Webversie

Week 38, september 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, ZaanstreekWaterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen.

Welke vernieuwende initiatieven heb jij ervaren tijdens de
coronaperiode? Lever ze bij ons aan!
Het thema van de Sigra-ledenconferentie op donderdag 25 november is 'Samen
verder na corona'. We bekijken dan met elkaar hoe we dat wat corona heeft
gebracht kunnen gebruiken om de toekomst van zorg en welzijn blijvend te
verbeteren. Praktijkverhalen kunnen daarin niet ontbreken. Die zetten we tijdens
deze dag graag in de spotlight.
We zijn op zoek naar deze vernieuwende initiatieven. Juist die ideeën die op de
werkvloer zijn ontstaan. Ken jij of ben je zelf betrokken (geweest) bij goede ideeën of
vernieuwende manieren van werken? Ben jij dingen anders gaan doen? Anders
gaan (samen)werken? Dan horen we graag van jou! Lees meer en meld jouw
initiatief uiterlijk 7 oktober bij ons aan.

Sigra privacy- en
bewustwordingscampagne van 4 - 10
oktober: Privacy is ook mijn zorg!
Voldoen aan de privacy-wetgeving is één ding. Een
tweede is om je steeds opnieuw te beseffen dat je
omgaat met persoonsgegevens. Om medewerkers
in zorg en welzijn nóg bewuster en scherper te
maken, is er jaarlijks een Sigra privacybewustwordingscampagne. Dit jaar is dat van 4-10
oktober, tegelijk met de landelijke campagne van
Alert online. Sigra ontwikkelde eerder
al voorlichtingsmateriaal dat je ook in jouw
organisatie kunt gebruiken in de campagneweek.
Volg de komende tijd ook #samenprivacybewust via
Linkedin en inspireer elkaar!

ESF-pilot werkgeluk: de werkgelukgidsen
van Evean

De afgelopen twee jaar werkten vijf organisaties
aan een integraal duurzaam
inzetbaarheidsbeleid, met subsidie uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Sigra is
projectleider van het hele ESF project.
Evean was één van de deelnemende
organisaties. Zij kozen voor focus op het
werkgeluk van de medewerker en de inzet van
'gelukgidsen'. Lees meer over hun pilot en de
geleerde lessen.

Deelname thuiszorgorganisaties aan eTRS
De regio Amsterdam gebruikt CareXS Meddy voor
het uitwisselen van informatie over medicatie en
toedienregistratie (eTRS). Het biedt apotheken,
thuiszorg en wijkverpleegkundigen een digitale
omgeving om te communiceren en samen te
werken. Zorgverleners hebben zo altijd een actueel
en compleet medicatiebeeld. Hiermee verbeteren we
de medicatieveiligheid, dringen we administratieve
lasten terug en kunnen we eenvoudiger analyses
uitvoeren van het medicijngebruik.
Sigra is verantwoordelijk voor de inkoop en
exploitatie van CareXS Meddy. Inmiddels is 97% van
de apotheken aangesloten. Zij verstrekken dagelijks
digitaal toedienlijsten. Hierdoor verdwijnen de
papieren toedienlijsten.
Werk je bij een thuiszorgorganisatie, krijg je geen
papieren toedienlijsten meer en wil jouw organisatie
ook deelnemen? Er is nu een interessant aanbod
voor de thuiszorg. Laat je gegevens achter voor een
vrijblijvende offerte.

Contactpersoon Sigra: Mark Stiegelis,
servicemanagement@sigra.nl, 020 512 88 50. Lees
meer.

Heb jij al iemand aangemeld voor de Sigra
Samenwerkingsaward?
Samenwerken is Sigra en Sigra is samenwerken.
Daarom reiken wij de Sigra
Samenwerkingsaward uit tijdens de
ledenconferentie op 25 november. We nodigen je
uit om een zorg- of welzijnsprofessional te
nomineren die zich buitengewoon inzet voor
samenwerking tussen de verschillende sectoren
en domeinen.
Naast de eer van het winnen van een prachtige
award, krijgt de winnaar een cheque van € 1000.
Deze cheque mag de winnaar inzetten ter
bevordering van zijn of haar
samenwerkingsproject.
Lees meer en nomineer meteen iemand.

Meer nieuws

Demonstratie uitstroomonderzoek
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Onderzoek naar Servicecentrum
Onderwijs en Zorg
De gemeente Amsterdam heeft
regelingen getroffen om werken in het
Amsterdamse onderwijs en de zorg zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor
huidige én nieuwe medewerkers. Deze
regelingen zijn gebundeld en te vinden
in het Servicecentrum Onderwijs en
Zorg.
De gemeente start een onderzoek om
erachter te komen of organisaties
bekend zijn met het servicecentrum en
het weten te vinden. Feedback is
belangrijk, dus doe mee! Ook als je nog
nooit hebt gehoord van het

Gezocht: nieuwe ambassadeurs van
zorg en welzijn
'Ambassadeurs van de Zorg' zijn
getrainde studenten en starters uit zorg
en welzijn. Zij laten scholieren zien hoe
divers, waardevol én leuk het werken in
zorg en welzijn is, zodat meer jongeren
kiezen voor een opleiding of baan in de
sector. Dit alles om de
personeelstekorten in zorg en welzijn
tegen te gaan. Enorm belangrijk, zoals
afgelopen jaar is gebleken! Benieuwd
naar de resultaten van afgelopen jaar?
Bekijk de infographic!
Ken jij enthousiaste jongeren (18-30
jaar) binnen jouw organisatie die zorg
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informatie? Bekijk de flyer, de
website of de online voorlichting.

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 vier collega's:
Projectmanager Leren & Opleiden
Informatiemanager/projectmanager Digitale Zorg
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
Nieuwe medewerkers Team Sigra

Nominaties Nationale HR Zorg
Award

Er zijn twee nieuwe medewerkers
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nieuwe energie voor zorgmedewerkers.

De prijsuitreiking is op 12 oktober.
Edith Rijnsburger is gestart in het team
communicatie, als vervanger van

Bekijk wie er genomineerd zijn.

Fenna Spiering die in oktober met
verlof gaat.

Agenda
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.
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. Aanmelden en een probleem, knelpunt of
uitdaging inbrengen kan nog steeds!
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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