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Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

Deelnemersraden, kennis maken of intervisie
'Verbinden helpt!'
Sinds een jaar zijn er regionale deelnemersraden in het leven
geroepen. Er wordt regelmatig gedeeld hoe positief dit
initiatief wordt ervaren.
Spontane intervisie groepjes doen hun intrede, er komt méér
contact en verbinding tussen de coaches onderling, de
betrokkenheid groeit. Heerlijk bemoedigende berichten!
Ook zijn er uitdagende punten: ondanks de pogingen van de regionale coördinatoren, is er lang
niet altijd veel interactie, blijven reacties uit wanneer om input wordt gevraagd én lijken we het
allemaal druk-druk-druk te hebben.
Toch houden we de vaart erin en hebben wij de wens om de regionale deelnemersraden te
laten groeien in enthousiasme, inspiratie en verbinding.
Voor het jaar 2022 is er voor iedere provincie een deelnemersbudget gereserveerd, ter
stimulering van de professionalisering van de aangesloten deelnemers.
Wil jij ook actief meedenken met de regionale deelnemersraad in jouw provincie?
Check op MIJN ADIONA (in het besloten gedeelte) wie het aanspreekpunt is voor jou.
'Alleen kom je verder, samen kom je(sneller) verder!'

Zeeland
Online Kennismaken en...
Op 9 én 10 februari geven Marieke en Ilona samen online
een kennismaking!
Hiervoor hebben ze al een agenda opgesteld. je kunt je nog
aanmelden bij: Marieke
Zo kun je gelijk zien wat jullie allemaal met elkaar kunnen
gaan doen!
Samen staan we sterk!

Friesland
Intervisie met stichting Praat op 5 maart!
De groep is helemaal vol! Dat is natuurlijk fijn
want het is een belangrijk onderwerp.
Petra nodigt iedereen uit om zich alsnog aan te
melden zodat er bij voldoende belangstelling
nog een extra datum kan worden ingepland.
Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan
bij: Petra
Jezelf ontwikkelen of bijblijven kun je zelf
beïnvloeden.

Beschikbaar budget deelnemersraden
Er is een budget beschikbaar gesteld voor alle deelnemersraden voor persoonlijke ontwikkeling
en scholingsaanbod.
Dit bedrag kan onder andere gebruikt worden voor het inhuren van externe kennis. Dat houdt
in dat er geen leden van Adiona ingehuurd kunnen worden. De reden hiervoor is dat we
onderlinge verhoudingen zo zuiver mogelijk willen houden.
Wij zijn ons ervan bewust dat er bij de leden veel kennis en vaardigheden op hoog niveau
aanwezig is. Dat willen we zeker niet onbenut laten, maar omdat het budget uit ons
lidmaatschapsgeld komt, willen we het niet door elkaar laten lopen en voorkomen dat er
misverstanden kunnen ontstaan.
Natuurlijk kun je als Adiona lid een workshop of webinar geven voor je collega's. Graag zelfs!
Maar laat je collega's dan ook de reguliere investering aan jouw overmaken vanuit zijn of haar
eigen praktijk. Zo blijven we zorgvuldig en integer met elkaar omgaan.

VOG
Hoe staat het met jouw VOG?
Een nieuw jaar brengt natuurlijk ook weer het
opschonen van allerlei zaken met zich mee.
Als jouw VOG verloopt of gaat verlopen, wil je
dan een nieuwe toesturen? We hanteren een 2
jaar geldigheid vanaf de afgiftedatum.
Als je wilt dat we voor jou de aanvraag VOG in
gang zetten, graag even een mail sturen met
daarin je volledige naam en het juiste
emailadres. Dan zorgen wij voor de aanvraag.

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.

