
 

 
  

  

 

Respect:  

 

Wauw, wat een veelbewogen jaar hebben we met elkaar achter de rug!  

Mijn respect gaat uit naar al die medewerkers in de zorg die zo hard gewerkt 

hebben op de cohort units of op de eigen afdelingen. 'Bleke bekkies' die weer 

gezien mogen worden, gelukkig wel. 

Dag mondkapje, hallo collega! 

Wat heerlijk om al die collega's weer te zien en echt te ontmoeten.  

Ondanks (of dankzij?) corona ben ik op veel plekken geweest als trainer, 

teamcoach en tegenwoordig ook als vertrouwenspersoon. Ik ondersteunde 

de teams en de individuele verpleegkundigen en verzorgenden in hun eigen 

(rouw)proces of trachtte via het zoomscherm steunpilaar te zijn.  

 

Ik ben zo blij dat wij trainers,  weer op locatie mogen komen en al die 

collega's weer echt ontmoeten.  



 

 

En tromgeroffel:  

 

Voor de trainingen  'Voorkomen van en omgaan met verbale agressie' en de 

verkorte training 'Stoppen van grensoverschrijdend gedrag' zijn we opnieuw 

geaccrediteerd bij de V & VN en ook bij het Registerplein. Nu kunnen 

verpleegkundigen, cliëntenvertrouwenspersonen WZD, cliëntondersteuners, 

gezinsouders, GGZ agogen, klachtenfunctionarissen, maatschappelijk 

werkers, mantelzorgmakelaars, psychodiagnostisch werkenden, sociaal 

agogen, sociaal juridisch dienstverleners en sociaal werkers, PE punten 

halen bij het volgen van een 1- of meerdaagse training.  

Bovendien ben ik sinds enkele weken ISO gecertificeerd agressietrainer, een 

welbekend Europees kwaliteitskenmerk.  

 

Laten we hopen op een mooie zomer, zonder mondkapjes, met elkaar en 'in 

het echt' en dan hoop ik jullie weer te treffen in het najaar van 2021.  

 

 

Met zonnige groet,  

 

Els van Leeuwen 

Trainer, coach en vertrouwenspersoon  
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