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9 juli 2021  Bekijk deze email in je browser

Nieuwe stappen...en LINDA
De afgelopen week was de laatste lesdag van onze eerste PTG-Practitioners opleiding.  
De cursisten leveren binnenkort hun eindopdrachten in en horen dan uiterlijk 28 juli of ze

geslaagd zijn. En dan zijn er dus meer mensen die mee gaan helpen om het gedachtegoed PTG

bekender te maken.  
Een hele stap! 
Wij zijn nog meer nieuwe stappen aan het zetten. Dat lees je in deze nieuwsbrief. 

Soms worden we ook nog verrast. Zo stonden we bijvoorbeeld ook opeens op de site van LINDA.

Ook daarover meer in deze nieuwsbrief. 

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

Hartelijke groet 

Anja Jongkind en Greet Vonk

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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Aha!enzo
 

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

Nieuws 
PostTraumatic Growth - Stronger through misery 
De Engelse versie van ons eerste boek is al een poosje als e-book verkrijgbaar. In augustus is het

ook als fysiek boek verkrijgbaar..  

Derde boek  
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We zijn bezig om ons derde boek af te maken. Het gaat over hoe je je kwaliteiten,  talenten

en bijbehorende valkuilen kunt ont-dekken en hoe je die bewuster kunt leren hanteren. We

hopen dat dit boek in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomt. 

Een eigen podcast én een eigen community 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we een Podcast gaan maken. De naam

van de Podcast is intussen bekend: 'Cadeautje verpakt in prikkeldraad'. 

Verder hebben we al veel mensen bereid gevonden om hun speciale verhaal te delen in de

podcast. De podcast beloo� wel echt bijzonder te worden.  
Greet is een e-learning gaan doen om meer te leren over het maken van een podcast en daarbij

ontdekte ze dat dit ook kan in een omgeving waarin je ook een community kan maken. Dus

hebben we besloten om  die dan ook maar te gaan opstarten.  
 

Hoe groeit een kreeft?
 

Media 

Hieronder weer een overzicht van nieuwe artikelen. 
 

Waarom (en hoe) een burn-out je juist sterker kan maken, ook op je werk 

Het gedachtegoed PostTraumatische Groei bleek tot onze verrassing door de Open

Universiteit als onderwerp uitgekozen om in LINDA op te nemen.  

Prof. Dr. Tinka van Vuuren gaf een interview over ons wetenschappelijke onderzoek en de

https://vimeo.com/571555429/aa5191d481
https://www.linda.nl/advertorial/burn-out-posttraumatische-groei-sterker/
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publicatie die daaruit voortgekomen is. 

LINDA.nl juni 2021 

Burn-out en coronatijden: Gevaar of leerschool? 

Bewaking tegen burn-out is een taak voor ITér én IT-manager. Of ITérs meer of minder ʻvatbaarʼ

zijn voor een burn-out is niet hard te zeggen. Maar de kans op een burn-out wordt wel verhoogd

door factoren als de coronacrisis, thuiswerken, bereikbaar (moeten) zijn, communicatiegebrek

en problemen zelf willen oplossen. Een bekend recept voor ITérs?  
 

AG Connect juni/juli 2021

Workshops en opleidingen

Kortingscode en gratis inspiratiesessie

De inspiratiesessies zijn voorlopig gratis te volgen.

Couponcode voor 20 % korting op alle Online workshops: ONWS 3108

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

geven om kennis te maken met het positieve en hoopvolle gedachtegoed PostTraumatische

Groei.  
Online: 

maandag 23 augustus 2021 19.30 – 20.30 uur  

https://sterker-door-ellende.nl/wp-content/uploads/2021/06/Burn-out-en-Coronatijden-Gevaar-of-leerschool_-Juni-Juli-2021.pdf%20
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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dinsdag 31 augustus 2021 9.00 – 10.00 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 13 september 2021  09.00 - 23.30 uur 

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 6 september 2021  09.00 - 12.30 uur 

maandag 11 oktober 2021 09.00 - 12.30 uur 
maandag 22 november 2021 09.00 - 12.30 uur 

Online Workshop voor  HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden 
Met de couponkorting nu € 78,- ex. btw. 
Online: 

maandag 6 september 2021 13.30 - 17.00 uur 
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  

 

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
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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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