# 13 Wat brengt juni?

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

We hebben een vernieuwde website!

Heb jij de nieuwe website al gecheckt?
Sinds 2 juni is de website online!
De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om alles weer een nieuw plekje te
geven zodat je nu makkelijker alles kunt vinden wat je nodig hebt.
Niet alleen de HOME pagina ziet er anders uit maar ook de besloten omgeving die alleen
toegankelijk is voor de leden. Klik op de button Mijn Adiona ,bovenin rechts van het scherm op
de home-pagina en ontdek het zelf!
Wij zijn erg benieuwd wat je er van vindt, laat je het ons weten?

03-06-2021 - Persbericht
De wachtlijsten in de jeugdzorg lopen alsmaar verder
op. Wij als Adiona maken ons hard voor de inzet van
kindercoaches zodat we samen de wachtlijsten in de
jeugdzorg kunnen wegwerken. Wij hebben hierover
donderdag 3 juni een persbericht verstuurd welke je
terug kunt lezen op de website.

Vragenuurtje verzekeringen:
Donderdag 10 juni van 13.30 -14.30 uur
Evie geeft weer een online vragenuurtje voor alles
rondom verzekeren. Er komt een replay dus stel je
vragen alvast vooraf aan Evie door een mail te sturen
naar: verzekeringen@adiona.nl.
MELD JE HIER AAN!

Brieven voor school of als SKJ-er
Naar aanleiding van alle extra subsidies die worden verstrekt aan Gemeenten en scholen voor
het begeleiden van onze kinderen hebben we in de vorige nieuwsbrief een standaardbrief
gemaakt zodat ook jij jouw Gemeente kunt benaderen voor een gesprek.
We hebben een extra toevoeging gemaakt om een vergelijkbare brief naar scholen te sturen en
voor onze deelnemers die wél een SKJ registratie hebben, en desondanks niet worden
ingehuurd, hebben we ook een versie gemaakt.
Onderaan de brieven is een vrij invul veld gemaakt zodat je je eigen gegevens kunt toevoegen.

Brief_voor_scholen (1).pdf

Brief_SKJ_geregistreerden.pdf

Klachtenloket Adiona:
Alles rondom de Vertrouwenscommissie in orde
gebracht en alle documenten staan op de nieuwe
website ter beschikking.
Voor wie bij het KlachtenportaalZorg aangesloten is,
is het raadzaam om daar de benodigde documenten
op te vragen.

Ondernemersdesk Adiona:
We zijn gestart met een pilot voor de invulling van een ondernemersdesk. We hebben het idee
dat er behoefte is aan eventuele individuele ondersteuning en begeleiding van de zakelijke kant
van je (kinder)coach praktijk. We willen vanuit Adiona daar graag meer vorm aan gaan geven
en een passende ondersteuning bieden op juridisch en zakelijk vlak.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij hier met meer informatie over komen.
Mocht je ondertussen al een vraag hebben neem dan contact op met het Marieke de Boer via
ondernemersdesk@adiona.nl

Deelnemersraad:
Inmiddels hebben bijna alle provincies een eigen regiocoördinator. Wil jij weten wie dat bij jou in
de buurt is? Check dat op de besloten omgeving van de website.
Heb jij vragen, leuke ideëen of tips die je met ons wilt delen? Dat kan nu makkelijk(er) door je
coordinator te mailen. Indien jij zelf een steentje wil bijdragen, hulp wil aanbieden of
interessante ideeën hebt voor het organiseren van aankomende evenementen, laat het ons
weten!
Op dit moment zijn we bezig om te kijken welk webinar we kunnen aanbieden om goed
geïnspireerd en enthousiast ons vak verder uit te kunnen oefenen.
Lieve mensen, blijf gezond, hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer fysiek ontmoeten!

Samen staan we sterk!

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
Wil je contact met onze aandachtsfunctionaris Meldcode: Mail of bel 06 44 00 83 80
Wil je contact met 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 aandachtsfunctionaris@adiona.nl toe aan uw adresboek.

