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Het team van De Keerzijde is uitgegroeid tot een grote diverse groep
zorgprofessionals met een duidelijk en concreet doel voor ogen: verbetering van de verbinding tussen zorgvrager en zorgverlener. Dit doen
we door inzet van ervaringstrainingen geschikt voor alle zorgsectoren.

Graag stellen wij ons aan u voor:
Coaches De Keerzijde:

Lieke du Bois, VG:
Ondernemer en eigenaar De Keerzijde.
“Dit team heeft passie voor de zorg en is heel professioneel. Een zeer energieke en inspirerende samenwerking”.
Elise van der Eijk, VG:
Opleider van begeleiders en coaches binnen De Keerzijde.
“Na een training van De Keerzijde kunnen medewerkers
weer met frisse moed en plezier het werkveld betreden”.
Carol Houtman, VG:
“Ik geloof in het feit dat mensen het meest leren door te
ervaren”.

Iris ‘t Hart, GGZ:

“Ik vind dat wij er voor de cliënten moeten zijn en niet
andersom. Zo ben ik er voor de deelnemers van de
trainingen en niet andersom”.
Coach i.o.: Jan Daemen, ZKH

Begeleiders De Keerzijde:
Mieke Metsaars, VG:
“De Keerzijde geeft mij de mogelijkheid om mensen in de zorg een spiegel voor te houden”.
Rein Boverhuis, VG:
“Ik geloof dat de diepere impact van bejegening
het meest effectief geraakt wordt wanneer mensen het zelf ervaren”.
Marlies Hermans, GGZ :
“Het aan den lijve ervaren vind ik een prima concept om daadwerkelijk verandering in gang te
brengen”.
Begeleiders i.o:
Aly Bosch, V&V:
“Als ik oud en afhankelijk ben, wil ik met liefde, geduld en respect behandeld worden”.
Sandra Haast, VG:
“De Keerzijde komt voor mij op het juiste moment.
Ik zoek een manier om mijn ervaring te gebruiken
voor jongere collega’s”.
Marieke de Kinkelder, ZKH:
“Het is nu het goede moment om de uitdaging binnen De Keerzijde aan te gaan. Ik vind het hard nodig”.

Nancy Beerendonck, VG:
“Zo kan ik mijn ervaring en visie gebruiken voor
een betere kwaliteit in de zorg”.
Ria van Eijck, GGZ:
“Aan den lijve ondervinden dat de attitude altijd
beter kan, is heel leerzaam”.
Overige begeleiders i.o: José Rikkers: VG
Elly v.d. Burg: VG
					
					
Myriam Uytdehaag: VG
Ondersteunende diensten binnen De Keerzijde:
Monique Gravendeel, planning en secretariaat:
“Ik sta blanco in de zorg, maar de reacties van cursisten hebben mij geconfronteerd met de dagelijkse
gang van zaken in de zorg”.
Freek Kraus, bedrijfsadviseur vanuit Aztrada:
“Als adviseur, maar ook als ervaringsdeskundige
ken ik de zorg. Daarom geloof ik heilig in het idee
van De Keerzijde”.
Elly du Bois, communicatie en PR:
“Ik adviseer graag binnen De Keerzijde alles op het
gebied van PR. Teksten moeten kort en bondig zijn,
anders verlies je interesse”.

Desiree Troost en Marieke Bakker, Bakkie Troost:
“We hopen op een succes voor De Keerzijde en kunnen daarin ons steentje bijdragen door de werkervaring in een verpleeghuis”.
Gerard Kamp, NeoGraphica:
“De website van De Keerzijde is door mij ontworpen en
ik leef erg mee met de ontwikkelingen rondom de trainingen”.
Erik de Lange, Pazzo Design:
“Ik ben als grafisch ontwerper betrokken bij De Keerzijde. De reacties op logo en vormgeving zijn erg positief.
De uitstraling klopt met hetgeen er inhoudelijk aangeboden wordt”.
Overige ondersteunende diensten: IT, Accountancy,
HCT Payroll.
De Keerzijde:

Tijdens de training ervaren medewerkers en leerlingen binnen de zorg aan den lijve hoe het is om
cliënt te zijn.
Zij worden gedurende een aantal dagen zelf verzorgd en begeleid door ons team ervaren verzorgenden.
Bejegening en teambuilding samengevat in één training.
Tekst: 							
Vormgeving: 						
Meer
informatie:						
							
							
							
							
Vernieuwde website met
beeld- en geluidopnames:
		

Elly du Bois
Erik de Lange, Pazzo Design
Lieke du Bois
Pelgrimsdijk 9
4765 SB Zevenbergschen Hoek
T: 0168- 45 60 87/ 06- 150 76 672
E: dekeerzijde@hetnet.nl
www.dekeerzijde.com

* Voor elke nieuwsbrief door ons verzonden in januari 2010 maken wij één euro over naar War Child*

