Ontzettend bedankt dat jij je destijds hebt aangemeld via ‘Extra handen voor de
zorg’! Dankzij het grote aantal aanmeldingen, ruim 2.000 voor onze regio, heeft het
matchteam van SIGRA de afgelopen periode bijna 50 zorg- en welzijnsinstellingen in
Noord-Holland kunnen helpen. Jullie hebben hiermee een bijdrage geleverd aan de
continuïteit van de zorg in moeilijke tijden! Bij ziekenhuizen, binnen de
verpleeghuiszorg maar bijvoorbeeld ook in de geestelijke gezondheidszorg.
Nu de COVID-19 storm een beetje is gaan liggen, willen wij jullie graag over een aantal zaken
informeren:

Terugblik op de totstandkoming
Aan de start van de coronacrisis ontstonden er
verschillende initiatieven om extra mensen voor de zorg te
werven. Al snel werd er één landelijk meldpunt ingericht:
'Extrahandenvoordezorg', waarin vraag en aanbod bij
elkaar werd gebracht. Zo konden (en kunnen nog steeds)
zorg- en welzijnsorganisaties makkelijk en snel hulp
inroepen en de ‘extrahanden’ zich beschikbaar stellen.
De realisatie ging met een enorme snelheid en niet zonder
slag of stoot. Soms is er iets misgegaan. Mogelijk ben je
vaker door SIGRA benaderd. Onze excuses daarvoor. Alle
leerpunten zijn meegenomen in de ontwikkeling van een
nieuw matchingsplatform dat ons in de toekomst beter kan
helpen om in te spelen op de vraag naar extra
zorgpersoneel. Meer informatie hierover staat in
meegezonden e-mail van RegioPlus.

Ben jij in de vakantie en/of de toekomst (weer)
beschikbaar?
Help ons de database op te schonen! Ben jij beschikbaar
voor in de vakantie, de toekomst of wil je juist dat we jouw
contactgegevens verwijderen? Vanaf heden kun je na het
(opnieuw) activeren van je account zelf je status wijzigen in
een nieuwe portal. Met een actueel bestand bereiden wij
ons voor op een eventuele nieuwe COVID-19 golf. Alle
informatie hierover staat in meegezonden e-mail van
RegioPlus. Ondersteuning nodig? Mail dan naar:
support@eelloo.nl

Praktijkverhalen van ingezette 'Extra handen'
Door matching van SIGRA zijn veel van jullie teruggekeerd
in de zorg om zo de helden van het vaste zorgpersoneel bij
te staan. Ben jij benieuwd naar een aantal verhalen uit de
praktijk? Lees dan de ervaringen van:
• een arts-onderzoeker die aan de slag is als ICBuddy bij OLVG
• een docente die vliegende kiep was voor de
COVID-units bij Magentazorg
• en de twee extra handen: adviseur
zorgbemiddeling en purser bij KLM die bij ZGAO
hebben bijgesprongen.
Vind alle verhalen hier!

Mentale steun voor zorgprofessionals
Juist in deze tijd is er aandacht en nazorg nodig voor...
jezelf! Daarom biedt ‘Sterk in je Werk’ coaching aan alle
zorgprofessionals (vast en tijdelijk) die behoefte hebben
aan steun in de rug, een luisterend oor en/of hulp van een
professionele coach bij het verwerken van alle ervaringen
in de crisistijd.
Meld je hier kosteloos aan. Je hebt een gesprek met een
van de coaches, een neutraal persoon, via een bel- of
videogesprek. Zorg ook voor jezelf en gun jezelf steun.

Loopbaancoaching voor herintreders en
carrièreswitchers
Overweeg je om weer terug te keren of wil je je
mogelijkheden binnen de sector zorg & welzijn verkennen?
Aarzel niet! Deskundige loopbaancoaches staan je graag
te woord. Samen kijken jullie naar waar je goed in bent,
welke carrière kansen er zijn en wat je daarvoor nodig hebt
(bijvoorbeeld een opleiding).
Via deze link vind je meer informatie en kun je je kosteloos
aanmelden. Al benieuwd naar informatie of werken en
leren in zorg en welzijn? Neem dan een kijkje op onze
website www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl.

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je ergens meer over weten? Stuur een
berichtje naar contactpunt@sigra.nl
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