
15-11-2021 14:00 Maak van de 'verleden tijd' zelf 'voltooid verleden tijd'

https://mailchi.mp/56cce9bc84d1/nieuwsbrief-september-2021-sterker-door-ellende-13504771 1/7

23 September 2021  Bekijk deze email in je browser

Diplomauitreiking, Prof. Dr. Dirk de Wachter en meer

De afgelopen week kreeg de cursisten van de eerste  PTG-Practitioners opleiding hun

diploma.

En alweer de derde opleiding tot PTG-Practitioner start op 16 november.

De voorbereidingen voor de podcast lopen geweldig. Prachtige mensen doen er mee,

zowel bekend als onbekend en allemaal met een bijzonder verhaal.  Zoals onder andere

Prof. Dr. Dirk de Wachter en Joseph Oubelkas.

Onze e-learning is bijna klaar. 

Bijzonder: In november geven we voor het eerst een workshop met schrij�olken erbij. 

En nog meer nieuws  in deze nieuwsbrief.

We wensen je veel lees-, luister- en kijkplezier. 

Sterker door ellende
We moeten af van het idee dat je na welke ellende dan ook nooit meer terug
kunt keren naar je 'oude niveau'. Deze aanname blijkt namelijk vaak onzin te

zijn. Sterker nog, het blijkt dat je een moeilijke periode in je leven kunt
gebruiken om te groeien! En sterker en wijzer worden. Hoe? Door

PostTraumatische Groei (PTG) te realiseren. Deze nieuwsbrief biedt je
daarvoor inspiratie en kennis. Zowel voor jou persoonlijk als voor jou als

professional.
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Hartelijke groet, 

Anja Jongkind en Greet Vonk

Aha!enzo
 

Bron: ons tweede boek 'Gelukkig door ont-dekken - Sterker door ellende'. 

Nieuws 

Diplomering 
Afgelopen week kregen de cursisten van onze eerste opleiding tot PTG-Practitioner hun diploma.  
De eerste mijlpaal! 

Dan zijn er nu dus meer mensen die mee gaan helpen om de uitvoering van het gedachtegoed
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PTG in praktijk te brengen en het zo nog bekender te maken.  
En wat voor een mensen! 

We zijn bijzonder tevreden en blij met jullie enthousiasme, deskundigheid en leergierigheid Paul

Posthumus, Mirjam Visser-Fuchs, Frank Posthumus, Annemieke Koldenhof, Brigit Bossers,

Jolanda Wewerinke, Maybelline Molensky, Anja van der Pol, Elze Boender en Lianne Kodde.  

Degenen daarvan die zich gaan houden aan de bijscholingen, etc. mogen zich Certified PTG-

Practitioner noemen.  
Een aantal van hen gaan komend voorjaar door voor de opleiding tot PTG-Master Practitioner. 

PostTraumatic Growth - Stronger through misery 
De papieren Engelse versie van ons eerste boek is intussen verkrijgbaar (n.b. het Engelse e-book

is al langer verkrijgbaar). 

Derde druk van ons eerste boek  
Van ons eerste boek 'PostTraumatische Groei - Sterker door ellende' is op 14 september de 3e

druk verschenen. Het is een iets aangepaste versie met vooral nieuwe illustraties. 

Een eigen podcast én een eigen community 
Onze Podcast 'Cadeautje verpakt in prikkeldraad' wordt steeds concreter. We hebben al

prachtige mensen bereid gevonden om mee te doen aan onze podcast. Bekende en onbekende

mensen met allemaal prachtige verhalen. We zijn heel blij dat mensen als Joseph Oubelkas, Prof.

Dr. Dirk de Wachter en Prof. Dr. Floortje Scheepers ook mee willen werken.  

De e-learning en de digitale community zijn bijna klaar. De reacties op de pilot zijn heel positief

en we hopen dat het in oktober online gaat. De e-learning bestaat uit 4 modules met in totaal 34

lessen.  
 

Hoe een zaadje een boom wordt, ondanks ..............

https://stronger-through-misery.com/cart/
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Als het zaad van het vertrouwen eenmaal wortel heeft geschoten, kan het niet
worden weggeblazen, zelfs niet door de sterkste wind

Media 

Hieronder weer een overzicht van nieuwe artikelen. 

PostTraumatische Groei (PTG) – Sterker door ellende 

Jaap ervoer het na zijn auto-ongeluk. Hij ging in PTG (PostTraumatische Groei)-Coaching. In

LetselschadeNEWS deelt hij zijn ervaring en vertelt erover samen met Anja Jongkind en Greet

Vonk van Et Emergo.

LetselschadeNews juli 2021 

Karakter of eigenschappen? 

Er is de laatste tijd veel aandacht voor eigenschappen die mensen zouden helpen om door de

crisis te komen. Of was het toch karakter? 

Daar gaan we wat dieper op in aan de hand van het begrip Psychologisch Kapitaal. 

Rivierenland Business juli 2021

https://www.youtube.com/watch?v=sVPYIRF9RCQ&list=PL6gBYPITEArpK6GCaQ3s-zlXPKaFPDoVd&index=10
https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-17-LSN-PTG.pdf
https://blocks.mvmm.nl/images/pdf/17708.pdf


15-11-2021 14:00 Maak van de 'verleden tijd' zelf 'voltooid verleden tijd'

https://mailchi.mp/56cce9bc84d1/nieuwsbrief-september-2021-sterker-door-ellende-13504771 5/7

Een donkere en een lichte kamer 
Licht is dominant over duisternis. Als je een deur tussen een donkere en een lichte kamer

openzet, wordt het wel lichter in de donkere kamer, maar niet donkerder in de lichte kamer. Je

vraagt je misschien af waarom dat belangrijk is.

Dat is heel belangrijk als je bezig bent om te herstellen van allerlei ellende in je leven. 

Door tijdens het herstel- en groeiproces na ellende de schijnwerper op de kwaliteiten, talenten

en krachten van iemand te richten, zet je als het ware de deur naar de lichte kamer steeds verder

open. Dat vóelt ook ʻlichterʼ voor mensen.

En hoe meer je dat doet, dus hoe verder de deur opengaat, hoe líchter het wordt in hun ʻdonkere

kamer .̓ 

Bron: PostTraumatische Groei - Sterker door ellende (3e druk)

Workshops en opleidingen

Kortingscode en gratis inspiratiesessie

De inspiratiesessies zijn gratis te volgen.

Couponcode voor 20 % korting op alle Online workshops: ONWS 3110

Inspiratiesessie (online) 
We blijven deze inspiratiesessies voorlopig gratis geven. Gewoon om iedereen de gelegenheid te

https://sterker-door-ellende.nl/inspiratiesessies/inspiratiesessie-posttraumatische-groei-ptg-sterker-door-ellende/
https://sterker-door-ellende.nl/opleidingen-overzicht/
https://sterker-door-ellende.nl/inspiratiesessies/inspiratiesessie-posttraumatische-groei-ptg-sterker-door-ellende/
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geven om kennis te maken met het positieve en hoopvolle gedachtegoed PostTraumatische

Groei.  
Online: 

dinsdag 5 oktober 2021 09.00 - 10.00 uur  

maandag 11 oktober 2021 16.00 – 17.00 uur 

maandag 18 oktober 2021 19.30 - 20.30 uur 

maandag 1 november 2021 09.00 - 10.00 uur 

maandag 8 november 2021 19.30 - 20.30 uur 

Opleiding PTG-Practitioner 
De derde uitvoering van deze opleiding start op 16 november 2021. 

Er zijn momenteel nog enkele plaatsen beschikbaar. Heb je interesse? 

Meld je dan snel aan voor het vrijblijvende intakegesprek. 
Je vindt meer informatie op onze website. 

Online Workshop voor  Medewerkers en Particulieren 
Met de couponkorting nu € 78,- ex. btw. 
Online: 

maandag 8 november 2021 13.30 - 17.00 uur  

Online Workshop voor o.a.

psychologen/coaches/zorgprofessionals/arbeidsdeskundigen/behandelaren  
Deze workshop is geaccrediteerd door de NIP, NOBCO, NOLOC, StiR, KNGF, VSR en NVvA. 
Met de couponkorting nu € 78,- ex. btw. 
Online: 

maandag 11 oktober 2021 09.00 - 12.30 uur 
maandag 22 november 2021 09.00 - 12.30 uur (deze workshop is ook geschikt voor mensen

met gehoorverlies. Er zijn schrij�olken aanwezig) 

Online Workshop voor  HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden 
Met de couponkorting nu € 78,- ex. btw. 
Online: 
maandag 8 november 2021 09.00 - 12.30 uur 

Veel van onze workshops en opleidingen geven wij ook in-company.   

Meer informatie over onze workshops en opleidingen  

 

®

https://sterker-door-ellende.nl/opleiding/ptg-practitioner/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/ptg-practitioner/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/workshop-posttraumatische-groei-sterker-door-ellende-voor-medewerkers-en-particulieren-online/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/online-workshop-ptg-voor-coaches-psychologen-arbeidsdeskundigen-en-behandelaren/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/workshop-ptg-voor-hrm-arboprofessionals-en-leidinggevenden-online/
https://sterker-door-ellende.nl/opleidingen-overzicht/
https://sterker-door-ellende.nl/opleidingen-overzicht/
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Et Emergo - Sterker door ellende® 
info@et-emergo.nl | www.et-emergo.nl 

info@sterker-door-ellende.nl | www.sterker-door-ellende.nl 
Greet Vonk 06-13912658    | Anja Jongkind 06-51807059

Stuur door Deel Tweet Deel

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hebt aangemeld. Of omdat
je coachee was of een workshop of opleiding bij ons volgde.

 Aanmelden | Mijn gegevens wijzigen | Afmelden

Bezoek www.et-emergo.nl     of   www.sterler-door-ellende.nl
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