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Depressie: Je huilt alsnog je ongehuilde tranen en vooraankondiging podcasts
van 2 bijzondere dames, die baanbrekend zijn in respectievelijk de psychiatrie en
in de jeugdzorg.
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Na het uitbrengen van de podcast en de e-learning in de afgelopen maanden is
het nu wat rustiger aan het nieuwsfront.
Bedrijven, organisaties, stichtingen, ZZP-ers, etc. kunnen vanaf nu ook onze elearning op hun eigen website plaatsen. In deze nieuwsbrief lees je hoe dat
werkt.
Voor het bereiken van PTG is het hanteren en goed verteren van emoties super
belangrijk. Daarover tref je in deze nieuwsbrief een mooi filmpje aan.
De webinarserie is gestart met een prachtig webinar van Marijke Scholten over
PTG en burn-out.
Gemist? We hebben een opname gemaakt die je nog terug kunt kijken.
Op 9 maart gaan we door met de webinars.
In deze nieuwsbrief tref je 2 nieuwe afleveringen van de podcast aan.
We wensen je veel lees-, luister- en kijkplezier.
Hartelijke groet,
Anja Jongkind en Greet Vonk
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Depressie: Je huilt alsnog je ongehuilde tranen
Als buien niet uitregenen, stapelen ze zich uiteindelijk op tot een depressie met lange tijd allerlei
sombere wolken en steeds weer regen.
Aanvaard die wolken en onderga de regenbuien.
Uiteindelijk verfrissen en verhelderen die regenbuien alles en lossen de sombere wolken zich
op.
Hoe vlugger jij je overgeeft aan jouw sombere wolken en regenbuien, des te sneller klaart alles
weer op en schijnt weer de zon.

Nieuws
Onze E-learning op jouw website?
Ben je geïnteresseerd in onze e-learning en wil je helpen het gedachtegoed PTG te
verspreiden?
Je kunt nu ook onze e-learning PostTraumatische Groei - Sterker door ellende op jouw
website of intranet zetten. Je helpt ons daarmee bij onze missie en houdt er zelf ook
€ 50,- aan over.
Je kunt hier lezen hoe je dat kunt regelen.
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0c51ef80dd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1726000081006719158%7Cmsg-f%3A1726000081006719158…
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Je kunt nog steeds gratis kennismaken met onze e-learning!
Je kunt hier de eerste module gratis één week bekijken.
Je hebt dan nog geen toegang tot de community en de webinars (zie hieronder).

Webinars
Webinars zijn gratis voor mensen die zich hebben ingeschreven voor de e-learning.
Andere geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor een webinar.
Zakelijke deelnemers betalen € 15,- excl. btw voor een webinar en particulieren € 10,excl. btw.
Heb je een webinar gemist? Je kunt hier een webinar terugkijken.

Hieronder staan de webinars van de maand maart. Het totale overzicht tref je hier aan.

Woensdag 9 maart 2022, 09:30-10:30 uur
Spreker: Karin Koekkoek
Re-integratie, PTG en de wet Poortwachter
Karin is arbeidsdeskundige en PTG-Practitioner i.o. en ze legt uit hoe je creatief binnen
de regels van de wet Poortwachter regie kunt nemen in het herstel- en groeiproces.
Dinsdag 15 maart 2022, 19:30-20:30 uur
Spreker: Mirjam Visser-Fuchs
PTG en hoogbegaafdheid
Mirjam is Certified PTG-practitioner en specialist op het gebied van hoogbegaafdheid.
Ze vertelt welke traumatiserende impact het kan hebben als je talenten niet gezien
worden of zelfs verkeerd geïnterpreteerd worden.
PTG betekent dan dat je je talenten kunt ontdekken en (h)erkennen, zodat die tot bloei
kunnen komen. Hoe werkt dat!
Donderdag 24 maart 2022, 09:30-10:30 uur
Spreker: Annemieke Koldenhof
Trauma en de werkomgeving
Van alle mensen maakt 90% een traumatische gebeurtenis mee in zijn of haar leven.
De emoties en de stress die daarmee gepaard gaan, hebben onvermijdelijk impact op
de werkomgeving.
Erover praten is niet gemakkelijk en de meeste managers hebben geen idee hoe zij
ermee om moeten gaan. Begrijpen dat een traumatische gebeurtenis zowel een
negatief als een potentieel positief effect kan hebben op het functioneren van
medewerkers, is cruciaal om de juiste steun te kunnen geven en om verstoring van de
prestaties te beperken.
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Annemieke deed er onderzoek naar. Zij deelt haar aanbevelingen en geeft praktische
handvatten voor werkgevers, managers, werknemers en collega’s.
Woensdag 30 maart, 19:30-20:30 uur
Spreker: Sietse Hoogeveen
Voeding als medicijn
Sietse is kPNI-therapeut en fysiotherapeut. De klinische Psycho-Neuro-Immunologie
richt zich op het behandelen van de oorzaken (meestal meer dan één) door middel van
het zoeken van aanpassingen in de leefstijl.
In dit webinar vertelt Sietse hoe verandering van voeding al snel grote effecten kan
hebben op gezondheid, gemoedstoestand en stress-tolerantie.

Media
Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad.
Woensdag 2 maart komt de podcast met Mascha Struijk online. Mascha werd in 2021
de Meest Positieve Onbekende Nederlander (BID Positivity Award) en is zeer actief
bezig met verbeteringen in de jeugdzorg.
Woensdag 16 maart komt de podcast met Prof. Dr. Floortje Scheepers online. Floortje
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is hoofd psychiatrie UMCU en schreef het boek 'Mensen zijn ingewikkeld'. Zij is
bijzonder baanbrekend binnen de psychiatrie.
Podcast 7. Lottie van Starkenburg
Lottie heeft in haar leven ruime ervaring opgedaan met vermoeidheid.
Ze werd geconfronteerd met 7 verschillende, zowel tijdelijke als chronische
aandoeningen.
Ze was heel vaak zó moe en zó uitgeput. Maar toch was het altijd weer ‘anders moe’.
Vermoeidheid of, zoals zij het inmiddels liever noemt ‘energiebeperking’, heeft een zeer
grote invloed op je leven.
Lottie legde zich er niet bij neer. Ze wilde toch zo gewoon mogelijk leven.
Ze verdiepte zich in ‘vermoeidheid’, ging er anders naar kijken en leeft nu een energiek
leven met hele bewuste keuzes, waar zij echt tevreden mee is.
Lottie schreef het boek ‘Energiek leven, anders kijken naar vermoeidheid bij chronische
aandoeningen’. Dat boek biedt een andere kijk op vermoeidheid waardoor nieuwe
oplossingen in zicht komen.
Haar verhaal in deze podcast biedt ook bij trauma en andere ellende concrete inzichten
en praktische handvatten.
Podcast 8. Lotte van Lith
Lotte groeide op in een gezin waarin ze zich vanaf haar puberteit niet meer veilig
voelde door de conflicten tussen haar ouders. Ze ontwikkelde eetstoornissen en deed
er circa 12 jaar over om daar helemaal 'los van te komen'.
Ze leert ook veel van en over zichzelf in die periode. Wat eerder harde zelfafwijzing
was, werd gaandeweg 'intens mens zijn'.
Bij toeval kwam ze in contact met de 'Positieve Desintegratie Theorie' van Dabrowski.
Dabrowski was een Poolse psychiater die beide wereldoorlogen bewust heeft
meegemaakt.
De 'Theorie van Positieve Desintegratie' is vooralsnog met name bekend binnen het
onderzoek naar en onderwijs aan begaafde personen.
Lotte dook in zijn theorie en is nu een autoriteit op dit gebied.
Lotte studeerde o.a. literatuurwetenschap en schreef zelf het bijzondere boek 'Intens
mens'. Ook daar gaat het over in deze podcast.

Workshops en opleidingen
Gratis inspiratiesessie (online)
We blijven deze inspiratiesessies voorlopig gratis geven.
Gewoon om iedereen de gelegenheid te geven om kennis te maken met het positieve
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en hoopvolle gedachtegoed PostTraumatische Groei.
Online:
maandag

7 maart

2022

19.30 - 20.30 uur

maandag
maandag
maandag

4 april
25 april
9 mei

2022
2022
2022

19.30 - 20.30 uur
19.30 - 20.30 uur
19.30 - 20.30 uur

maandag
maandag

23 mei
13 juni

2022
2022

19.30 - 20.30 uur
19.30 - 20.30 uur

Online Workshop voor o.a. psychologen/coaches/zorgprofessionals/
arbeidsdeskundigen/behandelaren
Deze workshop is geaccrediteerd door de NIP, NOBCO, NOLOC, StiR, KNGF, VSR,
SKJ, LVV en NVvA.
€ 97,50 ex. btw.
Online:
maandag
maandag
maandag

14 maart
25 april
23 mei

2022
2022
2022

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

maandag

20 juni

2022

09.00 - 12.30 uur

Online Workshop voor HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden
€ 97,50 ex. btw.
Online:
maandag

14 maart

2022

13.30 - 17.00 uur

Basisopleiding PTG
Deze 3-daagse basisopleiding is geaccrediteerd door de NIP A&O | A&G, NOBCO,
NOLOC, NIP K&J | NVO (OG), VSR en NVvA.
€ 1.350,- ex. btw, inclusief boeken, lesmaterialen, biologische lunch en
koffie/thee/water.
Locatie: Het Vogelrijk, De Broeken 3, 7986 PC Wittelte
Lesdagen groep 1:
11 mei 2022
8 juni 2022
29 juni 2022
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Opleiding tot PTG-Practitioner
De vierde uitvoering van deze opleiding start op 12 april 2022.
Heb je interesse?
Meld je dan snel aan voor het vrijblijvende intakegesprek.
Je vindt meer informatie op onze website.
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
info@sterker-door-ellende.nl

|
|

www.et-emergo.nl
www.sterker-door-ellende.nl

Greet Vonk 06-13912658

|

Anja Jongkind 06-51807059

Et Emergo - Sterker door ellende, De Broeken 3A, 7986 PC Wittelte , Nederland

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