NIEUWSBRIEF
Hallo {{ contact.FIRSTNAME }},

1 Jaar Stichting Arkada Nederland!
Hiep Hiep Hoera! De Stichting bestaat 1 jaar!
Super blij zijn we hiermee en trots dat ons idee tot leven is gekomen.
2020 is natuurlijk een raar jaar, waarin alles anders loopt dan we hadden
gepland. Dat geldt voor ons allemaal en ook voor de Stichting. We hadden
lekker op beurzen willen staan en bij open dagen van groothandels. Helaas
gaat dat nu niet. Maar dat betekent niet dat we achter de schermen stil hebben
gezeten. Integendeel! We hadden het graag anders gezien maar we denken
maar zo ”wat in het vat zit verzuurt niet”
Dit is onze eerste echte nieuwsbrief. Het is een flinke, dus ga er even lekker
voor zitten, want we hebben je het een en ander te vertellen.
We gaan in het nieuwe jaar vaker een nieuwsbrief uitbrengen, om jullie op de
hoogte te houden van nieuwtjes over de Stichting, maar vooral over onze
mooie technieken!
Veel leesplezier!

Netwerk

Inmiddels hebben we een aardig netwerk opgebouwd van Arkada én UniBrace
specialisten door het hele land en zelfs in België. Ons register is al lekker
gevuld en er is altijd ruimte voor meer collega’s.
De flyers worden regelmatig door jullie besteld en dat helpt enorm om de
technieken onder de aandacht te brengen. Maar het kan nog beter!
Post op je Social Media, eens wat foto’s van resultaten. Schrijf erover op je
website of in je blog of misschien heb je wel een nieuwsbrief voor je cliënten.
Vraag eens een editorial aan in je wijksufferdje, dat is vaak gratis.
Informeer huisartsen in je omgeving en podologen en podotherapeuten. Maar
denk ook aan collega’s die de technieken niet beheersen. Zoek de
samenwerking op. Dat werkt goed, is heel professioneel en verbind de
verschillende disciplines met elkaar.

Laat zien wat je kunt én dat je graag wilt samenwerken!
Wij krijgen zelf vaak klanten doorverwezen door collega’s. Veel collega’s passen

zelf liever geen nagelregulatie toe of hebben er weinig ervaring. Wij behandelen
dan puur de aangedane nagel en houden de collega op de hoogte.
Stuur bijvoorbeeld via Sillo (beveiligde Whatsapp voor professionals) een
behandelverslagje met wat foto’s en geef advies hoe zij de nagel verder kan
behandelen. Wij doen de nacontroles, maar beperken ons tot de
probleemnagel. De cliënt blij, collega blij en jij blij!
Zoek de samenwerking met de huisarts, dat levert je makkelijker toestemming
op bij wondjes of ontstekingen, vergeet ook de podotherapeut niet, want die
kan helpen om een oorzaak zoals een stand afwijking van de voet of teen, aan
te pakken. Dat biedt ook nog eens een grotere garantie voor succes van je
behandeling.

Promotie artikelen

Om jullie hierin te ondersteunen, hebben we prachtige flyers in de webshop van
de Stichting. Bekijk ze maar eens op onze website.
We zijn ook een korte PowerPointpresentatie aan het ontwikkelen. Die wordt
door ons gevuld met fotomateriaal en korte uitleg. Je kunt het evt. zelf
bewerken met eigen logo of foto’s. Vraag eens of je een presentatie mag
houden voor jouw plaatselijke huisarts of podotherapeut. Misschien word je
positief verrast. De presentatie kun je vanaf januari gratis bij ons aanvragen.
Wil je zelf reclamemateriaal maken, dan zijn er foto’s beschikbaar in de Besloten
Ledengroep op Facebook. Zoek je iets dat er niet bij staat? Stuur ons een
mailtje, wie weet hebben we iets voor je.
Heb je ideeën voor ons, hoe we de technieken nog beter in het zonnetje
kunnen zetten? Mail ons alsjeblieft, de Stichting is er, voor én door haar leden.

Flyers

Arkada en aansprakelijkheid

De Arkada methode is fantastisch, dat weten wij en dat weten jullie als
specialisten en vooral onze cliënten, ook. Maar er zijn een paar belangrijke
overwegingen die je moet maken.
De Arkada methode is nog niet algemeen geaccepteerd in Nederland.
Dat plaatst onze specialisten voor een reëel probleem

Stel dat je onverhoopt schade veroorzaakt bij een cliënt tijdens het uitvoeren
van de Arkada methode. Dat is erg vervelend, maar kan ook zeer kostbaar zijn.
In juridische termen heet dit letselschade, letsel dat ontstaat door de schuld
van een ander. We hopen dat niemand van ons het ooit mee zal maken, maar ik
weet uit ervaring in mijn vorige carrière als verzekeringsadviseur, dat
letselschade
erg
kostbaar
kan
zijn.
Dan
is
een
goede
aansprakelijkheidsverzekering echt onmisbaar.

Niet gedekt
Echter, de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB)
kennen een uitsluiting voor schade ontstaan door een “onrechtmatige daad”.
Dat betekent dat als je bewust een handeling uitvoert, waarvan je weet dat het
niet mag, de schade niet gedekt zal zijn. Nu zou je denken: ja, maar ik heb toch
een goede opleiding voor deze techniek gevolgd en ik ben verzekerd via mijn
branchevereniging! En daar zit hem dus in het geval van de Arkada methode de
kneep.
Wanneer je lid bent van een brancheorganisatie heeft dat als wettelijk en dus
juridisch gevolg dat je je dient te houden aan, en te werken volgens, de
richtlijnen die jouw brancheorganisatie opstelt. En wanneer een
brancheorganisatie een bepaalde techniek niet erkend of er regels voor
opstelt, jouw verzekering de schade niet dekt wanneer er iets misgaat of je je
niet aan de regels hebt gehouden.
Heel vervelend dus!

Brancheorganisaties
We vinden het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de
brancheorganisaties. We zijn dus het gesprek aangegaan met Stipezo en
Provoet. We hebben veel vragen kunnen beantwoorden en zorgen weg kunnen
nemen, waardoor de Arkada methode veel beter begrepen wordt en zelfs
gezien wordt als een mooi alternatief voor operatieve ingrepen.

STIPEZO
Stipezo heeft van het begin af aan een positieve houding gehad ten opzichte
van de Arkada Methode. Zij zien de techniek als een mooie aanvulling in de
pedicure branche en vinden innovatie belangrijk. De voorwaarden die zij
hanteren zijn;
De zorgverlener dient gecertificeerd te zijn met een door Podoland
erkend certificaat
De zorgverlener behandeld geen cliënten met onderliggend lijden (oa.
diabetes, reuma, oncologie, vaatlijden etc.) met de Arkada methode
zonder toestemming van de huisarts of behandelend arts.
De zorgverlener vraagt toestemming van de huisarts of behandelend arts
indien er sprake is van een unguis carnatus, ofwel ingegroeide nagel
waarbij de huid niet intact is.
Stipezo adviseerd haar leden een lidmaatschap van Stichting Arkada
Nederland. (geen plicht) Omdat alleen gecertificeerde specialisten zich bij
de stichting kunnen aansluiten. Ook blijven de leden van de Stichting
goed geïnformeerd over de Arkada techniek en de richtlijnen. Dat draagt
bij aan de kwaliteit van onze Arkada behandelingen.
Stipezo hanteert geen accreditatiebeleid en daasrdoor ook geen bij- en
nascholingsplicht anders dan de jaarlijkse Stipezo dag.
Inmiddels is ons lesmateriaal aan de richtlijnen geconformeerd en Stipezo
onderschrijft de techniek van harte en zal deze opnemen in haar nieuwe
Richtlijnen. Daar zijn we erg blij mee, want dit neemt een belangrijk struikelblok
weg voor Arkada specialisten.

PROVOET
Bij Provoet hebben
we
meerdere
gesprekken
gehad
met de
onderzoekscommissie en hebben we zelfs een live demonstratie van een
Arkada behandeling, op het kantoor van Provoet, mogen geven. Dat heeft het
beeld van de techniek, dat zij hadden, ook veranderd. Ook zij vinden het een
mooie innovatieve techniek, die in handen van de medisch pedicure veel kan
toevoegen.
Helaas hebben we op dit moment, nog geen definitief antwoord van hen
gekregen over hun advies rondom de Arkada methode. Maar we kunnen wel
verklappen dat het er zeer hoopvol uitziet! We houden jullie op de hoogte.

Verzekeren is beter dan....
Heb jij een ton op je rekening staan?
Zoals hiervoor uitgelegd is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
ook wel AVB genoemd, belangrijk voor een ondernemer. Immers, niemand van
ons heeft zomaar een paar ton op de bank staan, mocht je onverhoopt toch te
maken krijgt met letselschade.

De kans is klein dat je het nodig zult hebben, maar dat is juist het principe van
verzekeren. Je kunt maar beter een goede polis hebben, dan betalen voor een
verzekering die je risico niet goed dekt. Een AVB kun je afsluiten bij de meeste
verzekeraars maar ook via het collectief van Provoet. Dat collectief is alleen
geen echte verzekering. Het is een verzekeringspoule.
Dat betekent dat er een vast potje geld is voor alle verzekerde leden samen.
Zijn er dus meerdere claims, dan worden die uit dat ene potje betaald, is de pot
leeg, dan heb je pech. Je bent ook niet zelf de verzekeringnemer van die polis
en zelfs niet de verzekerde. Dat is n.l. Provoet. Het bleek erg lastig om de
volledige voorwaarden op te vragen, laat staan informatie in te winnen bij
Interpolis, waar dit collectief loopt. Erg prettig en verstandig vinden wij dat niet.

Eigen verzekering óf potje van iedereen?
Wijzelf, hebben daarom gekozen, weliswaar tegen een hogere premie dan dat
collectief, een eigen verzekering af te sluiten. Zowel Yvonne als ik hebben onze
polis bij Nationale Nederlanden lopen. Het kan een losse AVB zijn, of een
zekerheidspakket, dat is een “alles-in-een” pakket, waarin je kunt kiezen voor
verschillende opties om te verzekeren. Bijvoorbeeld; aansprakelijkheid,
inventaris/goederen, transport, geld, rechtsbijstand etc.
De AVB, waar het ons om gaat, biedt een goede dekking tot €2.500.000,- per
gebeurtenis en zelfs €5.000.000,- per verzekeringsjaar. Deze polis is speciaal
afgestemd op de branche Zorg en Uiterlijk. Je kunt op verzoek bijzondere
technieken, die je uitoefent, aan laten tekenen op je polis. Van die mogelijkheid
hebben wij gratis gebruik gemaakt.
Wil jij dit ook? Zoek een tussenpersoon die kan bemiddelen bij Nationale
Nederlanden, voorbeelden zijn; RegioBank en ZZP-Nederland.
Sluit de polis af en vraag op de polis te vermelden dat je de Arkada Methode
uitoefent. Het kan handig zijn ons polis nummer te vermelden. Pedicure Salon
Cindy 29394414 en Voeten en Welzijn 29416595. Dan is duidelijk waar je op
doelt.

Info Nationale Nederlanden

De Oplossing!
Om alles duidelijk te krijgen zochten wij juridisch advies bij onze
rechtsbijstandverzekering. Het volledige advies luidt;
Sluit je aan om je aan bij een brancheorganisatie die de Arkada Methode
ondersteunt en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de richtlijnen en
regels van jouw organisatie. Ook sluit je de juiste AVB af, waar je de techniek op
je polis kunt laten aantekenen.
Dan heb je alles goed afgedekt.

UniBrace en accreditatie in het KRP
De Algemene Ledenvergadering van Provoet is in september digitaal
gehouden. In de vergadering werd het nieuwe beleidsplan van Provoet en van
Procert, gepresenteerd. Dat beleidsplan heeft gevolgen voor de accreditatie
van veel workshops en cursussen. Veel workshops, cursussen, lezingen en
andere activiteiten, kunnen straks geen accreditatie punten meer krijgen in het
domein voetzorg.
Eigenlijk alle activiteiten die echt voetgericht zijn, vakinhoudelijk,
producttrainingen etc. vallen in domein Voetzorg en vanaf januari mogen alleen
Provoet erkende opleiders hun materiaal nog maar aanbieden. Die erkende

positie is weggelegd voor opleiders die ook de branche opleiding pedicure en
medisch pedicure aanbieden. Daarnaast is het een kostbaar en intensief
traject.
Zoals jullie misschien weten komt UniBrace per januari niet meer voor punten in
aanmerking.
Maar voor degene die echt voor kennis, vaardigheid, innovatie en
professionaliteit wil gaan, blijft de workshop UniBrace een supermooie
aanvulling voor je praktijk. Zelfs zonder punten.
Inmiddels is er een beetje hoop dat er een uitzondering gemaakt kan worden.
Zodra er duidelijkheid is, horen jullie dat ook van ons.

Beleidsplan KRP 2021-2025

Nieuwe Producten
Dit jaar zijn er door Podoland een paar mooie nieuwe producten
geïntroduceerd in de Arkada- en UniBrace familie.

TT-Sept
De nu al meest bekende is TT-Sept. De eelt oplossende vloeistof die als
schuim op de huid blijft liggen. Voor de meesten van ons is het in het begin
even wennen, maar toch al snel favoriet. Het lost allerlei vuil en hoorncellen snel
op. Je kunt nagels en nagelwallen super schoon maken, met weinig
mechanische stress van frezen, ook grotere eeltplekken laten zich makkelijker
snijden of frezen. Laat het 30 seconden inwerken en veeg dan af met een
watje. TT-Sept kan ook gebruikt worden als je droog moet frezen voor acryl of
als je composiet wilt gebruiken.
De volledige productinformatie is te vinden in de bestanden van de Besloten
Leden Groep op Facebook. TT-Sept is verkrijgbaar in de webshop.

Mini 'M"
Voor onze UniBrace tang is er een klein broertje geboren. Nou ja, niet voor de
hele tang, maar voor het “blok” waarin je de draad in vorm perst. Een super
schattig klein beugeltje is het resultaat. Het maakt het plaatsen van een
beugeltje op de kleinere nagels veel makkelijker. De “M” vorm is namelijk super
flexibel. Terwijl het grote blok, op zijn kleinst ingesteld, een “V” geeft, die toch
behoorlijk stug is. Wat ons betreft is het een mooie toevoeging die ons werk
een stuk makkelijker maakt. Het blok is te wisselen door het opendraaien van 1
schroef en dus gebruiksvriendelijk. “Mini M” kost € 50,- en is verkrijgbaar in de
webshop.

Zilver sokken
Sinds kort zijn er vrolijke Podoland sokken op de markt. De sokken zijn voorzien
van een kleurige print in leuke voeten motiefjes. De sokken zijn gemaakt van
katoen met zilverionen. Het is een ideale oplossing voor mensen met een
neiging tot mycose en virale en bacteriële infecties. Bovendien worden sokken
met zilverionen aanbevolen voor iedereen die worstelt met overmatige
transpiratie. Zilver heeft antibacteriële eigenschappen en neutraliseert
onaangename geurtjes.

Arkada-webshop

Nieuw Cursus aanbod

In oktober heeft Cindy, voor het eerst een Fresh-Up dag gegeven aan collega’s
die al gecertificeerd zijn in de Arkada Methode. Veel collega’s hadden behoefte
aan wat extra ondersteuning, zaten met vragen of wilden gewoon graag nog
een keer begeleiding bij het uitvoeren van een Arkada behandeling.
Ze zijn geïnformeerd over veranderingen in het werkprotocol en een aantal

nieuwe producten. Tijdens de Fresh- Up is er ook tijd om een aantal casussen
te bespreken. Cindy heeft een demonstratie gegeven en een van de cursisten
heeft een behandeling uitgevoerd. De cursisten krijgen voor aanvang van de
cursus een vragenlijst gemaild. Aan de hand daarvan weten we waar de focus
moet liggen en daar passen we de cursusdag op aan. Je kunt dus zelf
aangeven waar je behoefte aan hebt en wat je wilt leren.
Lijkt jou dit ook wat? Het plan is zo’n Fresh-Up dag een paar keer per jaar te
organiseren. Cursusdata kun je vinden op de website van PObyC

-PObyC-

Huishoudelijke mededelingen
De Stichting heeft bij oprichting van de Kamer van Koophandel per abuis een
foutieve SBI-code gekregen. Dat leidde tot onduidelijkheid bij de
belastingdienst en het ministerie. Inmiddels is dit in gecorrigeerd en in orde
gemaakt. Dat heeft als gevolg dat de stichting nu vrijgesteld is van BTW. (Niet
de KOR)
Vanaf oktober worden onze diensten en producten dus berekend zonder BTW.

Plannen voor 2021

We willen vaker van ons laten horen door een nieuwsbrief. Ook willen we
regelmatig een casus gaan delen. Zo kunnen we jullie informeren over een
bepaalde aanpak van een probleem of jullie extra tips geven. Dit gaan we doen
in de besloten leden groep op Facebook. Dat is een privé groep waarin alleen
leden van de Stichting kunnen meekijken en meepraten. Alles in die groep, blijft
in die groep en mag niet worden gedeeld op andere pagina’s. Zo houden we
de informatie zuiver en kan iedereen zich vrij uiten. Ook jij bent van harte
welkom om in die vertrouwde omgeving een casus te delen of advies vragen.
Zorg ervoor dat je bent aangemeld op Facebook bij “Stichting Arkada Nederland
Ledengroep”. Dan mis je niets!
Het tarief voor het lidmaatschap voor 2021 is vastgesteld op € 19,95 en de
flyers kosten dan € 4,95 per set van 25 stuks.
Graag willen we jullie, de leden van het eerste uur, bedanken voor jullie steun
en vertrouwen in ons. We gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in en zullen ons
blijven inzetten om onze mooie technieken te promoten bij iedereen die het
maar wil horen.
We wensen jullie allemaal alvast een gezond en succesvol nieuw pedicure jaar!

Stichting Arkada Nederland
Yvonne Boertjes en Cindy Oosterkamp

Stichting Arkada Nederland
info@stichtingarkadanederland.nl
Algemene Voorwaarden
Privacy Policy

Deze mail is gestuurd naar {{ contact.EMAIL }}
Je hebt deze mail ontvangen omdat je lid bent van Stichting Arkada Nederland
UITSCHRIJVEN

© 2020 Stichting Arkada Nederland

