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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, ZaanstreekWaterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen.

Lever een bijdrage aan gelukkige en gezonde inwoners tijdens
Hacking Health Amsterdam
Op 28, 29 en 30 oktober vindt de derde editie van Hacking Health Amsterdam
plaats. Een hackathon waarin ongewone teams, van zorgprofessional tot
programmeur, van EPD specialist tot designer, werken aan oplossingen voor het
verbeteren van de zorg en gezondheid in en rond Amsterdam. Hierbij staat niet de
patiënt en haar ziekte centraal, maar de burger en haar gezondheid. Sigra is mede
initiatiefnemer van Hacking Health Amsterdam.
Dit jaar wordt het programma van de hackathon online georganiseerd. Dat wordt net
zo energiek en inspirerend als een evenement op locatie, beloofd! We doen er alles
aan om te faciliteren dat de afzonderlijke teams fysiek kunnen samenkomen om
samen te werken.

Lees meer en schrijf je in.

Wie verdient volgens jou de Sigra
Samenwerkingsaward 2021?
Samenwerken is Sigra en Sigra is samenwerken.
Daarom reiken wij jaarlijks tijdens de
Ledenconferentie in november de Sigra
Samenwerkingsaward uit. Ook dit jaar roepen we
onze leden op om zorg- of welzijnsprofessionals
die zich buitengewoon inzetten voor
samenwerking tussen de verschillende sectoren
en domeinen te nomineren voor deze award.
Misschien denk je direct aan één of meerdere
personen. Lees hier meer over de criteria en
download het aanmeldformulier. Aanmelden kan
tot en met 14 oktober.

Verlenging subsidieregeling NL Leert Door
Goed nieuws over de subsidieregeling NL Leert
Door, sectoraal maatwerk. De aanvraagtijd voor
de regeling is verlengd tot 13 september. De
regeling biedt subsidie voor organisaties die
activiteiten ontplooien waarmee ze hun
(potentiële) medewerkers kunnen ontwikkelen en
(bij)scholen. Het gaat om vier activiteiten:
ontwikkeladvies, loopbaanbegeleiding, EVCtraject en scholing.

De regeling zelf wordt ook verlengd met vier
maanden. De activiteiten moeten uiterlijk 1
september 2022 afgerond zijn om in aanmerking
te komen voor subsidie. Meedoen? Dat kan.
Meld je aan met het inschrijfformulier en stuur het
uiterlijk 13 september naar sigra@sigra.nl.

Meer nieuws
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Vacatures bij Team Sigra
Werken bij Team Sigra betekent werken aan
samenwerkingsprojecten van, voor en door organisaties in
zorg en welzijn. Werk dat impact heeft op de gezondheid
en het welzijn van inwoners en professionals in onze
regio's.
Voor ons team zijn wij op zoek naar drie collega's:
Senior projectmanager Leren & Opleiden
HR data-analist
Programmamanager ICT, eHealth & Innovatie

Ook hebben we een mooie opdracht voor een creatieve
en gemotiveerde student media/film:
Studentenopdracht: video maker/editor (periode okt-nov)

Kort nieuws
Walk & Talk van het Actie Leer

RegioPlus present op jaarcongres
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Houd jij je bezig met arbeidsmarkt- en
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Klik hier voor meer informatie en
aanmelden voor de Walk & Talk.

Agenda
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.
23 september | Putten
1,5 Daagse HR Netwerken
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst gaan de eindverantwoordelijken HR van de leden
in gesprek over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
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
binnen zorg en welzijn, maar ook buiten de sector met gastsprekers politie NoordHolland en het Rijksmuseum. Daarnaast wordt de Sigra Diversiteitsaward 2021
uitgereikt. Het inzenden van een initiatief kan nog tot 13 september.
28, 29 en 30 oktober | online
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 | Bimhuis, Amsterdam
Sigra Algemene Ledenvergadering (ALV) en Sigra Ledenconferentie 'Samen verder
na corona'
De impact van corona op zorg en welzijn is groot, tegelijkertijd zijn er bijzondere
prestaties geleverd. Tijdens de Ledenconferentie staan we met trots stil bij deze
bijzondere prestaties én kijken we onderzoekend vooruit met de lessen die we
hebben geleerd in deze crisistijd.
De inschrijving start binnenkort.
Bestuurders hebben een save the date ontvangen voor de ALV, een uitnodiging volgt
binnenkort.
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