Webversie

Week 48, december 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.

Dankjewel voor jullie inzet in deze zware tijd
Het is weer alle hens aan dek. De druk is ongekend hoog. Overal en bij
iedereen. Corona treft iedereen, maar professionals in zorg & welzijn treft het
dubbel, want jullie steken je nek uit en vangen de klappen op. Wat zijn we
dankbaar voor jullie inzet om de inwoners van onze regio's door deze crisistijd
te helpen. 💛
Alleen samen kunnen we deze crisis het lijf bieden. Blijf goed voor jezelf en je
collega’s zorgen. Steun, waardeer, help elkaar. En praat met elkaar! Meld het
als de druk te hoog wordt of als je je onveilig voelt. Met openheid,
ondersteuning en waardering houden we de coronastress het langste vol.
(Illustratie: Hilde Kokshoorn)

Leden van Sigra en samen Voor Betere Zorg (VBZ) steunen ambitie
om samen verder te gaan
Vanuit de overtuiging dat Sigra en samen Voor Betere Zorg samen nog beter in
staat zijn de vragen van de toekomst voor zorg en welzijn te beantwoorden,
spraken de leden in het najaar van 2020 de intentie uit om het samengaan van
beide verenigingen en bureaus nader uit te werken. De verenigingen en de
ondersteunende bureaus van Sigra en samen Voor Betere Zorg zijn
voornemens te integreren tot één vereniging en één bureau vanaf 1 juli 2022.

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van Sigra en samen Voor Betere
Zorg eind november gingen de leden met grote meerderheid (99%) akkoord
met het fusieproces en de nieuwe conceptstatuten. Dat geeft het bestuur en
directie de steun om de integratie volgens plan verder uit te voeren. Lees meer

De resultaten van een jaar
samenwerken
Vanuit ons samenwerkingsverband
zetten we ons met 120 leden en
meer dan 130.000 professionals in
voor 1,8 miljoen inwoners en voor
passende ondersteuning en zorg in
onze regio's. We focussen op de
mensen en thema’s die extra inzet
nodig hebben. Bekijk in vogelvlucht
wat we samen bereikten van
halverwege 2020 tot halverwege
2021: in ons jaarverslag.

Meer nieuws

Karen van Leeuwen wint Sigra
Samenwerkingsaward 2021

Karen van Leeuwen (HVO Querido)
en haar collega Yvette Marta (Altra)
ontvangen de Award namens het
samenwerkingsverband tussen hun
organisaties en de Blijf Groep. Hierin
zetten zij zich samen in voor een
veilig thuis voor kinderen in de
opvang. Door de inzet van
multidisciplinaire teams en door hulp
gerichter in te zetten, worden
kinderen en gezinnen beter
begeleid. Lees meer over de
Award, winnaars
en genomineerden.

Gun jezelf een #Sterkinjewerkworkshop

Wij hopen van harte dat zorg- en
welzijnsmedewerkers in deze

De kracht van waarderend
ontwikkelen

Nog nooit was de druk op zorg en
welzijn zo hoog, en het verzuim en
verloop zo groot. Investeren in
positief leiderschap en waarderend
ontwikkelen helpt om de werkdruk bij
professionals te verminderen.
Afgelopen zomer bood Sigra een
cursus aan over dit thema. Twaalf
leidinggevenden uit zes zorg- en
welzijnsorganisaties kregen
praktische handvatten om binnen de
eigen organisatie aan de slag te
gaan. Lees wat ze leerden en hoe ze
daarop terugkijken.

hectische tijd toch tijd uittrekken voor
zichzelf. Zij kunnen deze
maand gratis meedoen aan deze
verrijkende online workshops:
* Wat voor kleur heeft jouw
persoonlijkheid? 2 dec 9.30-11.00
uur
* Inspiratiesessie vitaliteit in het
vizier 7 dec 10.30-12.00 uur
* Weer fris in je werk 8 dec 9.3011.00 uur
* Werk en zingeving 14 dec 9.3011.00 uur

Extra handen nodig vanwege
corona?

Organisaties in zorg en welzijn die
door corona extra ondersteuning
nodig hebben, kunnen bij de
Nationale Zorgreserve een aanvraag
indienen voor extra personeel.
Voorheen bood het project Extra
handen voor de Zorg deze
crisisdienstverlening, maar sinds 1
september is hiervoor een duurzame
organisatie ingericht: de Nationale
Zorgreserve. Kijk voor meer
informatie of aanmelding op
de website van Nationale
Zorgreserve.

Cultuursensitief werken in de zorg

Hoe bieden we passende zorg en
ondersteuning voor alle inwoners in
onze regio, ongeacht hun culturele
achtergrond? Het ontwikkelen van
cultuursensitieve vaardigheden
maakt hierbij het verschil. Ruim 40
deelnemers uit
verschillende organisaties
en disciplines gingen hiermee aan
de slag tijdens de kennisbijeenkomst
‘Cultuursensitieve vaardigheden in
de zorg’. De bijeenkomst was een
vervolg op de conferentie Diversiteit

Amsterdam Vitaal en Gezond

en Inclusie. Lees meer.

druk, vooral voor de kwetsbaardere
inwoners. De COVID-crisis versterkt
dit. Ingrijpende veranderingen zijn
nodig om Amsterdammers ook in
2040 ondersteuning en zorg te
bieden die bij hen past. Amsterdam

Amsterdam is een succesvolle stad,
maar de ongelijkheid neemt toe. De
publieke dienstverlening staat onder

Vitaal & Gezond is de stadsbrede
samenwerking waarin we met deze
opgaven aan de slag gaan. Lees de
laatste ontwikkelingen en meld je
aan voor de volgende nieuwsbrief.

Terugblik Sigra ledenconferentie

Donderdag 25 november
organiseerden we de online Sigra
ledenconferentie. We keken
onderzoekend vooruit met de lessen
die we hebben geleerd in crisistijd.
Welke ambities en welk leiderschap
zijn nu nodig? En welke goeie
initiatieven zien we? Lees meer

Online webinar Op weg naar
Informatieveilig gedrag

Medewerkers spelen een cruciale rol
in het veilig houden van
zorggegevens. Op 20 december van
10.00-11.30 uur biedt ICTU dit
webinar aan, waarin deelnemers aan
de hand van de Wegwijzer meer
leren over informatieveilig gedrag.
Geef je op voor het webinar en maak
kennis met deze aanpak! Lees meer

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

Ruimte voor extra aanvragen!
De subsidie NL Leert Door geeft
werkgevers de kans om hun
medewerkers een ontwikkel- of
loopbaanadvies, een EVC-traject of
scholing aan te bieden tegen 30%
van de reguliere
kosten. Interessant? Lees meer

Subsidiewijzer voor Zorg en
Welzijn up-to-date
Op zoek naar landelijke subsidies en
financieringsmogelijkheden voor
jouw organisatie?
De Subsidiewijzer van RegioPlus
geeft een overzicht van landelijke
regelingen voor zorg en
welzijn. Deze handige, online tool is
onlangs geactualiseerd.

Agenda
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
Recruiters en arbeidsmarktprofessionals in zorg en welzijn bespreken actuele
vraagstukken en krijgen een update van de Sigra-activiteiten.

7 december | online

Netwerkbijeenkomst Cultuursensitief werken; inzichten en handvatten voor
betere hulpverlening
De Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB 18+ organiseren deze bijeenkomst
voor professionals van de lid-organisaties.
Bekijk de volledige agenda
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