# Nieuw begin?

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
We zijn al weer bijna aan het einde van de maand januari. Dus de kop is eraf, zouden we
kunnen zeggen.
Ik was blij om te zien dat er heel veel kindercoaches lekker zijn blijven coachen in het afgelopen
jaar. Een deel heeft het zelfs drukker gekregen dan de jaren hiervoor. Helaas zijn er ook wat
praktijken gestopt, altijd jammer. Wij zijn van mening dat we nog steeds heel hard nodig zijn!
We wensen jullie allemaal voor dit jaar natuurlijk weer veel leuke, uitdagende en
transformerende trajecten toe! En heb je een idee dat wij hierbij zouden kunnen helpen, geef
dat dan aan ons door.
Wij proberen achter de schermen steeds beter een voet op de bodem te krijgen om het vak
Kindercoach zichtbaar te krijgen bij de gevestigde orde en wellicht daardoor ook bij het
Ministerie. Zoals je waarschijnlijk wel verwacht verloopt dat allemaal erg traag en moeizaam en
over zeer veel verschillende schijven/partijen. Maar we doen ons best! En ieder stapje vooruit
maakt dat we gemotiveerd doorgaan.

REPLAY WEBINAR BESCHIKBAAR
Het webinar dat Janneke op 13 januari gaf is tijdelijk
beschikbaar als replay.
Log in op het besloten gedeelte van onze website en ga
naar Workshops/Lezingen.
Na 13 februari is er geen mogelijkheid meer om de replay te
bekijken, dit in afstemming met Janneke.

INTERVISIEBIJEENKOMSTEN ZUID-HOLLAND
In de regio Zuid-Holland heeft de deelnemersraad
verschillende online intervisie bijeenkomsten georganiseerd
voor de komende periode tot aan de zomer.
Er is een mail verzonden op vrijdag 14 januari naar alle leden
in Zuid-Holland. We willen graag iedereen bereiken in ZuidHolland dus vandaar hier nog even een berichtje in de
nieuwsbrief.
Heb jij een praktijk in Zuid-Holland en heb je de mail niet
ontvangen? Stuur mij dan even een mail naar cynthia@puurenopen.nl dan stuur ik je de mail
alsnog toe.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen natuurlijk op een leuke opkomst.
Het is niet verplicht, kijk vooral zelf of je het wil en wat je eruit wil halen.
Wees welkom!

Facturen voor lidmaatschap en verzekeringen
De factuur voor je lidmaatschap 2022 is verzonden.
De factuur voor de collectieve verzekeringen wordt in februari
naar je verstuurd.
Mocht je daar vragen over hebben kun je een mail sturen naar
administratie@adiona.nl.
Misschien ten overvloede;
Deelname geldt telkens voor één jaar met stilzwijgende verlenging en de opzegging dient vóór 1
november van het lopende jaar binnen te zijn om van kracht te worden in het jaar dat daarop volgt (zie
ook algemene voorwaarden en op de website onder tarieven).

Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat deze informatie mogelijk vragen bij je oproept. Voel je vrij om
contact met ons op te nemen.
Je kunt het beste een mail sturen naar:
Annemarie: support@adiona.nl of
Marieke: communicatie@adiona.nl
Voelt er iets niet fijn en wil je contact met onze aandachtsfunctionaris Ottavia? Mail haar of bel
06 44 00 83 80

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Adiona
Jan van den Broek
Annemarie van Balen
Marieke de Boer Paardekooper

Heb jij je al aangemeld?

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u aandachtsfunctionaris@adiona.nl toe aan uw adresboek.

