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Ingrid Meijer <ingrid@onlinetechie.nl>

Joseph Oubelkas kwam onterecht in de gevangenis en kwam er sterker uit. Hoe?
Volg zijn webinar!
1 bericht
Sterker door ellende - Anja Jongkind en Greet Vonk <greet@sterker-door-ellende.nl>
Antwoorden op: info@sterker-door-ellende.nl
Aan: Ingrid Meijer <ingrid@onlinetechie.nl>
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Joseph Oubelkas werd op 24-jarige leeftijd in Marokko onterecht veroordeeld
voor drugssmokkel. Hij kreeg 10 jaar celstraf en belandde onschuldig in een
gevangenis in Marokko. Ondanks de onterechte opsluiting en het harde
gevangenisleven besluit Joseph er het beste van te maken. Hij relativeert,
waardeert het kleine, koestert wat hij heeft en zet zijn verdriet, woede en
frustratie om in positieve energie. Na 1637 dagen komt hij vrij: sterker, positiever
en veerkrachtiger dan ooit. Wat bleek essentieel: Zijn houding!
Joseph is gastdocent in onze opleiding tot PTG-practitioner / PTG-Coach en we
zijn elke keer weer onder de indruk van zijn zeer inspirerende bijdrage. We
vinden het daarom bijzonder fijn dat Joseph nu ook een webinar geeft in onze
Webinar-serie 'Sterker door ellende'.
Wil je daar a.s. maandag 11 april van 19.30-20.30 uur bij zijn? Je kunt je hier
aanmelden.
In deze nieuwsbrief lees je ook nog informatie over meer bijzondere en
interessante webinars.
We zijn alweer enige tijd bezig met het schrijven van ons derde boek. Dat boek
gaat net zo heten als onze podcast: 'Cadeautje verpakt in prikkeldraad'.
We gaan in dat boek dieper in op hoe je PostTraumatische Groei kunt realiseren
of anders gezegd, hoe leer je behalve je gekende ook je ongekende
mogelijkheden en kwaliteiten beter kennen en hanteren. Waardoor je uiteindelijk
ook sterker door je ellende kunt worden.
We gaan de workshop van een dagdeel voor coaches, psychologen,
zorgprofessionals, arbeidsdeskundigen, vertrouwenspersonen en behandelaren
ook weer live in Bilthoven geven. We geven deze workshop nog steeds
maandelijks online en vanaf de zomervakantie is dat om de maand online en in
Bilthoven.
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Onze e-learning is geschikt voor zowel mensen die zelf te maken hebben met
ellende als voor professionals. We hebben nu voor professionals accreditaties
aangevraagd. In deze nieuwsbrief een overzicht. De eerste accreditatie van de
beroepsvereniging voor POH-GGZ is inmiddels binnen.
Onze 3-daagse basisopleiding PostTraumatische Groei start 11 mei. In deze
nieuwsbrief tref je een leuke kortingscode aan voor deze opleiding.
In deze nieuwsbrief tref je 3 nieuwe afleveringen van onze podcast aan en nog
een aflevering van de podcast Happy@Work waar Greet te gast was.
En natuurlijk tref je ook verderop in deze nieuwsbrief weer een prachtige video
aan. Over hoe je door de manier van iemand benaderen bijzonder snel iemands
(ongekende) talenten kunnen stimuleren of juist ontkennen of verminderen.
We wensen je veel lees-, luister- en kijkplezier.
Hartelijke groet,
Anja Jongkind en Greet Vonk

Aha!enzo

Jij staat in jouw schoenen, luistert met jouw oren, kijkt met jouw ogen, hebt
jouw leven, dus jij leidt jouw leven.
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Dit betekent dat alleen jij bepaalt hoe jij jouw leven ervaart en inricht.
Sluit jij jezelf af door de beproevingen van het leven of maken ze jou
ontvankelijk.
Blijf je eerlijk naar jezelf of dompel jij jezelf onder in allerlei ‘ja-maar’redenaties.
Welke rol of rollen speel je in jouw leven?
Kun jij jezelf recht aankijken in de spiegel en ondanks al jouw
gebreken en blunders die er onbedekt voor jou zijn, blij zijn met jezelf omdat
jij ook al jouw kwaliteiten en mooie kanten gewoon kent?
Aanvaard jouw rollen in jouw leven en geniet ervan!

Nieuws
Accreditaties E-learning
Er is accreditatie aangevraagd voor 8 uur bij de volgende beroepsverenigingen:
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
NIP A&O | A&G
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
en deze is ook geldig voor SKJ
Verpleegkundig Specialisten Register
NVvPO (Praktijk ondersteuners)
Voor het behalen van de PE punten is het volgen van de e-learning inclusief minimaal 4
webinars en/of podcastafleveringen een voorwaarde.
Er zijn inmiddels PE Punten toegekend door:
Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ), 8 PE punten
Aanmelden voor de e-learning kan hier.

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.
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Hieronder staan de webinars van april en begin mei. Het totale overzicht tref je hier
aan.
Maandag 11 april 2022, 19:30-20:30 uur
Spreker: Joseph Oubelkas
Houding bij tegenslag
Joseph werd op 24-jarige leeftijd onterecht veroordeeld voor drugssmokkel. Hij kreeg
10 jaar celstraf en belandde onschuldig in een gevangenis in Marokko.
Ondanks de onterechte opsluiting en het harde gevangenisleven besluit Joseph er het
beste van te maken. Hij relativeert, waardeert het kleine, koestert wat hij heeft en zet
zijn verdriet, woede en frustratie om in positieve energie.
Na 1637 dagen komt hij vrij: sterker, positiever en veerkrachtiger dan ooit.
Wat bleek essentieel: Zijn houding!
Woensdag 20 april 2022, 09:00-10:00 uur
Spreker: Lottie van Starkenburg
Een andere kijk op vermoeidheid
Lottie van Starkenburg leeft ‘voluit’, ondanks verschillende energiebeperkingen als
gevolg van verschillende ziektes.
Ze schreef er een boek over: ‘energiek leven- anders kijken naar vermoeidheid bij
chronische aandoeningen’.
Ook na een heftige gebeurtenis zijn mensen vaak moe. Tijdelijk of blijvend moe.
Maar hoe kun je toch actief zijn en waar krijg jij energie van?
Met een ruimere kijk op de problematiek kom je verder!
Woensdag 11 mei 2022, 19:30-20:30 uur
Spreker: Hink Slagter
Werkhervatting tijdens rouw
Hink verloor zelf een zoon en deed wetenschappelijk onderzoek naar werkhervatting
tijdens rouw. In dit webinar gaat hij in op hoe de werkcontext bij kan dragen aan heling
van de werknemer na het verlies van een dierbare.
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Media
Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad.
Podcast 9: Mascha Struijk voelde zich als kind zo eenzaam dat ze als 14-jarige besloot
dat geen ander kind dat zou mogen voelen.
Podcast 10: Prof. Dr. Floortje Scheepers is psychiater en loopt voorop met de
boodschap dat we eigenlijk te weinig weten.
Podcast 11: Greet Breugem-Krol verloor haar zoon. Hij had het downsyndroom en
overleed aan de ziekte van Alzheimer.

Podcast Happy@Work
Greet was te gast in de podcast Happy@Work. Ze is in gesprek met Sandy van Aert en
en er worden onderwerpen besproken zoals:
Wat is een trauma eigenlijk
Hoeveel procent van de Nederlanders ervaart één of meerdere trauma’s in hun
leven (en dat zijn er veeeel!)
Waarom kunnen PTSS en PTG naast elkaar bestaan
Waarom is PostTraumatische Groei voor iedereen mogelijk, zelfs ook tientallen
jaren nadat het trauma plaats heeft gevonden
Op welke gebieden kun je allemaal groeien
Hoe kun je direct aan de slag om jouw PostTraumatische Groei te stimuleren.
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Workshops, e-learning, opleidingen en gratis inspiratiesessie
E-learning
De e-learning is geschikt voor iedereen die persoonlijk en/of professioneel te maken
heeft met ellende of daarin gewoon geïnteresseerd is.
Als je de complete e-learning van 4 modules aanschaft heb je 6 maanden toegang tot
de e-learning en gedurende die tijd kun je ook gratis gebruik maken van de community.
Als je daartoe behoefte voelt, kun je via de community vragen stellen en antwoorden
vinden, webinars volgen, eventueel andere cursisten ‘zoeken’ met wie je online of faceto-face met de opdrachten aan de slag kunt gaan, podcasts luisteren, etc.
Er is accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen.

Gratis 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
maandag
maandag
maandag

25 april
9 mei
23 mei
13 juni

2022
2022
2022
2022

19.30 - 20.30 uur
19.30 - 20.30 uur
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.
Op locatie in Bilthoven € 195,- ex. btw. inclusief boek, online € 97,50 ex. btw.
Online:
maandag
maandag

25 april
23 mei

2022
2022

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

maandag
maandag
maandag

20 juni
10 oktober
12 december

2022
2022
2022

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
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Bilthoven:
maandag

19 september

2022

09.15 - 12.45 uur

maandag

7 november

2022

09.15 - 12.45 uur

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

9 mei

2022

09.00 - 12.30 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.
Gebruik de kortingscode BASIS100 en ontvang € 100,- korting!
Locatie: Het Vogelrijk, De Broeken 3, 7986 PC Wittelte
Lesdagen groep 1:
11 mei 2022
8 juni 2022
29 juni 2022

Opleiding tot PTG-Practitioner
De volgende uitvoering van deze opleiding start op 11 oktober 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

|

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

Mijn gegevens wijzigen | Afmelden
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