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Jaarverslag 2020 - Bijzondere tijden!
Zo, zo….. 2020  was een jaar vol onzekerheden, veranderingen, afzeggingen, bijstellen,
afstemmen én nieuwe mogelijkheden zoeken.  Voor de zorg was het één van de heftigste jaren
ooit.   
  
Ondanks alles heeft Kies deze maanden goed doorstaan.  We zijn iets gekrompen in aantal
trainers en trainingen maar toch blijven we ontwikkelen in andere opzichten.  En we hebben ons
in vliegende vaart meer gedigitaliseerd.     
  
E-learning  
Door een mooie passende en actuele e-learning te maken kunnen we efficiënter en meer
praktisch gericht trainen.  We hebben gemerkt dat blended – learning (een mix van live en
digitaal trainen) supergoed werkt.    
Door Olga Doornbos (firmadoornbos.nl) wordt onze e-learning op maat van de klant gemaakt en
mede dankzij haar staan we aan de vooravond van samenwerking met de GGZ Ecademy.  
  
Online werken en Digitaal evalueren 
Met elkaar afstemmen en werken op afstand via teams en zoom werd al snel heel gewoon.   
Daarnaast hebben we ons evaluatieformulier met behulp van RAOW digitaal gemaakt. Behalve
gemakkelijk voor cursist en trainer nog helemaal Covid-proof ook.  
  
Online trainen 
We hebben onszelf verbaasd met onze onlinetrainingen die zeker weerbaarheid vergroten, het
werkt beter dan verwacht. Dank hierbij aan InteraktContour die ons hierin ondersteund en
gemotiveerd heeft.  
Toch hopen we gezien onze soort trainingen, waarbij menselijke interactie een grote rol speelt,
snel weer volledig live te gaan.     
  
Zowel onze klanten, als de trainers en actrices bleken erg flexibel in het bedenken van
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mogelijkheden om te kunnen blijven trainen en coachen. Veel van onze trainers hebben hun
weggevallen trainingsuren weer aangevuld met uren op de werkvloer om bij te springen daar
waar het extra nodig is. 
  
Dank aan onze klanten van het afgelopen jaar:  
Trouwe klanten zijn:   
GGNet, Dimence Groep, Mediant, Interaktcontour, Atlant, Tactus, Zorgaccent, Careyn, Vilente,
Medrie, Hogeschool Viaa, Windesheim en ROC Aventus.  
  
Afgelopen jaar zijn we ook nieuw gestart bij: Inovum, Stichting welzijn Lochem, COA (IBO
Schalkhaar), Surplus en Stichting de Mare. En bij de Gemeentes: Deventer, Oldenbroek en
Steenwijkerland.

Coaching
Door middel van coaching op de afdeling hebben we teams ondersteund op het gebied van
samenwerking en sociale veiligheid.   
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Op 25 januari hebben we onze Kies teamdag gehad die deze
keer in het teken stond van samenwerking tussen trainers en
acteurs en als team in ontwikkeling.  Andere Kies meetings
hebben al zoomend plaatsgevonden. We hebben nu al zin in
onze eerst volgende live teamdag zodra het weer kan en mag! 

Daarnaast hebben we ons als trainers verdiept in hoe je je
trainingen ook beeldender kunt maken door te tekenen. Om
zo onze boodschap nog beter te laten overkomen. Dank aan
Dagmar Vriends van Teken je boodschap, die ons hierin heeft
begeleid.

Op deze manier kunnen we de weerbaarheid binnen teams vergroten in aansluiting op onze
trainingen.  We hopen dit in 2021 verder voort te kunnen zetten en uitbreiden. 
 

Ontwikkeling Kies Team  

Kies Verhuisd.     Nieuwe Programma's

Het kantoor van Kies is in april 2020
verhuisd.  Mocht u onze nieuwe NAW
gegevens nog niet hebben: 

Kies Buro voor weerbaarheid 
Paalakker 18 
7421 GH DEVENTER 
Tel : 06-13224912 (Esther) of 
06-14303409 (Kim) 

Voor dit jaar hebben we naast de nieuwe
module Alcohol & Drugs ook de module
WVGGZ ontwikkeld.   

Rondom de nieuwe wetgeving WvGGZ die in
2020 is gestart, hebben we special voor
ambulante teams een training op maat gemaakt:
hoe organiseer je je veiligheid mbt deze nieuwe
wetgeving. We anticiperen hiermee op de



En wat staat eraan te komen voor 2021?  
Gelukkig genoeg om naar uit te kijken!  

Allereerst vinden we het fijn om onze huidige klanten op een
goede manier en in constructieve samenwerking op maat te
kunnen blijven bedienen.  En verder kijken we uit naar de

samenwerking met nieuwe organisaties.  

Hopelijk kan dit in de loop van volgend jaar weer live en zonder allerlei beperkingen.   
Op naar een veilig en weerbaar 2021.  
  
Veel gezondheid- en weerbaarheid gewenst van  
Esther, Kim en Monique   
namens het Kies-team.   
 

Info@kiesweerbaarheid.nl 
www.kiesweerbaarheid.nl

invoering van de wetgeving rondom gedwongen
zorg.

Goede Voornemens 
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KIES Weerbaarheid 
Paalakker 18 
7421 GH Deventer

Contact 
t. 06-45529669 (Monique,
bereikbaar op ma, woe, vrij
9-12uur) 
t. 06-13224912 (Esther) 
t. 06-14303409 (Kim)
e. info@kiesweerbaarheid.nl

Volg ons

Deze e-mail is verstuurd aan monique@kiesweerbaarheid.nl.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en
wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@kiesweerbaarheid.nl toe aan uw

adresboek.
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