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Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

Laatste maanden van het jaar
Het is al weer november, de laatste
maanden van het jaar is het altijd weer een
goed moment om langzaam de balans op te
gaan maken.
Wat ging er goed het afgelopen jaar?
En wat kan er nog beter?
En ook kijken naar wat niet meer in het
nieuwe jaar hoeft terug te keren....

Deelnemersraad Noord Holland
Hallo medecoaches en leden van Adiona, mijn naam is Pauline de
Boer, regiocoördinator Noord Holland.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder met de
regiocoördinatoren en is het de hoogste tijd om mezelf te
introduceren.
Vanaf de oprichting van mijn deeltijdpraktijk Tienercoaching ben ik lid
van Adiona. Ik vind het belangrijk om ons vakgebied meer bekendheid
te geven en vooral ook met elkaar te zorgen dat we zoveel mogelijk
kinderen kunnen helpen.
Leren van elkaar en het verrijken van elkaar door het delen van
kennis en ervaringen is hierin belangrijk. Een beroepsvereniging komt daarbij goed van pas.
Dit is de reden dat ik me heb aangemeld als regiocoördinator.
Naast mijn baan en coachpraktijk is dit een pittige klus. Heb je vragen, ideeën of wil je sparren,
weet dan dat ik er ben.
Vind je het leuk om samen met mij de rol van regiocoördinator te vervullen, laat het me dan ook
weten.
Je kan me bereiken op info@tienercoaching.com of 06 – 20442072. Warme groet, Pauline de
Boer

Reactie op Bijeenkomst deelnemersraad Noord Brabant
Onze eerste bijeenkomst was heel gezellig en is goed
verlopen. De coaches zijn heel enthousiast en vol inspiratie,
dus superfijn!
We hebben meteen al meegedacht over de naam en
specialisaties.
Verder was iedereen van mening dat de deelnemersraad een grote meerwaarde heeft. Fijn dat
Adiona dit faciliteert en op die manier de verbinding zoekt. We gaan, naast de bijeenkomsten
(4xjaar), kijken hoeveel interesse er is voor intervisie.
Dus er komt een mail naar alle coaches in Noord Brabant om dit te inventariseren zodat we, bij
voldoende animo, intervisiegroepen kunnen gaan vormen.

Het webinar De Leerkuil was een succes.
Je kunt het webinar nog bekijken op het besloten gedeelte
van onze website: Workshops/Lezingen – Adiona
We gaan het na 28 november verwijderen ivm afspraak
platform Mindset.

Hoe zit dat nou eigenlijk met zo'n SKJ registratie?
Het is een van die dingen die toch wel regelmatig naar voren
komen: de SKJ registratie. En we hebben meerdere leden die
SKJ geregistreerd zijn.
En nu wil Petra van Zanten ons wel helpen!
Petra gaat voor ons een online vragenuurtje geven over SKJ registratie.
Zet de datum van woensdag 8 december in je agenda!

Waar zijn we mee bezig?
We zijn al weer bezig met de allereerste voorbereidingen voor het nieuwe jaar, zoals in het
begin van deze nieuwsbrief aangegeven kijken we naar wat er nog beter kan. Suggesties zijn
natuurlijk altijd welkom!
We bekijken of er een mogelijkheid is om een specialisme op te gaan voeren bij de
zoekgegevens van jouw praktijk. Met de deelnemersraden bespreken we welke keuzes we aan
kunnen bieden om het wel technisch haalbaar te houden.
De nieuwe wet WBTR hebben we geïmplementeerd (voor stichtingen en organisaties)
We zijn in overleg voor een webinar over de wet WTZA en wat voor consequenties die wet kan
hebben op ons allen. De datum is helaas nog niet bekend maar het komt eraan!
Onze verzekeringsspecialist is al aan het onderzoeken wat er moet gebeuren rondom onze
collectieve verzekeringen voor 2022.
Als bestuur hadden we een samenwerkingsdag met de coördinatoren van de deelnemersraden
gepland maar die kon helaas niet doorgaan. We hebben het verschoven naar 12 maart 2022.
Dan kunnen we elkaar ontmoeten en kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken.
Ennnnnnn....... de eerste ontwikkelingen voor een Inspiratiedag zijn ook al van start!

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.

