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JOIN(T)FORCES UPDATE

De verspreiding van het COVID-19 virus heeft het afgelopen jaar gezorgd voor 
bijzondere tijden, waarin we te maken hebben gehad met fl inke beperkingen.

 Dit heeft uiteraard ook zijn effect gehad op het Join(t)Forces programma. 
Zo kon bijvoorbeeld het geplande congres in 2021 helaas niet doorgaan. 
Desalniettemin heeft ons team niet stilgezeten en achter de schermen 
hard gewerkt aan een aantal zaken die ons programma naar een nog 
hoger niveau brengen. 
In deze korte nieuwsbrief brengen we u als licentiehouder graag op de 

hoogte van deze spannende, nieuwe ontwikkelingen. Sommige hiervan zijn 
al in gebruik genomen, andere staan klaar om geactiveerd te worden zodra  

de omstandigheden dit toelaten. 

Terugkijkend op het jaar 2020

De app van Join(t)Forces is vernieuwd en sterk uitgebreid. Naast 
het bekende blessurepreventie deel, bedoeld voor sporters met een 
bewezen hoog risico, is nu een tweede component toegevoegd: het 
unieke Join(t)Forces Sportzorg Management Systeem. Dit bestaat uit 
verschillende onderdelen, zoals de warming-ups en een blessure-
checker, die duidelijk vertelt welke eerste stappen gezet moeten wor-
den in het geval van een blessure. 

Daarnaast biedt het een overzicht, ingevuld per sportclub, van alle 
nuttige informatie die nodig kan zijn in noodgevallen. Zaken als de 
locatie van de AED, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de sleutels van het 
hek, alles in één snel bereikbare en duidelijke plek op de smartphone. 
Deze nieuwe app is reeds te downloaden voor Apple en Android.  

Vernieuwde App
Ook onze website is volledig vernieuwd. Naast een compleet overzicht 
van alle Join(t)Forces mogelijkheden, zijn hier nu ook alle Journaals 
terug te lezen. Tevens zal hier regelmatig belangrijk nieuws rondom 
Join(t)Forces op verschijnen. De lancering van de site zal op een na-
der te bepalen moment plaatsvinden. 

Nieuwe website



Voor meer informatie over Join(t)Forces kunt u mailen naar
info@jforces.nl of bellen met 010 458 22 63.
Op de website vindt u veel meer informatie over het 
JF programma: www.jforces.nl

Deze flyer is met de grootste zorg samengesteld door het JF redactie team. 
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Contact & informatie

Lisa Bosma versterkt het 
Team Join(t)Forces. Zij zal 
samen met de andere leden 
het aanspreekpunt zijn binnen 
Join(t)Forces. 
Lisa is sinds 2018 werkzaam 
bij Spomed als fysiothera-
peut. Zij is altijd zeer fanatiek 
korfbalster geweest, echter 
gezien de consequenties van 
knieletsel heeft ze dat veld 

moeten verlaten. Mede hierdoor is zij zeer gedreven zich in te zetten 
voor Join(t)Forces, knieletselpreventie. Om kinderen te laten sporten, 
met plezier en zonder blessures, nu en in de toekomst.

Even voorstellen:

Met grote trots kunnen we u melden
dat Join(t)Forces sinds oktober 2020 
ISO-9001 gecertificeerd is. Hiermee 
hebben we een grote stap gezet om 
er met elkaar voor te zorgen dat de 
kwaliteit van het programma, bij 
alle licentiehouders, uniform op een 
hoog niveau blijft.

Audits
Een onderdeel van de ISO-9001 certificering zijn de zogenaamde 
Audits. Hierbij zullen wij bij alle licentiehouders op bezoek komen om 
te bespreken hoe het gaat en of de handleidingen en protocollen
goed werkbaar zijn. Jullie input zal vervolgens meegenomen 
worden om de kwaliteit van Join(t)Forces hoog te houden.

ISO-9001 norm 
behaald!

Naast de bekende hockeyster Naomi van As hebben we drie nieuwe 
Join(t)Forces ambassadeurs gevonden, die zich zullen inzetten voor 
de promotie en verspreiding van ons programma. Zij komen uit het 
professionele voetbal en 
korfbal. Door op deze 
manier meer verschil-
lende sporten aan te 
spreken, kunnen we nog 
meer verenigingen het 
belang van onze bles-
surepreventie in laten 
zien. De presentatie van 
deze enthousiaste nieu-
we ambassadeurs zal 
op een later moment dit 
jaar plaatsvinden.

Nieuwe 
ambassadeurs

In 2021 willen we graag het uitgestelde 
congres organiseren. Door de regelgeving 
rondom COVID-19 is het momenteel echter 
nog niet mogelijk aan te geven precies 
hoe en wanneer dit kan doorgaan.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte 
van onze plannen.
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