#14 Half juni, rechtsbijstand, deelnemersraad, komend
webinar

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

SAVE THE DATE: WOENSDAG 7 7
We hebben niemand minder dan Steven Pont bereid
gevonden om nog vóór de zomervakantie een webinar te
geven!
Hij wil graag heel interactief met iedereen aan de slag.
We hebben op woensdagavond 7 juli een webinar die
maximaal 1,5 uur gaat duren. Zorg jij dat je erbij kunt zijn?
Thema: de systeemtheorie, dus gekeken naar de dynamiek
van het gezin / relationele dynamiek en niet enkel naar dat
van het kind.
Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar support@adiona.nl. Gebruik het mailadres
waarmee je ook ga kijken!

Rechtsbijstandverzekering?
Als lid bij Adiona kun je gebruik maken van aantrekkelijke
kortingen, zoals bijvoorbeeld korting op de premie voor je
rechtsbijstandverzekering.
Onze tussenpersoon heeft met ARAG goede afspraken
gemaakt over de rechtsbijstand- verzekeringen, namelijk een
korting van bijna 30% op de standaard premie.
Zo heeft ARAG een product speciaal voor de ZZP-ers. In dit
product worden de meest voorkomende zakelijke risico’s
gecombineerd met je particuliere dekking. Op jaarbasis bespaar je dan maar liefst €150 euro.
De rechtsbijstandsverzekering is makkelijk aan te vragen. Je stuurt hiervoor een e-mail
naar verzekeringen@adiona.nl
In de bijlage vind je een brochure met informatie over het ZZP product. Wil je een andere
dekking? Ook dat kan je via onze tussenpersoon regelen.
Heb je al een lopende rechtsbijstandverzekering? Vaak kan die worden overgesloten. Pak
daarom nu je kans om jezelf en je bedrijf voordelig te verzekeren voor rechtshulp.

Deelnemersraden:
Nieuws voor Groningen
Wij zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat we inmiddels óók een aanspreekpunt hebben voor
de regionale deelnemersraad in Groningen!
We hebben inmiddels in iedere provincie een regionale deelnemersraad! Iets waar we héél blij
mee zijn! Kijk eens op de website onder Deelnemersraad wie voor jou hét aanspreekpunt is?

FRYSLAN
Beste collega’s,
Mijn naam is Petra Van Zanten en ik ben sinds februari 2021
enthousiast regiocoördinator Fryslân namens Stichting
Adiona.
Wellicht heb jij dit al gelezen in een van de nieuwsbrieven van
de afgelopen tijd dat er bij Adiona veel veranderingen zijn. En
laten dat nou net dé veranderingen zijn waar ik heel graag in
mee wil denken en het bestuur wil ondersteunen. Wij hebben
immers een prachtig beroep en wij mogen werken met een
bijzonder leuke doelgroep die onze steun goed kan gebruiken.
Ik doe dit al vanaf 2009 vanuit Kindercoachpraktijk Sneek met
onwijs veel plezier. En ik hoop dit mooie beroep nog lang te
mogen uitoefenen. Waar ik voor sta ga ik ook voor dus vanuit
onze mooie provincie Fryslân inventariseren wat er leeft bij
ons als coaches waar loop jij tegenaan, wat zou jij graag anders zien geregeld door Adiona.
Heel actueel is voor sommige van ons wellicht de nieuwe aanbesteding jeugdwet 2022 of wat te
denken van registratie/herregistratie bij het SKJ dat gaat nog steeds niet heel makkelijk voor
onze beroepsgroep.
Wellicht kunnen wij dit in de nabije toekomst ook weer in levende lijve zien.
En Hartelijke groet, Petra van Zanten | Regiocoördinator Fryslân/ Adiona T: 06-10 49 44 42

OVERIJSSEL
Met DIKOcoaching wil ik bereiken dat kinderen en hun
opvoeders gezien en gehoord worden.
Daarvoor is het ook essentieel dat ons vak als coach de juiste
aandacht krijgt en goed wordt neergezet.
Als regionale coördinator kan ik mijn bijdrage daarin leveren
door coaches te verbinden en dan in samenwerking de
zichtbaarheid van ons vak te vergoten.
Het eerste wat we in onze regio bereikt hebben was het
uitspreken dat we willen samenwerken/verbinden en met
vragen bij elkaar terecht kunnen. Een mooie eerste stap!
Zonnige groetjes uit Overijssel, Diane Kokkeler

Ondernemersdesk
Per 1 juni is de ondernemersdesk een feit. Inmiddels hebben al diverse aangesloten
deelnemers contact opgenomen met Marieke.
De ondernemersdesk is gericht op de specifieke vragen rondom de eigen coachingspraktijk.
Neem vrijblijvend contact op via ondernemersdesk@adiona.nl. Zij zal jou vanuit eigen
praktijkervaring en kennis verder op weg helpen. Je hoeft het niet alleen te doen óf het wiel zelf
uit te vinden.

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
Onze aandachtsfunctionaris: aandachtsfunctionaris@adiona.nl of bel 06 44 00 83 80
Onze verzekeringsspecialist: verzekeringen@adiona.nl

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 support@adiona.nl toe aan uw adresboek.

