het
expertisenetwerk NAH organiseert
daarom een bijeenkomst waar
professionals kosteloos workshops
over visuele revalidatie kunnen volgen.
Lees verder

Speciaal aanbod voor deelname
thuiszorg aan eTRS 

CareXS Meddy is een elektronisch
toedienregistratiesysteem (eTRS) voor
actuele informatie over medicatie en
toedienregistratie. Reeds 97 procent
van de apotheken in de regio Groot-
Amsterdam verstrekt zo dagelijks
digitaal toedienlijsten. Ook
aansluiten? Er is een speciaal aanbod
voor de thuiszorg. Laat je gegevens
achter om een offerte te ontvangen.

Korting op jaarcongres HRM in de
Zorg 2021 
 
HRM in de Zorg is al 15 jaar hét
jaarcongres voor en door HR-, bestuur,
directie- en lijnmanagers werkzaam in
zorg en welzijn Je bent in één dag op
de hoogte van de actuele
veranderingen van de arbeidsmarkt en
HR-beleid. Sigra is
communicatiepartner. Gebruik code
SIG50HRZ voor korting op de
toegangsprijs. Kijk op hrmindezorg.nl.

Kort nieuws

Gratis parkeren voor zorgpersoneel
verlengd tot 1 september 

FWG Trendrapport VVT verschenen 
 

https://www.sigra.nl/vitale-lessen-tijdens-de-esf-slotconferentie
https://www.sigra.nl/vitale-lessen-tijdens-de-esf-slotconferentie-video
https://www.sterkinjewerk.nl/aanmelden/
https://www.sigra.nl/netwerkbijeenkomst-visuele-klachten-en-revalidatie-na-nah-cva
https://www.sigra.nl/ict-diensten/carexs-meddy-etrs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1p-viCp6uESK3Tw-1J6JkPxF0jhibbZPjGXajyTpmdZUMUxVUzc5WllHSjRZNTc5SlUzNTRCREEyRS4u&wdLOR=cEB585995-D1F1-4C41-B193-1D5C09562EA8
https://www.hrmindezorg.nl/
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Samen zorgen we ervoor dat
zorgpersoneel in deze uitdagende tijd
zonder problemen van en naar het
werk kunnen reizen. De
noodparkeervergunning Zorg in
Amsterdam is daarom verlengd tot 1
september 2021. Hiermee parkeren
zorgmedewerkers die in Amsterdam
wonen of werken in de hele stad gratis. 
Lees meer

Het recent verschenen FWG
Trendrapport VVT geeft een overzicht
van de trends en ontwikkelingen in de
VVT-branche. Denk aan nieuwe
zorgconcepten die het begrip ‘thuis’
verruimen, het werken vanuit een
leefplezierkader, het streven naar
maatwerk voor iedereen en de wens
om zorg te voorspellen en te
voorkomen. 
Bestel of download het trendrapport

Agenda

14 juli | online 
Workshop Rust in je hoofd 
In deze online workshop -kosteloos voor Sigra-leden, ervaar je wat het managen van
stress betekent voor jouw mentale fitheid, energie en vitaliteit. Je krijgt handige tips
die je meteen in de praktijk kunt toepassen.  
 
23 september | online 
Leergang Onboarding 
Het vinden van nieuwe medewerkers vraagt veel aandacht. Onlosmakelijk is het
goed laten landen en het behouden van deze nieuwe medewerkers net zo
belangrijk. In deze leergang ga je verdiepend en interactief aan de slag met de
onderwerpen (pre)-onboarding.   
 
30 september | online 
Netwerkbijeenkomst Visuele klachten en revalidatie na NAH/CVA 
Het expertisenetwerk NAH organiseert een bijeenkomst waar professionals
kosteloos verschillende workshops over visuele revalidatie kunnen volgen. 
 
7 oktober  
Bestuurlijke werkconferentie 
De jaarlijkse Sigra Bestuurlijke werkconferentie is bedoeld voor leden in de regio's
Amsterdam en Amstelveen. Dit jaar staat de werkconferentie in het teken van
Amsterdam Vitaal & Gezond.  
 
14 oktober | online 
Conferentie Diversiteit & Inclusie 
Hoe kunnen we diversiteit en inclusie op de werkvloer bevorderen? Tijdens deze
conferentie, opgenomen in Pakhuis de Zwijger, zoomen we in op voorbeelden

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B43D079D8-9B5C-4046-A0AA-C78C0811AC16%7D
https://www.fwg.nl/trendrapport-vvt-2021/
https://www.sigra.nl/workshop-rust-in-je-hoofd-1
https://www.sigra.nl/leergang-onboarding
https://www.sigra.nl/netwerkbijeenkomst-visuele-klachten-en-revalidatie-na-nah-cva
https://www.sigra.nl/bestuurlijke-werkconferentie
https://www.sigra.nl/conferentie-diversiteit-en-inclusie
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binnen zorg en welzijn, maar ook buiten de sector met gastsprekers politie Noord-
Holland en het Rijksmuseum. Daarnaast wordt de Sigra Diversiteitsaward 2021
uitgereikt.  
 
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. 
 
25 november 
Sigra Ledenconferentie en ALV

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Sigra • Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam  
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