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Welkom! 

20.000! Zoveel downloads heeft onze podcast 'Cadeautje verpakt in prikkeldraad'
al. Een geweldig aantal en voor ons een enorme inspiratie om nog veel meer
mooie en bijzondere afleveringen te maken. In deze nieuwsbrief tref je ook weer
3 nieuwe afleveringen van onze podcast.
We gaan nauwer samenwerken met 'B Informed Media'.
Tot aan de zomervakantie organiseren we nog 4 webinars.
Onze e-learning is geschikt voor zowel mensen die zelf te maken hebben met
ellende als voor professionals. Voor wat betreft professionals is de e-learning
inmiddels geaccrediteerd door 3 beroepsverenigingen.
Greet was ook weer gast in een andere podcast. De podcast 'Op zoek naar de
liefde' van Annette Burgers.
Deze keer hebben we een video opgenomen in onze nieuwsbrief van Prins
Harry, die sprak aan het eind van de 'Invictus Games' die afgelopen april in
Den Haag werden gehouden. Dat zijn de spelen voor militairen die fysieke en/of
psychische klachten of beperkingen kregen door hun werk. Een bijzonder
inspirerende speech waarin hij ook op een hele mooie manier ingaat op het
fenomeen PostTraumatische Groei.
En natuurlijk ben je ook nog steeds welkom voor een coachgesprek of
coachtraject.

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

Hartelijke groet, 
Anja Jongkind en Greet Vonk 



19-05-2022 17:24 Mail van OnlineTechie - Inspirerende Invictus Games en Shit kan activeren

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0c51ef80dd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1733166446589141974%7Cmsg-f%3A1733166446589141974… 3/8

Aha!enzo

Als er veel ellende in je leven plaatsvindt, is dat zeer indringend.  
Je voelt je dan akelig en vaak ook wel slachtoffer van de omstandigheden. 

Echter: je kunt door ellende in je leven gemotiveerd en geactiveerd raken om
jezelf te zoeken en je rommel op te ruimen. Je hoeft niet eens te weten waar
je moet zoeken.  

Het komt al vanzelf. 

Als je ooit door onmacht of onervarenheid je emoties bedekt hebt, raak je er
uiteindelijk echt wel sterk genoeg voor om jouw heftige emoties te ont-
dekken en te leren hanteren. 

Ellende ervaren is eigenlijk een mooie actie van het bovenbewuste: het is een
motivatie tot een helder en onbezoedeld leven! 
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Het nodigt uit en activeert jou om eerlijk en oprecht naar jezelf te zijn.

Nieuws 

B Informed Media 
Nederland en België hebben sinds kort een nieuw multimedia Nieuwsplatform dat

nieuws brengt  vanuit het perspectief 'Wat werkt wel'. 

Wij zijn auteurs voor dit platform en onze podcast staat vanaf volgende week op hun

website. Mocht je nieuwsgierig zijn; dit is de link naar hun website. 

Accreditaties E-learning
Er zijn inmiddels PE Punten toegekend door:

Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ), 8 PE punten
NVvPO (Praktijk ondersteuners), 8 PE punten
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 8 PE punten

Er is accreditatie aangevraagd voor 8 uur bij de volgende beroepsverenigingen:

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 
NOBCO (Coaches)
NVvA (Arbeidsdeskundigen)

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. 

Hieronder staan de webinars die wij tot aan de zomervakantie nog hebben gepland.
Het overzicht tref je hier aan. 

https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZiaW5mb3JtZWRpYS5ubA==&sig=98qNBy61YWyN2d75RdNGfFTzWQDxtDXYgUXvQfKRDDFs&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A710
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRmUtbGVhcm5pbmclMkZlLWxlYXJuaW5nLXBvc3R0cmF1bWF0aXNjaGUtZ3JvZWktc3Rlcmtlci1kb29yLWVsbGVuZGUlMkY=&sig=Gwa8bCtapkqVAWdZzMbX2Ka93gCwE4XKEN8Atp6kUS1G&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A672
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndlYmluYXJz&sig=Ha4TqqnpLwgV2PhBz2fUCFN8hBMbuy6AsHPzb4sxPKer&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A673
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndlYmluYXJzLW9wbmFtZXMlMkY=&sig=4z4xkQgLg37D9TF2REawouLebtxca37sLvPRd1cVSG1V&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A674
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndlYmluYXJzJTJG&sig=G3MXw6KcDrfw4dvhyv3H3AQUbx8fQWoUhHCMVEB6BBaS&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A671
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Dinsdag 24 mei 2022, 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. 

Vrijdag 3 juni 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. Annemieke deed er onderzoek naar. Zij deelt haar
aanbevelingen en geeft praktische handvatten voor werkgevers, managers,
werknemers en collega’s. 

Dinsdag 14 juni 2022, 09:00-10:00 uur 
Spreker: Marijke Scholten 
Fuck-it! Burn-out en PTG 
Marijke deelt in haar verhaal FUCK IT! hoe zij van Moet naar Moed en van Hard naar
Hart ging. Haar persoonlijke stappenplan geeft inzicht in en richting aan hoe herstellen
van een burn-out er uit kan zien en wat écht helpt om te groeien. PTG zorgt ervoor dat
ze nu meer durft en doet waar ze van droomt. 

Maandag 20 juni 2022, 16:00-17:00 uur 
Spreker: Mathilde Maas Kuper 
Pijnmanagement in organisaties 
Mathilde is als organisatieadviseur expert op het gebied van ‘pijn’ binnen organisaties.
Ze schreef het boek ‘De verfrissende smaak van zure appels’ en vertelt in de webinar
hoe je door goed pijnmanagement ongewenste situaties in teams en organisaties kunt
voorkomen en hoe je juist kunt profiteren van die pijnsignalen.
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Media 

Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad. 

Podcast 12: Anke Heij was tolk Nederlandse Gebarentaal en werd zelf plotseling
slechthorend 

Podcast 13: Eefke Postma was slachtoffer van de toeslagenaffaire en helpt nu om ‘het
systeem’ te veranderen. 

Podcast 14: Carla de Ruiter verloor haar moeder op 12-jarige leeftijd aan borstkanker.
Haar passie voor pionieren werd uiteindelijk het resultaat na de daaropvolgende vele
leerzame jaren. 

Podcast Op zoek naar de liefde. 
Greet was te gast in de podcast 'Op zoek naar de liefde'. Ze is in gesprek met Annette
Burgers over wat trauma doet met je relatie, je seksuele relatie en nog veel meer.

https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRjIzU09QeDNaQVgw&sig=81YpDdJC729u9qA3cfCMWyuscoWkSTiBmfJddjebZRi9&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A696
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwb2RjYXN0cy5hcHBsZS5jb20lMkZ1cyUyRnBvZGNhc3QlMkYxMi1hbmtlLWhlaWotd2FzLXRvbGstbmVkZXJsYW5kc2UtZ2ViYXJlbnRhYWwtZW4td2VyZCUyRmlkMTU5ODczNjA2NCUzRmklM0QxMDAwNTU3NDEyMjIx&sig=47ikFVQG5j4uFHW6uaEifLDNNKZgWh5pjsQ9oR7AMp2b&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A697
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwb2RjYXN0cy5hcHBsZS5jb20lMkZ1cyUyRnBvZGNhc3QlMkYxMy1lZWZrZS1wb3N0bWEtd2FzLXNsYWNodG9mZmVyLXZhbi1kZSUyRmlkMTU5ODczNjA2NCUzRmklM0QxMDAwNTU4OTE1NzAy&sig=DJ69JCiMHXfDeWVUwrrKuAfqTKAfsYDSppvC9apudugR&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A698
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwb2RjYXN0cy5hcHBsZS5jb20lMkZ1cyUyRnBvZGNhc3QlMkYxNC1jYXJsYS1kZS1ydWl0ZXItdmVybG9vci1oYWFyLW1vZWRlci1vcC0xMi1qYXJpZ2UlMkZpZDE1OTg3MzYwNjQlM0ZpJTNEMTAwMDU2MDM4MDk0NQ==&sig=5rWu6Rvd2ed9AWY2tPHcfdtv36JGVGWTD1veMABRCzqB&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A699
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzb3VuZGNsb3VkLmNvbSUyRnVzZXItNDQ3NDIzOTYzJTJGOTUtb3Atem9lay1uYWFyLWRlLWxpZWZkZS1nZWVuLXNla3Mtd2F0LW51LW1ldC1ncmVldC12b25rJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRGNsaXBib2FyZCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHd0c2hhcmUlMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEd2lkZ2V0JTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RodHRwcyUyNTI1M0ElMjUyNTJGJTI1MjUyRnNvdW5kY2xvdWQuY29tJTI1MjUyRnVzZXItNDQ3NDIzOTYzJTI1MjUyRjk1LW9wLXpvZWstbmFhci1kZS1saWVmZGUtZ2Vlbi1zZWtzLXdhdC1udS1tZXQtZ3JlZXQtdm9uaw==&sig=7UCgySjT5qNEMfHRyBtffGwm4oaYNwn3GU59FbpGYeAr&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A695
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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 face-
to-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 

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. 
Op locatie in Bilthoven € 195,- ex. btw. inclusief boek.  
Online € 97,50 ex. btw. 

Online: 

maandag 
maandag 
maandag 
maandag

23 mei 
20 juni 
10 oktober 
12 december

2022 
2022 
2022 
2022 

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

Bilthoven: 

maandag 
maandag 

19 september 
7 november 

2022 
2022 

09.15 - 12.45 uur 
09.15 - 12.45 uur 

Online Workshop voor  HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden 

https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRmUtbGVhcm5pbmclMkZlLWxlYXJuaW5nLXBvc3R0cmF1bWF0aXNjaGUtZ3JvZWktc3Rlcmtlci1kb29yLWVsbGVuZGUlMkY=&sig=Gwa8bCtapkqVAWdZzMbX2Ka93gCwE4XKEN8Atp6kUS1G&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A672
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndlYmluYXJzJTJG&sig=G3MXw6KcDrfw4dvhyv3H3AQUbx8fQWoUhHCMVEB6BBaS&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A671
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRmluc3BpcmF0aWVzZXNzaWVzJTJGaW5zcGlyYXRpZXNlc3NpZS1wb3N0dHJhdW1hdGlzY2hlLWdyb2VpLXB0Zy1zdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZSUyRg==&sig=3nMf6auep5EdwrQehJZdXcEvRkfqedfruBFR9gH6Jrei&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A680
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndvcmtzaG9wcyUyRm9ubGluZS13b3Jrc2hvcC1wdGctdm9vci1jb2FjaGVzLXBzeWNob2xvZ2VuLWFyYmVpZHNkZXNrdW5kaWdlbi1lbi1iZWhhbmRlbGFyZW4lMkY=&sig=DdZQ55eDdvdHTeTMfdCoWjS4ai9H9XzVuFL1adVDnRCa&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A681
https://etemergo-sterkerdoorellende.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzdGVya2VyLWRvb3ItZWxsZW5kZS5ubCUyRndvcmtzaG9wcyUyRndvcmtzaG9wLXB0Zy12b29yLWhybS1hcmJvcHJvZmVzc2lvbmFscy1lbi1sZWlkaW5nZ2V2ZW5kZW4tb25saW5lJTJG&sig=GrDMNcqfPGjqf8V2p7y8UoVvSeB9amhNaNNKHdwFhJdv&iat=1652876325&a=%7C%7C27214130%7C%7C&account=etemergo-sterkerdoorellende%2Eactivehosted%2Ecom&email=SsUsHpSr09webjPYiYUJ31Ae%2B%2B98aNHOx2rTimtAJyQ%3D&s=0864c573181f05775dd559cb36a8d42f&i=89A110A1A682
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€ 97,50 ex. btw. 

Online: 

maandag 3 oktober 2022 09.00 - 12.30 uur

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
info@sterker-door-ellende.nl

Greet Vonk 06-13912658

|
|
|

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