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Wat een enerverend jaar! 
 

We hebben met onze geweldige trainers weer hard aan 
weerbaarheid mogen werken. Dat mochten wij doen binnen 
instellingen die elke dag goede en veilige zorg aan hun cliënten 
willen geven, maar ook een veilig werkklimaat voor de 
werknemers willen realiseren. Ons klantenbestand en team 
groeien gestaag, daar zijn we heel trots en zuinig op. Hieronder 
een kort overzicht van het afgelopen Kies-jaar. 

Zo hebben wij bij Atlant op verschillende afdelingen training en coaching 
mogen geven aan hardwerkende teams. Opnieuw beseffen wij hoe heftig 
dementie, syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington kunnen zijn 
en hoeveel invloed dit kan hebben op het gedrag van mensen. En 
bij Solis hebben wij zowel de zorgmedewerkers als de ondersteunende 
diensten mogen trainen in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 
Naast dat we bij InteraktContour bezig zijn met een e-learning voor 2019, 
werken we ook samen aan een training waarbij NAH (niet aangeboren 
hersenletsel) en grensoverschrijdend gedrag centraal staat. 

 

Verder werd er ook getraind 
binnen Tactus verslavingszorg, Overkempe (gehandicaptenzorg), Huisartsen
dienst Twente en Medrie (triagisten). 

Er waren niet alleen nieuwe samenwerkingen dit jaar, ook de trainingen 
binnen Mediant, GGNet en de Dimence Groepkregen in 2018 weer vorm. Bij 
de Dimence groep hebben we een Stressless training in combinatie met VR 
(virtual reality) gegeven aan de High Intensive Care afdeling, is binnen Mindfit 
de eerste en tweede lijns hulpverlening getraind in weerbaarheid en werd er 
bij GGNet naast training ook aandacht besteed aan coaching. 

Bedankt voor de samenwerking!
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In 2017 zijn we binnen GGZ Centraal gestart met coaching in Almere, dit is in 
het afgelopen jaar voortgezet en uitgebreid naar Lelystad. 

Omdat weerbaarheid wat ons betreft al aandacht moet krijgen bij aanvang 
van de (zorg)carriere, zijn wij inmiddels ook betrokken bij 3 HBO 
Onderwijsinstellingen. Bij de Hogescholen 
VIAA, Windesheim en Saxion bieden wij een aanvulling op het 
onderwijsaanbod: weerbaarheid voor de verpleegkundigen in opleiding. 

Ervaringen cursisten 
 

Wat zijn wij wederom trots op de feedback die we hebben mogen ontvangen 
op de trainingen en de coachingstrajecten. Het stelt ons in staat te groeien en 
de traningen te verbeteren. Maar ook om te genieten van de grote en kleine 
successen van de cursisten. Benieuwd naar de mening van onze 
cursisten? Hier zijn ze terug te lezen 

Inzichten en visie delen 
  

Afgelopen november zijn wij aanwezig geweest op het 
congres Dwang en Drang waar wij een stand bemanden 
en wij een workshop mochten verzorgen gericht 
op Stressless met VR en hartcoherentie. Dat delen van 
onze methodieken, inzichten en visie smaakt naar meer 
en willen we graag in 2019 voortzetten. 
Met bloggen en vloggen willen wij ook in 2019 inzichtelijk 

maken waar onze ervaring vandaan komt, welke methodieken wij gebruiken, 
wat onze visie is en willen we delen wat ons bezighoudt op het gebied van 

“Het werken met de trainingsacteur was zo 
realistisch, maar tegelijkertijd ook zo veilig, 
dat ik optimaal heb kunnen oefenen met de 
aangereikte handvatten." Cursist Dimence

"Ik vind het supertof dat jij (als coach) hebt ervaren 
wat en wie wij als team willen zijn." Medewerker 

GGZCentraal 

!
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veiligheid en weerbaarheid. Hopelijk zien wij elkaar volgend jaar vaker op 
social media! 

Team KIES 

Het team van KIES wenst u bij deze ook graag fijne feestdagen en een veilig 
en gelukkig nieuwjaar toe! En uiteraard hopen we op een mooie en 
enerverende voortgezette samenwerking in 2019. 

 

Fantastische feestdagen en een formidabel 2019! 

Team Kies: Kim, Esther, Carla, Wendy, Mark, Jos, Maikel, Ruth, Ellen, 
Annemieke, Marlies, Selena en Monique.  


