
15-11-2021 14:02 Een klein bericht met grote impact

https://mailchi.mp/8261ad98a699/nieuwsbrief-november-2020-sterker-door-ellende-12822151 1/8

8 november 2020  Bekijk deze email in je browser

Een klein bericht met grote impact!
  
Manar Aljanabi (29 jaar) las op LinkedIn toevallig een bericht over PostTraumatische Groei. "Mijn

intuïtie zei gelijk: dit gaat je helpen". Als zesjarig meisje ben ik met mijn vader uit Irak gevlucht.

Die traumatische ervaring en de jaren daarna hebben een grote wissel getrokken op mijn leven.

Door middel van therapie had ik me al teruggevochten uit een leven in de paniekstand zonder

ermee bekend te zijn dat ik mij eigenlijk continu in die paniekstand bevond. Maar ik was er nog

niet. 

Ik kocht het boek 'PostTraumatische Groei - Sterker door ellende' en heb steeds weer ontzettend

gehuild tijdens het lezen van het boek. Het gaf me eindelijk erkenning ("Ja, wat ik heb

meegemaakt is erg, maar ik ben er nog") en herkenning ("ik voelde: ik heb zoveel meer te bieden

maar het komt er niet uit"). Het inzicht dat ik nog kon groeien gaf me de kracht. Met  Anja en Greet

heb ik mijn kwaliteiten in kaart gebracht. Ik heb ontdekt dat ik een slimme meid ben. Dat hee�

zoveel veranderd in mijn leven, zowel op mijn werk als privé. 

Het zijn verhalen zoals die van Manar die duidelijk maken hoe waardevol het gedachtegoed van

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 bied je
daarvoor inspiratie en kennis. Zowel voor jou persoonlijk als voor jou als

professional.

https://mailchi.mp/8261ad98a699/nieuwsbrief-november-2020-sterker-door-ellende-12822151?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/8261ad98a699/nieuwsbrief-november-2020-sterker-door-ellende-12822151?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/8261ad98a699/nieuwsbrief-november-2020-sterker-door-ellende-12822151?e=[UNIQID]


15-11-2021 14:02 Een klein bericht met grote impact

https://mailchi.mp/8261ad98a699/nieuwsbrief-november-2020-sterker-door-ellende-12822151 2/8

PostTraumatische Groei is. We zijn dan ook blij dat er volop beweging en ontwikkeling is. In deze

nieuwsbrief lees je er meer over. 

Een interview met Manar kun je overigens in het weekblad Vriendin verderop in deze nieuwsbrief

lezen. 

We geven een kort overzicht van de inhoud van deze nieuwsbrief:

Ons tweede boek komt op 23 november uit. Dat duurde iets langer dan gedacht. Waarom?

Dat staat verderop in deze nieuwsbrief. Meteen nieuwsgierig naar de inhoud? Dit is het

inkijkexemplaar. 

De eerste uitvoering van onze opleiding tot PTG-Practitioner zit vol en is vorige week

gestart. Hoe bijzonder in deze tijd. We zijn er echt blij mee hoe die eerste dagen

verliepen. In deze nieuwsbrief lees je een korte reactie van deelnemer Jolanda. De tweede

uitvoering van deze opleiding start op 2 februari 2021 en is ook alweer voor meer dan de

hel� vol.

Het ontwikkeladvies gaat door! Dus 4 uur gratis coaching. De overheid hee� per 1

december weer nieuwe subsidie beschikbaar gesteld. Iedereen tussen de 18 en de

pensioengerechtigde lee�ijd kan mee doen.

We geven op 30 november weer een online workshop voor psychologen, coaches,

arbeidsdeskundigen en behandelaren. Deze online workshop is te volgen met 50%

korting.

De Crisiscentrale waarmee wij een partnership hebben, gaat op 27 november een mooi

event organiseren waarin wij een belangrijke rol in spelen. Ons boek komt 23 november

uit en het boek van Ferry Zandvliet (ook verbonden aan de crisiscentrale) komt uit op 13

november. Ferry stond op 13 november 2015 in het Parijse theater Bataclan toen drie

terroristen met automatische wapens het vuur daar openden. Nu, vijf jaar later, komt

zijn boek over zijn bijzondere verhaal uit. "Het hee� me ook heel veel moois gebracht." Wil

je op de hoogte gehouden worden over dit event van de Crisiscentrale, vul dan even dit

korte formulier in.

De PTG-Masterclass is klaar en je kunt je daar dus nu ook voor inschrijven. Speciaal voor

nieuwsbrief-lezers is er een aantrekkelijke korting. De masterclass is vooral bedoeld voor

professionals die het PTG gedachtegoed willen toevoegen aan hun 'rugzakje'.

Omdat er nog steeds zoveel leuks gebeurt, deze keer nog een keertje een

nieuwsbriefkorting tot 20% op inspiratiesessies, workshops en opleidingen. Je leest er

meer over onder het kopje 'Workshops en opleidingen'.

We werken hard aan onze e-learning en houden jullie hier op de hoogte als de introductie

klaar is.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie. 
Anja Jongkind en Greet Vonk

https://sterker-door-ellende.nl/boeken/gelukkig-door-ont-dekken/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/ptg-practitioner/
https://sterker-door-ellende.nl/aandeslag/ontwikkeladviesaanmelden/
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/online-workshop-ptg-voor-coaches-psychologen-arbeidsdeskundigen-en-behandelaren/
https://crisiscentrale.nl/
https://sterker-door-ellende.nl/event-crisiscentrale-interesse/
https://sterker-door-ellende.nl/opleiding/opleiding-ptg-basic/
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Aha!enzo
 

                         Bron: ons tweede boek 'Gelukkig door ont-dekken - Sterker door ellende'. 
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Nieuws 
'Gelukkig door ont-dekken - Sterker door ellende': Zo heet ons tweede boek en het komt op

23 november uit. 
Het is een bijzonder boek geworden. Het is zowel een spreukenboek, een boek met

ansichtkaarten, alsook een boek met inspirerende teksten en levenswijsheden. Het is een

boek dat je voor jezelf kunt houden, maar het is ook een deel-boek. Alle pagina's zijn

namelijk ook ansichtkaarten die je eruit kunt halen als je dat wilt. En delen.  
Om dat te kunnen realiseren zijn alle pagina's gemaakt van 200 grams (biotop) papier. En

hierdoor ontstond enigszins vertraging. Het binden van zulk dik papier is specialistisch

werk en dat was zoeken geblazen. Tenslotte hebben we een drukker in Nederland gevonden

die dit kan. Graphic Minds, wat een topbedrijf.  
Je kunt het boek hier inkijken en alvast kopen in de voorverkoop. Omdat het boek nogal

aansluit bij de actualiteit is het wellicht ook iets om cadeau te geven. We hebben daarom op

onze site meteen kortingen opgenomen voor wat grotere bestel-volumes.  

Gratis ontwikkeladvies vanaf 1 december. 
Heb je ellende (gehad)? Zijn er veel ontwikkelingen in je leven of werk? 

Wil je eens onderzoeken hoe jij verder wilt? Dan is het gratis ontwikkeladvies vanuit de

https://sterker-door-ellende.nl/inkijkexemplaar-gelukkig-door-ont-dekken/
https://sterker-door-ellende.nl/boeken/gelukkig-door-ont-dekken/
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overheid een geweldig idee!  

Vanaf 1 december komt er weer nieuw subsidiegeld beschikbaar. Je kunt je hier nu alvast

aanmelden.  

In het kader van het tweede Coronasteunpakket hee� de overheid namelijk besloten

om het ontwikkeladvies aan te bieden voor iedereen tussen de 18 jaar en de

pensioengerechtigde lee�ijd.  

Wij werken in Wittelte (Drenthe) en Loenen (bij Apeldoorn) en zijn tegenwoordig ook

regelmatig in de omgeving van Utrecht en Den Haag te vinden. 

In 2 coachgesprekken van ca. 2 uur (of 3 gesprekken van samen ca. 4 uur) gaan we met jou

jouw situatie, mogelijkheden, ontwikkelcapaciteiten, enz. beschouwen en bespreken. Het

kan gaan over allerlei aspecten die met jou, jouw omstandigheden, zowel privé als jouw

werk te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling, klachten, valkuilen, nieuwe

ontwikkelingen in je leven, je werk, etc. Het kan ook gaan over de invloed van een moeilijke

periode of traumatische ervaring op jouw leven en toekomst. Hoe je hier sterker uit kunt

komen en hoe je jouw verworven levenservaring in kunt zetten in je leven en je werk. 
 

Media

Hieronder weer een overzicht van nieuwe artikelen. 

Pers 

Vriendin: 'Ik voel me KRACHTIGER dan ooit' 

Het leven deelt soms rake klappen uit. Dreunen die er voor kunnen zorgen dat je tijdelijk tegen

de vlakte gaat. 

Zoals Marijke, die jarenlang zo aan zichzelf voorbij ging dat ze uiteindelijk instortte. Of Yolanda,

die na een traumatische bevalling afscheid moest nemen van haar kind. En Manar, die als klein

meisje van zes moest vluchten uit Irak en de verschrikkelijkste dingen meemaakte. “Drie

vrouwen met heel verschillende ervaringen en één overeenkomst: ze hebben hun ellende

doorleefd en zijn daardoor sterker dan ooit en een completere versie van zichzelf”. 
 

https://sterker-door-ellende.nl/aandeslag/ontwikkeladviesaanmelden/
https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2020/10/Artikel-Vriendin-12-oktober-2020.pdf
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Klik (Vakblad voor de verstandelijk gehandicapten zorg): 'Groeien door ellende' 

Van ellende kun je je heel rot voelen. Door nadruk op de krachten te leggen die ieder mens bezit,

kun je er weer bovenop komen en er zelfs sterker door worden.  

Met een bijzondere casus: Lisa's IQ 'groeide' van 50 naar 78. 

Diverse business bladen Munstermedia: 'De ondernemer en emoties' 

In deze bizarre tijden heb je, hoe je het ook wendt of keert, als ondernemer te maken met

emoties. En waarschijnlijk stevig ook. Als je mazzel hebt, draait jouw bedrijf juist veel beter door

de crisis. Dan heb je er zelf mogelijk wat minder last van, maar dan zie je wel collega-

ondernemers die het moeilijk tot zeer moeilijk hebben. Of je hebt medewerkers die in angst

leven of in moeilijke omstandigheden verkeren. Of je bent boos op de overheid omdat je het zó

oneens bent met bepaalde maatregelen. Of... 
 

Workshops en opleidingen

Kortingscodes

Deze codes zijn geldig tot en met 31 december  2020.

Couponcode voor 20 % korting op de online-inspiratiesessies: NBOI 3112

Couponcode voor 10 % korting op de PTG-Masterclass: NBMC 3112

N.b. De online workshop op 30 november a.s. voor psychologen, coaches,

arbeidsdeskundigen en behandelaren is zonder code te volgen met 50% korting.

Opleiding PTG-Practitioner 
De eerste uitvoering van deze opleiding is gestart op 27 oktober j.l.. Met veel succes mogen we

wel zeggen. Deze eerste groep zit vol en de deelnemers waren bijzonder enthousiast na de eerste

twee opleidingsdagen.

Als ik aan de eerste twee dagen van de opleiding denk, gee� me dat steeds een blij,

opgewonden gevoel. Heel bijzonder om dat zo te ervaren.  
Ik heb in de afgelopen dagen meer geleerd dan in mijn hele coachopleiding. We

gingen zo pijlsnel de diepte in. Ik kijk dus terug op twee mooie dagen met een fijne

groep. Leuk ook dat we allemaal zo verschillend zijn!  

Jolanda Wewerinke, coach

Deze 10-daagse opleiding  is geschikt voor psychologen, artsen, orthopedagogen, coaches,

zorgprofessionals, arbeidsdeskundigen, behandelaren, POH-GGZ en arbo-professionals. De

https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2020/10/PDF-Artikel-Klik-oktober-2020.pdf
https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2020/10/PDF-Artikel-Klik-oktober-2020.pdf
https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2020/11/NLB_nr3_2020_P34-35-De-ondernemer-en-emoties.pdf
https://sterker-door-ellende.nl/workshops/inspiratiesessie-posttraumatische-groei-ptg-sterker-door-ellende/
https://sterker-door-ellende.nl/opleiding/opleiding-ptg-basic/
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tweede uitvoering van deze opleiding start op 2 februari 2021 en de laatste lesdag daarvan is op

30 juni 2021. De opleiding is geaccrediteerd door NIP, NOBCO, NVvA, KNGF, VSR en LV-POH-

GGZ. We wachten nog op reacties van het  NIP-K&J, NVO en SKJ.  
Je vindt meer informatie hierover op onze website. 

PTG-Masterclass 
Deze 3-daagse opleiding is geschikt voor psychologen, coaches, HRM-professionals,

leidinggevenden, arboprofessionals, zorgprofessionals en behandelaren. De opleiding start op

woensdag 25 november. De opleiding is geaccrediteerd door NOBCO, NVvA, VSR, LV-POH-GGZ.

We wachten nog op reacties van het NIP, KNGF en NVO. 
Je vindt meer informatie hierover op onze website. 

Workshop voor psychologen/coaches/arbeidsdeskundigen/behandelaren  

Deze workshop is geaccrediteerd door de NIP, NOBCO, NOLOC, StiR, KNGF, VSR en NVvA. 
Online: maandag 30 november 2020 9.30 - 12.30 uur  

  
Inspiratiesessie  
Online: maandag 30 november 2020 14.00 - 15.00 uur 

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

Meer informatie over onze workshops en opleidingen  

 

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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