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Zomervakantie 

De zomervakantie is al begonnen of staat voor de deur. Ook wij doen het op een aantal
gebieden even wat rustiger aan. Op andere gebieden juist helemaal niet.  
Er zijn namelijk ook weer veel nieuwe ontwikkelingen. Heel mooi en bijzonder. 
In deze nieuwsbrief lees je meer over waarmee we het even rustig aan doen en ook
waarmee we juist vol aan de slag gaan. 

We zijn tot onze grote tevredenheid zeer recent erkend als opleider in het kader
van de STAP-subsidie. Dat opent veel mogelijkheden voor financiering. Hierover
lees je meer onder het kopje nieuws.
We hebben afgelopen week de eerste uitvoering van onze 3-daagse
basisopleiding PTG afgerond. De opleiding werd door de deelnemers
geëvalueerd met een gemiddelde van 9,35. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Dit was een pilot-opleiding en we hebben gezien het enthousiasme nu ook de
tweede uitvoering gepland.
In deze nieuwsbrief tref je weer links aan naar een viertal nieuwe podcast-
afleveringen van onze podcast 'Cadeautje verpakt in prikkeldraad'.
De aflevering met Joseph Oubelkas is de laatste van dit seizoen. Na de
 zomervakantie start seizoen twee.
Ook geven we in de zomervakantie geen webinars en gratis online-
inspiratiesessies. Begin september beginnen we daar weer mee. Wel nemen we
binnenkort een inspiratiesessie op en zetten die in de vakantieperiode online.
We gaan rondom de zomervakantie verder met het schrijven van ons derde boek
'Cadeautje verpakt in prikkeldraad' en hopen dat het dit jaar nog uitkomt.
We deden mee aan een wedstrijd van VOOR! met het idee een project te doen
voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. We hadden te weinig stemmen om de
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volgende ronde te bereiken. Maar......alle communicatie rondom het project heeft
veel belangstelling opgewekt en verzoeken opgeleverd om samen te gaan
werken. We hebben bijvoorbeeld binnenkort een overleg met mensen die
betrokken zijn bij de Number 5 foundation. Dat is een stichting die opgericht is
door Constantijn en Laurentien van Oranje.
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 door 9 (!) beroepsverenigingen geaccrediteerd.  
En natuurlijk tref je ook verderop in deze nieuwsbrief weer een prachtige video
aan. Het is een filmpje waarbij verandering van perspectief enorm veel oplevert.

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

Hartelijke groet, 
Anja Jongkind en Greet Vonk 

Aha!enzo

Alles heeft z’n eigen tijdsbehoefte. 
Dat persé willen versnellen kost te veel energie en.........tijd.
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Nieuws 

STAP-Subsidie 
We zijn tot onze grote tevredenheid zeer recent erkend als opleider in het kader van de
STAP-subsidie. Deze subsidie houdt in dat iedere Nederlander tussen de 18 en 67 jaar
een subsidie van € 1.000,- (=incl. BTW) kan aanvragen.  
Omdat wij deze erkenning hebben, betekent het dat je met korting (en soms dus gratis)
onze opleidingen en workshops kunt volgen.  
We moeten wel nu uitzoeken welke van onze opleidingen en workshops hiervoor
precies in aanmerking komen. Daarnaast is het veel werk om alle procedures rondom
de STAP-subsidie in te regelen, zodat het voor degenen die onze opleidingen, etc.
willen volgen, eenvoudiger wordt om die STAP-subsidie aan te vragen.  
Dat gaan we gedurende de vakantie allemaal doen. 
Het lijkt erop dat naast alle opleidingen en workshops ook de e-learning (incl. een
aantal coachgesprekken) hiervoor in aanmerking komt.  
Daarvoor hebben we een speciaal STAP-aanbod gemaakt wat uit de e-learning
(inclusief webinars) en 4 uur coaching bestaat.  

De eerstvolgende keer dat de STAP-subsidie aangevraagd kan worden is 1 september
2022. Door je voor 1 september bij ons in te schrijven voor een opleiding, workshop,
etc. kun je komend najaar gebruik maken van die STAP-subsidie. 
Medio augustus sturen wij weer een nieuwsbrief uit waarin duidelijk en helder staat
aangegeven hoe je die subsidie kunt aanvragen. Wil je eerder dan medio augustus
geïnformeerd worden over ons STAP-aanbod dan kun je dit korte formulier invullen.  
Om die subsidie aan te kunnen vragen heb je een DigiD nodig. Mocht je overwegen om
de STAP-subsidie aan te vragen, dan is het belangrijk dat je die hebt of alvast 'regelt'. 

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. 

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

Maandag 13 september 2022, 19:30-20:30 uur 
Spreker: Ferry Zandvliet 
Van ‘ouwe zeikerd’ naar ‘inspirator 
Op 13 november 2015 is Ferry met vrienden in het Parijse theater Bataclan als drie
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mannen met Kalasjnikovs het vuur openen in de volgepakte zaal. Ferry ziet en voelt
hoe tientallen mensen naast hem worden gedood. Wonder boven wonder weet hij te
ontsnappen. Die ervaring verandert zijn leven. In zijn boek ‘Souvenirs – Beter na
Bataclan’ schrijft Ferry dat hij door iets afschuwelijks gelukkiger is geworden. Dat ging
echter niet vanzelf. Integendeel. Het was een worsteling. 
In dit webinar geeft Ferry een vervolg op zijn podcast aflevering in onze podcast
Cadeautje verpakt in prikkeldraad en kunnen deelnemers daarover ook vragen stellen. 

Dinsdag 20 september 2022, 09:30-10:30 uur 
Spreker: Karin Koekkoek 
Re-integratie, PTG en de wet Poortwachter 
Karin is arbeidsdeskundige en PTG-Practitioner en ze legt uit hoe je creatief binnen de
regels van de wet Poortwachter regie kunt nemen in het herstel- en groeiproces. 

Vrijdag 30 september 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 dat ze doet waar ze van droomt. 

Media 
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Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad. 

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 15: Ferry Zandvliet overleefde de aanslag in Bataclan in Parijs en verandert
van ‘ouwe zeikerd’ naar ‘inspirator’. 

Podcast 16: Janny Lock schreef 400 brieven aan haar zoon Joseph Oubelkas die
jarenlang onschuldig in een gevangenis in Marokko zat. 

Podcast 17: Joseph Oubelkas zat jarenlang onschuldig in een gevangenis in Marokko
en schreef daarover het inspirerende boek ‘400 brieven van mijn moeder’. 

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.
De e-learning is geaccrediteerd door 9 beroepsverenigingen. 
Aanmelden voor de e-learning kan hier. 

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 
maandag 

5 september 
3 oktober 
31 oktober 
28 november 
19 december 

2022 
2022 
2022 
2022 
2022 

19.30 - 20.30 uur 
19.30 - 20.30 uur 
19.30 - 20.30 uur 
19.30 - 20.30 uur 
19.30 - 20.30 uur 
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(Online) Workshop voor o.a. psychologen/coaches/zorgprofessionals/
arbeidsdeskundigen/behandelaren  
Deze workshop is geaccrediteerd door de NIP A&O | A&G, NIP K&J | NVO (OG),
NOBCO, NOLOC, StiR, KNGF, VSR, SKJ, LVV, POH-GGZ, RSC, KV&V en NVvA. 
Op locatie in Bilthoven € 195,- ex. btw. inclusief boek.  
Online € 97,50 ex. btw. 

Online: 

maandag 
maandag

10 oktober 
12 december

2022 
2022 

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 
€ 97,50 ex. btw. 

Online: 

maandag 21 november 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, POH-GGZ, NVPA, RSC, SKJ 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 2: 
1 november 2022 
22 november 2022 
13 december 2022 

Opleiding tot PTG-Practitioner 
De volgende uitvoering van deze geaccrediteerde opleiding start op 11 oktober 2022 en
zit bijna vol. Deze opleiding is geaccrediteerd door NIP A&O|A&G, NVvA, VSR,
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en het Register
Zorgprofessionals, KNGF, LV POH-GGZ, NOBCO en NVPA. 
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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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