Beste lezers,

We hebben weer flink ons best gedaan om er een interessante
nieuwsbrief van te maken.
Weer wat leuke weetjes, een verhaal van Zita en ook nog informatie over
een rond de tafel sessie.

Nieuwsgierig ?! Lees dan snel verder.

Veel leesplezier!

Petra, Johan en de rest van het ZiPPERZ team.

Wil je zeker weten dat er voor jou een lunchspecial of een heerlijke salade klaar
staat tijdens de lunch, app dan voor 11:30 uur je wensen door naar het secretariaat
via 06-27205687

Werkervaringsplaatsen,
wat zijn dat eigenlijk ?

Re-integratiecoaches en werkbegeleidingscoaches huren regelmatig ruimtes bij
ZiPPERZ en zo kwamen er uiteindelijk gesprekken met elkaar of we niet iets voor

elkaar konden betekenen. En zoals jullie weten is de visie van ZiPPERZ ‘samen
verbinden’.
Wij van ZiPPERZ geven graag mensen die door persoonlijke of zakelijke
omstandigheden helaas niet meer in staat zijn geweest om in het arbeidsproces actief
te zijn een nieuwe kans. Dit kunnen personen zijn die al jaren niet meer aan het werk
zijn tot aan mensen die in een traject zijn gekomen omdat ze hun toenmalige
werkzaamheden fysiek niet meer uit kunnen voeren.
Samen gaan we er dan voor zorgen dat ze weer het nut en de zin van het werken
voelen en ervaren hoe fijn het is om samen met elkaar tot een resultaat te komen. Er
zijn nu al 2 werknemers binnen ZiPPERZ die op deze wijze hebben bewezen hier thuis
te horen. Als er een ‘klik is’ en ‘de wil’ is er dan is er bij ZiPPERZ heel veel mogelijk.
Het is leuk en interessant om te zien wat de gedachten en werkwijze van de diverse
mensen is. Uiteraard past de ene manier beter bij jou als klant als de andere manier of
persoon, maar hoe mooi is het om met mensen te werken die zich ‘willen’ ontwikkelen!
Wij doen het graag.
Uiteraard zijn wij ook zo realistisch en eerlijk dat wanneer het toch niet de plek voor
hen blijkt te zijn onze wegen elkaar alsnog zullen scheiden. Desondanks kunnen ze
dan toch maar weer 3 maanden werkervaring op hun CV erbij noteren en in deze tijd
van het zoeken naar werk is het bezig blijven vaak belangrijker dan het lang blijven
werken bij een werkgever!
Mocht jij ook kennis willen maken met de mogelijkheden van werkervaringsplaatsen,
dan breng ik je graag in contact met mijn opdrachtgevers.

Groetjes Petra

Heb jij al gedoneerd aan Circusspel voor kinderen uit Rotterdam-Zuid ?
Dit kan nog steeds via www.geef.nl/nl/actie/circus-rotjeknor/donateurs

Leden aan het woord

Zita Schwab helpt mensen hun comeback te maken

Zita Schwab

na een intens verlies. Of het nu gaat over verlies van
een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van
toekomstperspectief bijvoorbeeld als je niet lang meer
te leven hebt of elk ander verlies.
Op het gebied van verlies van gezondheid door
hersenletsel is Zita in Nederland inmiddels een
bekende naam en heeft zij als ervaringsdeskundig
professional in de afgelopen jaren al vele NAH
getroffenen gecoacht en getraint. Sinds 2012
organiseert Zita ook NLP-cursussen voor mensen met
NAH.

Al meer dan 12 jaar heeft Zita ervaring als ondernemer op het gebied van trainen,
coachen en begeleiden van mensen. Zij is gecertificeerd NLP Coach en therapeut,
Master Destination coach, systeemcoach en trainer; aanvullend opgeleid in
Oplossingsgericht werken en Oplossingsgerichte communicatie. Naast haar werk als
coach en trainer geeft zij workshops familieopstellingen en treed zij ook op als
uitvaartspreker.
Sinds 2017 is Zipperz mijn hoofdkwartier. Als ik er ben is dat vaak op dinsdag, vrijdag
en/of zaterdag. Andere dagen werk ik op locatie (oa. als uitvaartspreker en
als trainer/cursusleider) en schrijf ik een boek.
Leuk om binnenkort kennis met je te maken. Mocht je denken dat ik iets voor je kan
betekenen mail me dan, dan maak ik snel contact met je.

Hartelijke groet,
Zita Schwab
www.stervensgoed.nl

De Ladies Afternoon was een succes! Allemaal bedankt voor de gezelligheid.
Zodra er een nieuwe datum bekend is horen jullie dit snel.

Rond de tafel sessie
Op dinsdag 3 december 2019 vind er bij ZiPPERZ een rond de tafel sessie
plaats met als thema 'Hoe je een interview leidt, in plaats van je te laten
verleiden'.
Deze sessie is van 16.00 tot 19:00 uur en wordt gegeven door
Katja Schleicher. De kosten bedragen €19,50 excl BTW.
Er is beperkt ruimte dus wees er snel bij!
Mocht je je willen aanmelden voor deze sessie dan kan dit via
www.vidm.nl/rdt.php?rID=177

Nu bij ZiPPERZ een high wine met barbecue te boeken voor jou en je collega's of
cliënten. Wil je meer informatie of een offerte stuur, dan een email
naar secretariaat@zipperz.nl

Volg jij ons al op social media?
Facebook, Instagram en linkedIn.
We gaan steeds meer met de tijd mee en zijn via allerlei pagina's te vinden
en te volgen.
Op deze pagina's vertellen wij nieuwtjes over ZiPPERZ, houden we leuke
polls en betrekken wij jullie bij bepaalde keuze's.
Wij willen graag een interview houden met 1 van onze huurders en/of
klanten die wij kunnen gebruiken op onze social media.
Wil jij ons helpen én jezelf promoten door een interview te geven, laat het
ons weten en wie weet sta jij binnenkort op onze pagina's.

Wil jij ook een stukje schrijven in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met
secretariaat@zipperz.nl

