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Webversie                                                                                                            Week 41, oktober 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.

Kom naar de Sigra ledenconferentie 25 november 2021 
 
Hierbij nodigen wij al onze leden en (professionals, beleidsmakers, managers
en bestuurders) graag uit voor de Sigra ledenconferentie op donderdag 25
november 2021 van 13.00-16.15 uur, met aansluitend een borrel. De
conferentie vindt plaats in het Bimhuis te Amsterdam. Het thema van dit jaar is:
Samen verder na corona. 
 
Tijdens de ledenconferentie staan we met trots stil bij de prestaties en kijken
we onderzoekend vooruit met de lessen die we hebben geleerd in crisistijd. We
besteden aandacht aan de ambities en het leiderschap die nu nodig zijn. Ook
kijken we hoe we de kracht en creativiteit, die we toonden tijdens de pandemie,
blijvend kunnen inzetten.  
 
Gastspreker Ruud Veltenaar deelt zijn uitgesproken visie op de toekomst. Is de
sector zorg en welzijn bijvoorbeeld klaar voor de toekomst en in staat om ook in
turbulente tijden het verschil te blijven maken? En welke transities in de zorg
zijn onvermijdelijk en wenselijk?  
 
Tijdens de conferentie reiken we de Sigra samenwerkingsaward uit. Je kunt
hiervoor tot en met woensdag 27 oktober nog mensen aanmelden. 
 

https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-okt-week41-1281200?e=[UNIQID]
https://ruudveltenaar.nl/
https://www.sigra.nl/wie-verdient-volgens-jou-de-sigra-samenwerkingsaward-2021
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Na het plenaire deel kan je struinen over een inspiratieplein. Lees meer over
het programma en meld je direct aan. 

ESF-project 'Vitale medewerkers, vitale
organisaties' succesvol afgerond  
 
De afgelopen twee jaar hebben Arkin, Brentano,
Evean, OLVG en Omring met subsidie uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF) samen gewerkt
aan hun vitaliteitsbeleid voor medewerkers,
teams en de organisatie. Sigra was projectleider
van dit project. 
 
Inmiddels is het project afgerond en kijken we
terug op een succesvol en leerzaam traject. Alle
partners zijn trots op de resultaten die zijn
behaald zowel binnen de organisaties als de
inspiratiewebinars die gezamenlijk zijn
georganiseerd. Kijk hier alle webinars terug. 

Al bijna 50 huisartsenpraktijken zijn gestart
met samenwerken via cBoards
 
Om voor ouderen passende zorg en
ondersteuning te blijven bieden is het belangrijk

https://www.sigra.nl/sigra-algemene-leden-vergadering-en-ledenconferentie
https://www.sigra.nl/aanmelden-sigra-algemene-ledenvergadering-en-ledenconferentie-voor-bestuurders
https://www.sigra.nl/werken-behoud/vitale-organisaties
https://www.sigra.nl/werken-behoud/vitale-organisaties
https://www.sigra.nl/projecten-gegevensuitwisseling/cboards-ouderen
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dat alle zorgaanbieders goed met elkaar
samenwerken. Om dat zo goed mogelijk te
faciliteren werkt Sigra samen met zorgaanbieders
en andere partners om tot één online
samenwerkingsplatform in de regio te komen.
Dat platform is cBoards ouderen. Inmiddels zijn
bijna 50 huisartsenpraktijken en hun
samenwerkingspartners gestart met
samenwerken via cBoards. 
 
In deze vlog vertellen praktijkondersteuner
ouderen Martin Kuper en huisarts Jeroen Baars
waarom zij enthousiast zijn over cBoards. 
 
Wil je meer weten over cBoards ouderen? Doe
dan mee met één van de webinars op 4
november of 6 december. 

Zorgprofessionals delen ervaring in
beroepenmagazine Op Kop 
 
Tijdens de coronacrisis is het beroepenmagazine
van Op Kop tot stand gekomen. Verschillende
beroepssectoren komen aan bod. Bij de sector
Zorg & Welzijn vertellen onder meer
verpleegkundig specialist Peragaseni werkzaam
bij GGZ Noord-Holland-Noord, verpleegkundige
ouderenzorg Nancy werkzaam bij Zorggroep
Tellus en spoedeisende hulparts Anja werkzaam
bij Noordwest Ziekenhuisgroep over hun werk. 
 
Bekijk hier het hele magazine.  
 
Op Kop is een initiatief vanuit het programma De
Kop Werkt! en Match2020. ZWplus /Sigra voert
het projectleiderschap voor de sector Zorg &
Welzijn. 

Meer nieuws

https://www.youtube.com/watch?v=P8-fMk0JGrY&ab_channel=Sigra
https://www.sigra.nl/webinar-netwerkzorg-en-gebruik-cboards-ouderen
https://www.sigra.nl/webinar-netwerkzorg-en-gebruik-cboards-ouderen-0
https://mcusercontent.com/9172d05c3c4b58c3a5c355f9e/files/3a26ae2f-600d-a21f-81e0-d10e364b667a/beroepenmagazine_2021.pdf
https://mcusercontent.com/9172d05c3c4b58c3a5c355f9e/files/3a26ae2f-600d-a21f-81e0-d10e364b667a/beroepenmagazine_2021.pdf
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Wie verdient volgens jou de Sigra
Samenwerkingsaward 2021? 
Tijdens de ledenconferentie wordt
ook weer de jaarlijkse Sigra
Samenwerkingsaward uitgereikt aan
de zorg-of welzijnsprofessional die
zich buitengewoon inzet voor
samenwerking tussen verschillende
organisaties en domeinen. Je kunt
nog steeds mensen hiervoor
aanmelden. Doe dat uiterlijk
woensdag 27 oktober 15.00 uur via
deze link. 

Thuiszorg de Lindeboom is lid van
Sigra
 
Sigra verwelkomt Thuiszorg de
Lindeboom per 1 oktober als nieuw
lid. Thuiszorg de Lindeboom is er
voor mensen uit Amsterdam en
omstreken. Jong of oud, vitaal of
hulpbehoevend. Zij bieden voor
iedereen passende en professionele
zorg op maat.  
 

Subsidie voor het InZicht
programma eOverdracht toegezegd 
 
Amsterdam UMC, BovenIJ
Ziekenhuis, Cordaan, Evean, OLVG
en Zonnehuisgroep Amstelland
onderzochten vanaf 2019 binnen de
succesvolle proeftuin eOverdracht
hoe gegevensuitwisseling tussen
verpleegkundigen en verzorgenden
werkt. Sigra ondersteunt het
samenwerkingsverband met

Amsterdamse ouderen profiteren
van wetenschap 
 
De coalitie Ouderen van Amsterdam
Vitaal en Gezond heeft samen met
Amsterdam UMC een kennisagenda
ouderen opgesteld om de zorg voor
ouderen in de stad te verbeteren.
Het doel: ervoor zorgen dat de
samenleving profiteert van de
bestaande kennis. En andersom:
wetenschappers voeden met de
maatschappelijke opgaven die
vragen om wetenschappelijk

https://www.sigra.nl/wie-verdient-volgens-jou-de-sigra-samenwerkingsaward-2021
https://www.sigra.nl/wie-verdient-volgens-jou-de-sigra-samenwerkingsaward-2021
https://www.sigra.nl/sigra-verwelkomt-een-nieuw-lid-thuiszorg-de-lindeboom
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/videos/2019/07/10/e-overdracht-ziekenhuis-bovenij-en-zonnehuis-amstelveen
https://mcusercontent.com/9172d05c3c4b58c3a5c355f9e/files/e28f5430-8ffa-57ce-2b86-47a0c903bf88/Infographic_Evaluatie_proeftuin_eOverdracht_Amsterdam_1_.pdf
https://vitaalgezond.amsterdam/
http://vitaalgezond.amsterdam/wp-content/uploads/2021/09/Kennisagenda-Amsterdams-ouderenbeleid.pdf
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projectleiding en technische
coördinatie. Van de zomer hebben
wij opnieuw een subsidieaanvraag
ingediend. Met de toezegging van
deze subsidie zetten wij de
eOverdracht voort!
 
Met eOverdracht wordt de
verpleegkundige overdracht tussen
ziekenhuizen en zorginstellingen
beter en sneller. Zo hebben de
verpleegkundigen en verzorgenden
meer directe aandacht voor de
patiënt. Bekijk de video over
eOverdracht in het ziekenhuis
BovenIJ en Zonnehuis Amstelveen.

onderzoek.  
De coalitie Ouderen heeft acht grote
thema’s vastgesteld die de komende
jaren worden opgepakt. Amsterdam
UMC gebruikte deze voor het
opstellen van de kennisagenda.
Door deze samenwerking is de
agenda écht afgestemd op de
Amsterdamse ouderen. Lees meer. 

Amsterdam UMC wint Sigra
Diversiteitsaward 
Afgelopen donderdag werd op de
Sigra conferentie Diversiteit en
Inclusie de Diversiteitsaward
uitgereikt. Met twee inzendingen
heeft het Amsterdam UMC de eerste
prijs gewonnen. Voor zowel het
Steunpunt Gendervragen, als voor
het draagvlakonderzoek Widening
Access. Arkin heeft met de inzending
Arbeidsmarkt- & antistigma
campagne in één, de tweede prijs
gewonnen. Gefeliciteerd! 

Succesvolle Sigra hr-netwerken 1-
daagse

Op vrijdag 24 september vond
de Sigra hr-netwerken 1 daagse
fysiek plaats op kasteel de
Vanenburg in Putten. Na ruim 1,5
jaar online vergaderen, troffen de hr-
eindverantwoordelijken uit de Sigra-
regio’s elkaar ‘live’. Wij bespraken de
huidige arbeidsmarkt en
formuleerden de speerpunten voor
het komende jaar. Dit deden we aan
de hand van de facts & figures 2021,
gepresenteerd door Auke Klijnsma,
manager arbeidsmarkt en onderwijs
bij Sigra, en de
inspirerende keynote speech
van Henk Oosterling, groene filosoof,

https://www.sigra.nl/subsdieaanvraag-eoverdracht-ingediend
https://www.informatieberaadzorg.nl/publicaties/videos/2019/07/10/e-overdracht-ziekenhuis-bovenij-en-zonnehuis-amstelveen
https://vitaalgezond.amsterdam/amsterdamse-ouderen-profiteren-van-wetenschap/
https://www.sigra.nl/terugblik-conferentie-diversiteit-en-inclusie-en-uitreiking-diversiteitsaward-video
https://henkoosterling.com/
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Naast de uitreiking vertelden
ambassadeurs LHBTI en culturele
diversiteit, het Rijksmuseum en de
politie hoe zij werken aan diversiteit
en inclusie. Benieuwd naar de
presentaties en de uitreiking? Lees
het verslag of bekijk de opname
terug. 

die een pleidooi hield voor integrale
zorg en welzijn.

Sigra Privacy
bewustwordingscampagne 
 
Van 4 tot 10 oktober 2021
besteedden we in Sigra-verband een
week aandacht aan
privacybescherming en
informatiebeveiliging in de jaarlijkse
Sigra Privacy
bewustwordingscampagne. Om
medewerkers in zorg en welzijn
privacy bewust te maken en scherp
en alert te houden, heeft Sigra veel
materiaal ontwikkeld. Al het
ontwikkelde materiaal blijft ook na de
campagne beschikbaar.

 
Nieuwsbrief expertisenetwerk
autisme Amsterdam 
 
Sigra ondersteunt en coördineert het
regionale expertisenetwerk autisme
Amsterdam. Dit netwerk geeft
ondersteuning en advies aan
professionals, cliënten en hun
naasten. Via de nieuwsbrief geven
we informatie aan de leden van het
netwerk en onze partners. Bekijk de
nieuwsbrief van oktober en blijf op
de hoogte.

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:    

Projectmanager Leren & Opleiden

https://www.sigra.nl/terugblik-conferentie-diversiteit-en-inclusie-en-uitreiking-diversiteitsaward-video
https://youtu.be/Y_FbenC0fw8
https://www.sigra.nl/expertisecentrum-privacy-informatieveiligheid/spelenderwijs-privacy-bewust
https://www.sigra.nl/expertisecentrum-privacy-informatieveiligheid/spelenderwijs-privacy-bewust
https://mailchi.mp/1f89e3eeb54c/nieuwsflits-autisme-december-1281184?e=[UNIQID]
https://sigra.us3.list-manage.com/subscribe?u=9172d05c3c4b58c3a5c355f9e&id=c0347494bd
https://www.sigra.nl/werken-bij-team-sigra
https://www.sigra.nl/vacature-projectmanager-leren-opleiden
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Informatiemanager/projectmanager Digitale Zorg
Programmamanager ICT, eHealth & Innovatie

Kort nieuws

Week van de Gezonde en Kansrijke
Start  
Ben jij professional of vrijwilliger in
de geboortezorg? Mis dan de week
van de Gezonde en Kansrijke Start
niet (25 t/m 28 oktober). Bekijk het
complete programma en meld je aan
voor één van de sessies.  
Sigra draagt bij aan twee van de vele
bijeenkomsten, waaronder 'Effect
van psychische klachten op de
zwangerschap' en 'Zwanger met een
licht verstandelijke beperking.' 
 
Het belooft een week vol inspiratie te
worden. Meer informatie.

 
 
Vooraankondiging: symposium Oud
aan de Amstel 17 maart 
 
Amsterdam UMC organiseert op 17
maart 2022 een symposium Oud aan
de Amstel over de medische zorg
voor ouderen in de regio
Amsterdam. Hierin delen zij recent
opgedane kennis over nieuwe en
slimmere organisatie van de acute
ouderengeneeskunde.  
 
Doelgroepen zijn: (huis)artsen,
verpleegkundig specialisten,
verpleegkundigen, beleidsmakers.
Noteer de datum alvast.

Agenda

28, 29 en 30 oktober | Amsterdam 
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. Je kunt je nog aanmelden als hacker! 
 
3 november | online 
Workshop Weer fris in je werk 
Grijp je kans om deze mindset aan te leren!  
 
4 november | online 
Workshop Persoonlijk profiel 

https://www.sigra.nl/vacature-informatiemanager
https://www.sigra.nl/vacature-programmamanager-ict-e-health-innovatie
http://%20ggd.amsterdam.nl/gks
https://weekgezondekansrijkestart.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/gezonde-kansrijke-start-amsterdam/?utm_source=www.ggd.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=gks&utm_content=redirect
https://www.sigra.nl/hacking-health-amsterdam
https://dutchhackinghealth.nl/amsterdam/aanmelden/
https://www.sigra.nl/workshop-weer-fris-in-je-werk-0
https://www.sigra.nl/workshop-persoonlijk-profiel-0
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Zit je nog op je plek? Wil je je verder ontwikkelen? Of wat zou je anders willen in je
huidige baan en hoe pak je dat aan? In deze  workshop sta jij centraal. We brengen
in kaart wie je bent, wat je kan en wat je wil. Dit geeft naast inzicht ook houvast en
richting. De eerste stap en de basis om (weer) in beweging te komen.  
 
4 november en 6 december | online 
Webinars netwerkzorg en cBoards 
Er komen weer webinars over netwerkzorg en het gebruik van cBoards. Je krijgt
uitleg over cBoards Ouderen, het verband met Beter oud Amsterdam en de
implementatieaanpak. En zorgverleners die cBoards Ouderen gebruiken, kunnen
vragen stellen en gebruikerstips delen. De webinars vinden online plaats van 16.30-
17.30 uur. Wil je deelnemen? Mail dan naar mvdleij@sigra.nl  
 
18 november | online 
Workshop Kus je talent wakker 
In deze workshop verken je je eigen talenten: Welke talenten heb je nog meer in
huis en wat zou je daar mee kunnen doen in je werk?  
 
23 november | online 
Bijeenkomst cultuursensitieve vaardigheden in de zorg 
Waarom zijn cultuursensitieve vaardigheden belangrijk in je werk? Wat zijn goede
voorbeelden hiervan? In samenwerking met het KIT Intercultural Professionals zal
expert Eva van Ooijen haar kennis hierover delen.  
 
25 november | Bimhuis, Amsterdam 
Sigra Ledenconferentie inclusief de Algemene Ledenvergadering 
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
prestaties én kijken we onderzoekend vooruit met de lessen die we hebben geleerd
in deze crisistijd. Programma en inschrijving.  
Bestuurders kregen 11 oktober een aparte link om zich aan te melden voor de
ALV en de conferentie. 

mailto:mvdleij@sigra.nl
https://www.sigra.nl/workshop-kus-je-talent-wakker-0
https://www.sigra.nl/bijeenkomst-cultuursensitieve-vaardigheden-in-de-zorg
https://www.sigra.nl/sigra-algemene-leden-vergadering-en-ledenconferentie
https://www.sigra.nl/sigra-algemene-leden-vergadering-en-ledenconferentie
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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 

http://sigra.nl/nieuwsbrief
https://sigra.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=9172d05c3c4b58c3a5c355f9e&id=943ff1cfa4&e=[UNIQID]&c=8af2de5ca5
https://mailchi.mp/sigra/mvshxkr6ns-sigra-nieuwsbrief-okt-week41-1281200?e=[UNIQID]
http://www.sigra.nl/
https://www.linkedin.com/company/sigra-samenwerking-zorg-welzijn/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.sigra.nl/
mailto:sigra@sigra.nl

