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STAP-subsidie en seizoen 2 van onze podcast start met 3 nieuwe
afleveringen
Vandaag start seizoen 2 van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad.
Het is werkelijk geweldig hoeveel mensen ons hebben laten weten dat ze werden
geïnspireerd door de verhalen van al onze gasten tot nu toe.
We zijn dan ook met bijzonder veel plezier weer begonnen met het opnemen van
nieuwe afleveringen voor seizoen 2.
In deze nieuwsbrief stellen we je voor aan de eerste 3 gasten van dit seizoen.
Verder ook nog weer aandacht voor de STAP-subsidie in deze nieuwsbrief.
Je kunt hierin lezen hoe je je met gebruikmaking van de STAP-subsidie kunt
aanmelden voor verschillende opleidingen, workshops en de e-learning.
Door die STAP-subsidie kun je bij de e-learning nu zelfs 4 uur gratis coaching krijgen.
We zijn heel blij dat we dit hebben kunnen regelen.
Enne we hebben een prachtig filmpje waarin je ziet wat een potlood te maken heeft met
persoonlijke ontwikkeling. Ook al doet die groei pijn.
We wensen je veel lees-, luister- en kijkplezier.
Hartelijke groet,
Anja Jongkind en Greet Vonk
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Als je ‘vol’ loopt, loop je over.
En dat is huilen -> Wat een prachtig systeem!

Nieuws
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 STAP-erkend zijn, betekent het
dat je met korting (en soms dus gratis) onze opleidingen en workshops kunt volgen.
Voor de hieronder genoemde opleidingen/workshops kun je STAP-subsidie aanvragen:
GRATIS DOOR STAP-SUBSIDIE
E-learning PostTraumatische Groei – Sterker door ellende met 4 uur
(coach)gesprekken
Workshop PTG
MET € 1.000,- KORTING DOOR STAP-SUBSIDIE
Basisopleiding PTG
Opleiding tot PTG-Practitioner / PTG-Coach
Opleiding tot PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach
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Wil je gebruik maken van dit aanbod, meld je dan bij ons aan voor één van de
hierbovenstaande mogelijkheden. Wij mailen jou daarna binnen enkele werkdagen het
STAP-aanmeldingsbewijs.
Dit aanmeldingsbewijs heb je nodig om jouw STAP-budget bij het UWV aan te vragen.
Mocht het je niet lukken het STAP-budget te bemachtigen op 1 september, dan kun je
het weer aanvragen op 1 november, 1 of 2 januari, enz.
En eventueel kun je je aanmelding kosteloos annuleren of verzetten naar de volgende
keer. Voor één van de langer lopende opleidingen zijn er dus meerdere
aanvraagmomenten. En voor de korter durende mogelijkheden kun je je aanmelding bij
ons verzetten.
Op 1 september 2022 om 10.00 uur kun je weer STAP-subsidie aanvragen.
De subsidiepot is steeds bijzonder snel leeg, dus log op 1 september om 1 minuut voor
10 uur in, maar UITERLIJK om klokslag 10.00 uur.
Houd er rekening mee qua tijdplanning, dat je mogelijk toch enige tijd in de wachtrij
staat.
Op deze pagina op onze website staat beschreven hoe je je kunt aanmelden.

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
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.
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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
Podcast Cadeautje verpakt in Prikkeldraad.
Seizoen 2 starten we met 3 nieuwe afleveringen.
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Marinier Robin Imthorn rende vijf marathons in vijf dagen tijd om het taboe bij defensie
rondom ‘praten over mentale gezondheid’ te doorbreken en binnenkort volgt een
nieuwe ‘uitdaging’
Robin maakte als marinier in Afghanistan traumatische ellende mee en bijna 10 jaar na
zijn missie ging het niet meer. Diagnose: PTSS. Robin schaamde zich voor zijn situatie.
Een marinier is toch immers altijd sterk?! Ondanks zijn gevoel van schaamte ging hij in
therapie.
Zijn herstelproces was pittig, maar lukte uiteindelijk echt goed nadat hij ook een
lichaamsgerichte behandeling kreeg.
Inmiddels is Robin weer helemaal geïntegreerd bij het Korps Mariniers.
Hij heeft toegankelijke hulp en een gevoel van verbinding enorm gemist toen hij het zo
moeilijk had en dat maakte zijn herstel extra zwaar.
Toen hij weer ‘mee kon doen’ besloot hij iets te willen betekenen voor anderen met
mentale klachten en heeft hij KNAK opgericht. Mede door het lopen van 5 marathons in
5 dagen lukte het hem om bij defensie en media aandacht te krijgen voor zijn ideeën.
Hij wil met KNAK het taboe bij defensie rondom mentale gezondheid doorbreken en
een makkelijk toegankelijke hulp creëren voor militairen die het door mentale klachten
moeilijk hebben.
Op 10 en 11 september 2022 gaat Robin voor zijn volgende uitdaging. Hij gaat 25 uur
achter elkaar hardlopen met een rugzak van 45 kg.
Een uur voor alle 25 militairen die het hoogste offer brachten in Afghanistan.
Paul Rinkens besloot als klein jongetje dat hij later heel succesvol wilde zijn en dat
lukte hem ook.
Hij trok alleen steeds 'meer kostuums’ aan en bezweek daar uiteindelijk onder, waarna
hij zichzelf ging zoeken.
Paul groeide op in een klein hotel in Maastricht.
De stress van ouders op gebied van de liefde, eigenwaarde en vooral financiën maakte
grote indruk op hem. Al vroeg neemt hij zich voor om het later anders te gaan doen.
Hij wilde echt gelukkig zijn en had de overtuiging dat hij dat zou zijn als hij succesvol
zou zijn en veel geld zou verdienen.
Het lukte hem na hard werken om toegelaten te worden door de Hoge Hotelschool en
later werd hij eigenaar van succesvolle hotels in Maastricht, Amsterdam en Londen.
Hij genoot van het realiseren van zijn droom, maar er was ook altijd een bepaalde
onrust en ontevredenheid. De geluksmomenten die hij destijds ervoer bij succes waren
op dat moment echt, maar achteraf benoemt hij dat als ‘McDonalds’-geluk.
De onrust ging hem steeds meer parten spelen en met behulp van uiteindelijk 20 jaar
anti-depressiva bleef hij toch overeind.
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Totdat hij een longembolie kreeg. Die voelde als een verlossing en werd het begin van
wat hij nu benoemt als zijn ‘mentale striptease’.
Hij was altijd goed in relaties onderhouden, maar niet met zichzelf. Hij trok meer en
meer ‘kostuums’ uit en ging op zoek naar zijn eigen ‘naaktheid’/puurheid. Een weg die
niet meer ophoudt.
Tijdens zijn ont-dekkingsreis volgt hij ook een opleiding tot PostTraumatische GroeiPractitioner en beseft dat hij het eigenlijk liever over PostTraumatische Bloei heeft.
Brian de Mello is hoofdredacteur van The Optimist en zet zich in voor het bieden van
een positief perspectief in de samenleving, zonder overigens pijn en ellende te
bagatelliseren.
Brian is hoofdredacteur van The Optimist, een tijdschrift dat streeft naar het bieden van
positieve perspectieven. Brian ziet duidelijk dat de problemen voor het oprapen liggen.
Máár zeker ook de oplossingen.
Via The Optimist wil hij die oplossingen graag voor het voetlicht brengen. Zonder de
ellende en de eventuele bijgaande pijn te bagatelliseren.
In de podcast praten we onder andere over wat optimisme eigenlijk is, dat je optimisme
ook kunt overdrijven, wat hij zou doen als hij minister van Optimisme was, de invloed
van negatief nieuws op onze mentale gezondheid en dat je aan één iemand genoeg
hebt om een beweging in gang te zetten.

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.
De e-learning is geaccrediteerd door 10 beroepsverenigingen namelijk NIP A&G | A&O,
NIP K&J | NVO OG, SKJ, NVvA, VSR, LV POH-GGZ, NVvPO, LVV, Kwaliteitsregister
V&V en Register Zorgprofessionals, RSC.
Aanmelden voor de e-learning kan hier.

Gratis inspiratiesessie (online)
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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

5 september

2022

19.30 - 20.30 uur

maandag
maandag
maandag
maandag

3 oktober
31 oktober
28 november
19 december

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 NIP A&G | A&O, NIP K&J | NVO OG, SKJ,
NOBCO, NVvA, VSR, StiR, LV POH-GGZ, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals, KNGF, NVPA, LVV, RSC.
Op locatie in Bilthoven € 195,- ex. btw en 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

maandag

19 september

2022

09.15 - 12.45 uur

maandag
maandag

7 november
16 januari

2022
2023

09.15 - 12.45 uur
09.15 - 12.45 uur

Bilthoven:

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, NIP K&J |
NVO OG, SKJ, NOBCO, NVvA, VSR, LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V en
Register Zorgprofessionals, NVPA, LVV, RSC.
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€ 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 / PTG-Coach
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, NOBCO, NVvA,
VSR, LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, KNGF,
NVPA en LVV (in aanvraag).
Heb je interesse?
Meld je dan snel aan voor het vrijblijvende intakegesprek.
Je vindt meer informatie op onze website.
Opleiding tot PTG-Master Practitioner / PTG-Master Coach
De eerste uitvoering van deze opleiding start op 2 november 2022 en is alleen te
volgen door Certified PTG-Practitioners / PTG-Coaches die daarvoor uitgenodigd
worden. Er is accreditatie aangevraagd bij NIP A&O | A&G, NIP K&J | NVO OG,
NOBCO, NVvA en NVPA.
In deze opleiding zijn Prof. Dr. Floortje Scheepers, Sietse Hoogeveen en Prof. Dr. Paul
Verhaeghe gastdocenten.
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

info@sterker-door-ellende.nl
Greet Vonk 06-13912658

|
|

www.sterker-door-ellende.nl
Anja Jongkind 06-51807059
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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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