#Mei, vakanties, zon, erop uit....

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

Onze deelnemersraden
Een jaar geleden zijn we heel voorzichtig
gestart met het opzetten van onze
deelnemersraden. De reden hiervoor is dat
we heel graag meer verbinding tussen alle
leden willen faciliteren.
Als bestuursleden kunnen natuurlijk niet
alles alleen en we hebben hiervoor
coördinatoren gezocht én gevonden!
Inmiddels draait het steeds beter in het
land.
Omdat alle coördinatoren hun uiterste best
doen om iedereen in de provincie te benaderen en fijne initiatieven te ontplooien houden we
natuurlijk ook een vinger aan de pols.
We willen niet dat er mensen te veel taken op hun bord hebben liggen en inmiddels hebben we
enkele provincies waarbij mensen samen coördineren. En we juichen dit natuurlijk toe!
Dan wordt het voor iedere coördinator weer een beetje de tijd om te gaan kijken of ze dit nog
wel leuk vinden om te doen, of ze er eigenlijk nog wel tijd voor hebben naast al het
(kindercoach)werk en of er nog leuke uitdagingen zijn in afstemming met onze Adiona leden.
VACATURE:
1)Er is op dit moment een vacature voor coördinator voor de provincie Drenthe.
2)En er wordt ook rustig gezocht naar een nieuwe coördinator voor de provincie Limburg. De
huidige coördinator wil dit relaxt overdragen aan haar opvolger.
Heb jij interesse? Neem even contact op met Marieke

PILOT 'Adiona Praat over...'
Wellicht hebben jullie de mails al voorbij zien komen, de
twee posters, de twee quizvragen over de pilot die we
hebben ontwikkeld in samenwerking met Stichting
Praat. De eerste ronde, bestaande uit 2 posters, 2
quizvragen en de twee respectievelijke antwoorden zal
afgesloten worden op woensdag 8 juni, met een
webinar.
Sinds april wordt er met enige regelmaat kennis
gedeeld over het onderwerp kindermishandeling en
huiselijk geweld. Basale én essentiële kennis die nodig is om goed te kunnen signaleren, het
kind in de specifieke situatie te kunnen zien en te kijken wat een kindercoach zoal kan doen
en/of betekenen.
Tijdens het webinar gaan we verder in op de inhoud van wat er gedeeld is in deze eerste
ronde. Er wordt ingezoomd op de verschillende vormen van kindermishandeling, de cijfers die
bekend zijn bij het NJI en hoe dat zich reflecteert in de samenleving. De cijfers zijn helaas niet
meer dan de top van de ijsberg en de reden daarvan zal snel duidelijk worden gemaakt.
Wil jij deze avond niet missen? Samen met Ted Kloosterboer en Ottavia van den Broek ga je
meepraten over de kennisvragen en hoe je deze kunt inzetten in je eigen praktijk.
Aanmelden kan door een mail te sturen.
In de bevestigingsmail ontvang je de link voor deelname.

Meldcode voor de kindercoach
Adiona stelt dat de Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling door elke professional
(beroepsbeoefenaar) gevolgd en geïmplementeerd
dient te worden in zijn/haar eigen praktijk en/of
werkomgeving.
De meldcode voldoet aan de kwaliteitseisen van het
LVAK - de vereniging voor aandachtsfunctionarissen
huiselijk geweld en kindermishandeling. Stichting
Adiona adviseert om bij vermoedens en casuïstiek altijd contact op te nemen met de
aangestelde aandachtsfunctionaris(sen) om zoveel mogelijk persoonlijke interpretaties of
invloeden te vermijden.
Wil je het document van de meldcode inzien en downloaden, dat kun je deze downloaden in
MIJN Adiona, ga naar 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' en klik op de link van het
document.
Voor het gemak is het ook HIER te downloaden.

Webinar Sensorylab 13-6
Er wordt heel snel al een webinar gegeven! Dit keer door
Sensory Lab Academy.
De datum is maandagavond 13 juni 2022 en zal door henzelf
worden georganiseerd in Zoom.
Zodra we de aanmeldlink ontvangen gaan we die met
jullie delen!
Er komt een mogelijkheid om 5 dagen de replay te bekijken,
niet langer.
Voor onze collega's met SKJ registratie is er een mogelijkheid
om hiervoor punten te ontvangen.
Hou dus je mailbox in de gaten om je aan te kunnen melden!

De Kindercoach van de Toekomst
Oh la la! Wat vliegt de tijd als je voorpret hebt....
We zijn achter de schermen nog heel druk bezig met het
inregelen, afspreken en verzorgen van fijne, inspirerende
workshops.
Iedereen die zich aanmeldt voor de Kindercoach van de
Toekomst krijgt hierover apart bericht. Zo zorgen we ervoor
dat als je dit jaar helaas niet kunt komen, we je niet
"spammen" met enthousiaste berichten.
Heb jij je (nog) niet aangemeld?
VOL=VOL dus grijp nog snel je kans en meld je aan via het inschrijfformulier dat je vind op
MIJN ADIONA onder het vakje Inspiratiedag.
Datum: 2 juli 2022 vanaf 9.30 uur inloop tot 17.00 uur afsluiting.
Lokatie: Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

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 helemaal fijn en wil je contact met onze aandachtsfunctionaris Ottavia?
Mail 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 support@adiona.nl toe aan uw adresboek.

