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Bekijk webversie                                                                                                                              Juni 2021 
 

Steeds meer organisaties hebben aandacht voor het bevorderen van
diversiteit en inclusie binnen de organisatie en de zorgverlening. Om deze
initiatieven een podium te geven, reikt Sigra dit jaar voor de vijfde keer de
Diversiteitsaward uit. De prijzen 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 2021 een initiatief inbrengen. De award en de
prijzen worden uitgereikt op de Sigra Conferentie Diversiteit & Inclusie op

14 oktober van 15.00 tot 17.00 uur, live vanuit Pakhuis de Zwijger. 

Deelnemen 
 
Deelname aan de Sigra Diversiteitsaward staat open voor alle Sigra-leden (sector zorg en
welzijn) die bezig zijn met het onderwerp diversiteit en inclusie. Voldoet het initiatief aan de
volgende uitgangspunten? 

https://mailchi.mp/bc1be99a1315/nieuwsflits-sigra-diversiteitsaward-2021-1281036?e=[UNIQID]
https://www.sigra.nl/uploads/2021-05/Sigra%20emagazine%20Samen%20digitaal%20vaardig%20versie%20mei%202021.pdf


5-7-2021 Nieuwsflits 'Ding mee naar de Sigra Diversiteitsaward 2021!'

https://mailchi.mp/bc1be99a1315/nieuwsflits-sigra-diversiteitsaward-2021-1281036 2/4

Het laat zien dat er oog is voor diversiteit en inclusie op het terrein van onder andere
zorg- en dienstverlening, personeelsbeleid, onderzoek of ontwikkeling;
Het is vernieuwend en/of verrijkend voor organisatie(-onderdeel);
Het geeft inzicht in continuïteit en mogelijkheden voor borging; 
Het is toepasbaar in zorg of welzijn.  
De winnaar is bereid om een presentatie te geven over het initiatief tijdens de
conferentie op 14 oktober. 

 
Doe dan mee! Beschrijf het initiatief in duizend woorden en mail dit voor 13 september
2021 naar Sanne Janssen, projectleider Diversiteit en inclusie bij Sigra. 
 

Werkwijze

In de week van 13 september selecteert een vakkundige jury de winnaar en de
genomineerden die door gaan voor de publieksprijs. 

In de week van 20 september worden de genomineerden kort geïnterviewd over het
initiatief. 

In de week van Diversity Day (5 oktober) kan het publiek stemmen op de
genomineerden voor de publieksprijs via sigra.nl.  

Award en prijzen
 
Deelnemers maken naast de mooie award kans op de juryprijs of de publieksprijs:  
 

De juryprijs bestaat uit € 1.000,- om het initiatief verder vorm te geven.
Daarnaast ontvangt de organisatie een op maat gemaakte training Cultuursensitieve zorg
in de praktijk* gegeven door Het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
 

Ook de winnaar van de publieksprijs krijgt de op maat gemaakte training
Cultuursensitieve zorg in de praktijk aangeboden!  
 
* De website toont een vergelijkbare training

 
De jury
 
Een vakkundige jury bepaalt op basis van de criteria de winnaar. De jury bestaat uit: 

Shivan Shazad, Beleidsadviseur bij Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de Sociaal-
Economische Raad (SER)) en Amsterdam Divers & Inclusief.
Peragaseni Sellappah, Verpleegkundig Specialist GGZ en Ambassadeur
Diversiteit bij GGZ Noord-Holland Noord.
Winnaar Diversiteitsaward 2018: Theater LeBelle Cordaan, Els Kose-Vollmuller,
Artistiek Leider.

Inzenden van het initiatief

mailto:sjanssen@sigra.nl
https://academy.kit.nl/groups/cultuursensitieve-gezondheidszorg-group/
mailto:sjanssen@sigra.nl?subject=Inzending%20Sigra%20Diversiteitsaward
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Sigra Conferentie Diversiteit & Inclusie 
 
We reiken de Diversiteitsaward uit tijdens de Sigra Conferentie Diversiteit & Inclusie. Dit
combineren we met een inspirerend programma waarin o.a. de Politie en het Rijksmuseum
aan het woord komen over het bevorderen van diversiteit & inclusie op de werkvloer. De
Conferentie vindt online plaats op donderdag 14 oktober van 15.00 tot 17.00 uur vanuit
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het volledige programma wordt binnenkort bekend
gemaakt. 
 
Je kunt je alvast aanmelden.  
 

Meer diversiteit en inclusie bij Sigra 

Het netwerk Diversiteit biedt Sigra leden een platform om aandacht te vragen voor diversiteit en

inclusie en om samenwerking te versterken. Lees hier meer over het netwerk. 

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

 
 
 
 

https://www.sigra.nl/conferentie-diversiteit-en-inclusie
https://www.sigra.nl/werken-behoud/diversiteit-inclusie
https://mailchi.mp/bc1be99a1315/nieuwsflits-sigra-diversiteitsaward-2021-1281036?e=[UNIQID]
http://www.sigra.nl/
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