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Webversie

Week 45, november 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 Amstelland.

Sigra ledenconferentie vanwege corona tóch online
Donderdag 25 november is de Sigra ledenconferentie, met daarna de
algemene ledenvergadering voor bestuurders. Eindelijk zouden dit weer livebijeenkomsten zijn, maar vanwege de oplopende besmettingen en de
bijkomende druk op de organisaties van de Sigra-leden, organiseren we het
toch online. Dat neemt niet weg dat het een inspirerende bijeenkomst wordt,
want het thema van de gastspreker is actueler dan ooit!
Het programma, van 13.30 tot 15.00 uur (online-inloop vanaf 13.15 uur), ziet er
als volgt uit:
Welkom door Godfried Barnasconi, voorzitter Sigra-bestuur
'Vitale ideeën voor zorg en welzijn': Ruud Veltenaar (filosoof, frisdenker,
TEDx spreker) deelt zijn uitgesproken kijk op de toekomst. Is de sector
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zorg en welzijn in staat om ook in turbulente tijden het verschil te maken?
En welke transities in zorg en welzijn zijn onvermijdelijk en wenselijk?
Discussie met zorgprofessionals, bestuurders en Ruud Veltenaar over de
toekomst van zorg en welzijn, onder leiding van dagvoorzitter Marijke
Roskam
Uitreiking Sigra Samenwerkingsaward. Vanaf 23 november kun je online
stemmen voor de publieksprijs!
Heb je je nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds!

Regionale transfer voor potentiële medewerkers naar zorg en welzijn
Hoe kunnen we gezamenlijk zorgen voor regionale toeleiding van potentiële
medewerkers naar de sector zorg en welzijn? En hoe kunnen we als
instellingen hiervoor optimaal samenwerken met het net geopende Health
Experience Centre Slotervaart (HECS)? Dit waren de gespreksthema’s van een
werksessie met werkgevers die eind oktober plaatsvond in het Louwes Lab.
De zorg- en welzijnsorganisaties onderstrepen de noodzaak voor toeleiding van
man/vrouwkracht naar en binnen de sector. Aan deze gezamenlijke ambitie wil
men graag een bijdrage leveren voor een optimale aansluiting met het
werkveld. ROCvA presenteerde vijf kansrijke plannen om samen met de
partners te werken aan arbeidsmarkttekorten. Lees meer over de sessie

Mooie resultaten Hacking Health
Amsterdam
Op 28, 29 en 30 oktober vond Hacking Health
Amsterdam plaats. Dertien teams werkten tijdens
deze driedaagse aan oplossingen voor
uitdagingen en problemen die te maken hebben
met zorg en welzijn van de Amsterdammers. De
resultaten waren prachtig! De jury reikte drie
prijzen uit:
De Best-human-centered-prijs ging naar
de GGD voor een oplossing om de jeugd in
Amsterdam Zuidoost te informeren over
corona.
De prijs voor Best-data/tech-driven was
voor Amsterdam UMC. Zij
verzonnen een concept dat ervoor zorgt dat
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zorgprofessionals veilig hun beschermende
kleding kunnen uittrekken.
De Innovatieprijs was voor een Sigrateam. Zij bedachten een app die
de wachttijd voor jeugdhulp invult met
ondersteuning voor kind en gezin. Lees
meer over de ervaringen en het proces van
het Sigra-team.
Bekijk alle eindresulaten.

Een leerzame Week van de Gezonde en
Kansrijke Start
Om de kans op een gezonde toekomst van elk
Amsterdams kind te vergroten, zoeken
professionals uit geboortezorg, welzijn en
vrijwilligers de samenwerking. Tijdens de Week
van de Gezonde en Kansrijke Start volgden zij
inspirerende webinars over de belangrijke eerste
1000 levensdagen. De lokale coalities NieuwWest en Zuidoost ondertekenden de
samenwerkingsovereenkomst Gezonde en
Kansrijke Start. Bekijk de compilatievideo.

Sluit aan bij optimale medicatiezorg in de
regio: elektronische toendienregistratie
In de regio Amsterdam kozen apotheken en
thuiszorginstellingen voor één systeem om
informatie over het medicatiegebruik te delen en
de toediening door de thuiszorg digitaal te
registreren: eTRS CareXS Meddy. In één
oogopslag zien betrokken zorgverleners welke
medicatie is toegediend en klaargezet, en welke
medicatie bij de cliënt in eigen beheer is. Elke
handeling en mededeling is zichtbaar voor alle
betrokken zorgverleners. Dat werkt snel én veilig.
Wil jouw instelling ook werken met eTRS CareXS
Meddy? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.
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Meer nieuws

Louwes Lab feestelijk geopend

Op vrijdag 29 oktober 2021 is het
Louwes Lab geopend. Dit initiatief,
gevestigd in een vleugel van het
voormalige Slotervaart Ziekenhuis,
brengt zorg en welzijn, educatie en
innovatie, kunst, cultuur en literatuur

Nieuwsbrief Transmuraal Platform

samen. Verbinding met de buurt is

Amsterdam

de kern van alle activiteiten. Saskia

Sigra coördineert het Transmuraal

Schalkwijk, directeur-bestuurder van
Sigra, onderstreepte het

Platform Amsterdam (TPA): het

enthousiasme van de zorg- en
welzijnsorganisaties over dit initiatief.

Amsterdamse eerste en de tweede
lijn, dat helpt, faciliteert en erop

Onderdeel van het Louwes Lab is

toeziet dat transmurale afspraken

het Health Experience Centre

worden gemaakt, geborgd en

Slotervaart (HECS), een plek waar

nageleefd. Via de nieuwsbrief geven

iedereen die interesse heeft in zorg
of welzijn terecht kan.

we informatie aan de leden van het
platform en onze partners. Bekijk de
nieuwsbrief van oktober en blijf op
de hoogte.

Verder met verbeteren
verpleegkundige overdracht

coördinerende platform tussen de

RSO Nederland bestaat 5 jaar

De overkoepelende vereniging van
alle regionale samenwerkings-
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Amsterdamse en Amstelveense

organisaties (RSO’s) in Nederland,

zorgorganisaties kregen subsidie

waar Sigra onderdeel van uitmaakt,

toegekend voor het InZicht project.

bestaat 5 jaar. “Wij staan met elf

Doel van dit project is de

RSO’s naast de zorgverleners in de

verpleegkundige overdracht te

regio om de transitie naar digitale

standaardiseren en digitaliseren,
zodat het proces efficiënter en

zorg te realiseren en waar mogelijk
te versnellen. Onze ambitie voor de

veiliger verloopt. Deelnemende

komende tijd? Een landelijk dekkend

organisaties zijn: Evean, Cordaan,

netwerk van RSO's als dé

Zonnehuisgroep Amstelland,

implementatiestructuur

Amstelring Thuiszorg, Amsterdam

voor digitale zorginnovatie.”

UMC, OLVG, het BovenIJ ziekenhuis
en Ziekenhuis Amstelland. Sigra
ondersteunt de samenwerking met
projectleiding, technische coördinatie
en ondersteuning. Het project loopt
tot eind 2022.

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:
Adviseur/netwerkcoördinator dementienetwerk
Noord-Holland Noord
Projectmanager Leren & Opleiden
Informatiemanager/projectmanager Digitale Zorg
Programmamanager ICT, eHealth & Innovatie

Kort nieuws
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Online evenement Digitale
Toegang in de Zorg
Hoe zorg je ervoor dat patiënten op
een veilige manier toegang hebben
tot digitale zorg? Speciaal voor
zorgaanbieders en ICT-leveranciers
Convenant tegen brand
Dit jaar ondertekenden de gemeente
Amsterdam, Omgevingsdienst

vindt op dinsdag 23 november dit
evenement plaats. Iedereen die
binnen het zorgveld werkzaam is, is
welkom. Meld je aan.

Noordzeekanaalgebied, Brandweer
Amsterdam-Amstelland en Sigra
samen met negen Sigra-leden
opnieuw het convenant
‘Brandveiligheid in de zorg.’ Lees het
interview met Maarten van Heugten,
afdelingsmanager bij Gemeente
Amsterdam.

European Nursing Congress

Datagedreven (samen)werken in
de Sigra regio
Op donderdag 2 december van
12.30 tot 14.00 uur organiseren we
een inspirerende bijeenkomst voor
alle data-scientisten, data-analisten
en geïnteresseerden in
datagedreven werken. We schetsen
een route voor een datagedreven
Sigra regio en gaan met elkaar aan
de slag om scherp te krijgen wat

‘Future Proof Nursing - Nurses as
Key Drivers of Change’ is het
thema van het European Nursing
Congress: een digitaal
verpleegkundig congres dat
plaatsvindt van 4 tot en met 7
oktober 2022. Noteer de datum vast
in je agenda en houd de website in
de gaten.
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hierbij onze speerpunten zijn. Meld
je aan via innovatielab@sigra.nl

Agenda
23 november | online
Bijeenkomst cultuursensitieve vaardigheden in de zorg
Waarom zijn cultuursensitieve vaardigheden belangrijk in je werk, en wat zijn goede
voorbeelden? Expert Eva van Ooijen deelt haar kennis in samenwerking met KIT
Intercultural Professionals.
25 november | Online
Sigra Ledenconferentie & Algemene Ledenvergadering
1 december | online

Workshop Rust in je hoofd
Is jouw belasting soms zwaarder dan je draagkracht? In deze workshop leer je hoe
je beter voor jezelf kunt zorgen.
2 december | online
Datagedreven (samen)werken in de Sigra-regio
6 december | online

Webinar netwerkzorg en gebruik cBoards Ouderen
Zorgverleners die cBoards Ouderen gebruiken kunnen in dit webinar vragen stellen
en tips uitwisselen. Wil je deelnemen? Stuur een e-mail
7 december | online
Bijeenkomst Recruiters
Tijdens deze bijeenkomst bespreken recruiters en arbeidsmarktprofessionals in zorg
en welzijn actuele vraagstukken en ze krijgen een update van de Sigra-activiteiten.
10 december | locatie volgt

Jong Sigra training Personal branding
Als young professional werkzaam bij een zorg- of welzijnsorganisatie in NoordHolland kun je kosteloos deelnemen aan deze training.
Bekijk de volledige agenda
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Sigra • Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam
020-512 88 88
Aanmelden | Afmelden | Bekijk online | Website
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