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Referenties

Humanitas DMH Ter Apel
Referentie vakantie Lauwersoog
Els is duidelijk en vol energie, komt alle afspraken na en bezorgde onze cliënt een uitstekende 1 op 1 vakantie
waarin de cliënt kreeg aangeboden wat hij nodig heeft om te kunnen functioneren.
Linda Hamming
Directeur/Bestuurder Stichting GoedGeregeld
Els heeft gedurende anderhalf jaar verschillende werkzaamheden (individuele begeleiding) uitgevoerd voor
Stichting GoedGeregeld. Deze werkzaamheden heeft zij naar tevredenheid uitgevoerd. Zij kwam op ambulante basis bij
verschillende zorgvragers thuis. Els stelde zich punctueel, laagdrempelig op en was een graag geziene medewerker.
Zorgvragers waren zonder uitzondering tevreden over haar functioneren.

Reactie van 28 jarige vrouw uit Groningen
Reactie van 28 jarige vrouw uit Groningen
Els is via pgb zo'n anderhalf jaar geleden voor mij komen werken en met haar hulp heb ik zo enorm veel aan
zelfvertrouwen gewonnen en sta ik als persoon zoveel steviger in mijn schoenen. Met haar openheid en directe aanpak
weet ze snel vertrouwen te winnen. Ze weet altijd nieuwe uitdagingen te verzinnen en haar spontaniteit werkt
motiverend. Ik ben heel blij dat ik Els gevonden heb, want met haar hulp is mijn herstelproces in een stroomversnelling
gekomen.
Harry van Velsen
Locatiemanager Stadwijck
Sappemeer Humanitas
Els is enthousiast , daadkrachtig en precies

Afiena Stuut
COA, GroningenCOA
Els , een meid met pit, een echte doorzetter, ze zet de puntjes graag op de i!
Ze houdt van uitdagingen bijt zich daarin vast en laat niet meer los! Een goede collega, waarmee je geweldig kunt
samenwerken met passie voor het werk en humor tussendoor!

Petra Steunebrink
Locatiemanager De Vogelhof
Ter Apel
Humanitas
Els, met grote inzet en draagkracht, snel en flexibel inzetbaar!
Diana Maeyer
Directrice "De Zwemschool" GroningenDe Zwemschool
Els is een aantal jaren werkzaam geweest bij "De Zwemschool". Zij heeft zich daar gemanifesteerd als extravert
trainer/coach. Niets is haar te moeilijk en ze houdt zich vast aan de gemaakte structuren. Els is vastberaden om haar
gezette lijnen in doelen uit te werken. Daarnaast brengt zij dit overzichtelijk in kleine stappen over op de cliënt. Het is een
genot om met deze sociale dame te mogen samenwerken!

Ellen Mulder
http://www.somethingels.info
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Hoofd dagactiviteiten Ilmarinen
GroningenIlmarinen
&ldquo;Els stapt met kennis van zaken in het werk. Zij werkt vanuit respect voor de zorgvragers en haar collega&rsquo;s
en respecteert onze antroposofische werkwijze.
Ze is flexibel inzetbaar, prettig in de omgang en iemand die van aanpakken weet.&rdquo;

Manfred Munters
Teammanager &lsquo;s Heerenloo, Opmaat, Bedum's Heerenloo Els is een flexibele kracht die breed inzetbaar is en zich
goed in kan leven op een groep.
Els heeft zeer veel ervaring, staat haar &lsquo;mannetje&rsquo; en werkt competentie gericht!
Een aanwinst voor iedere organisatie of particulier!
Ben Nijeboer
Teammanager, 's Heerenloo, Opmaat, Bedum 's Heerenloo
Els is duidelijk een ervaren kracht met veel routine, ze pakt zaken op hoe ze zijn en laat zich niet `gek`maken. Doordat de
kennis er is weet ze goed de hoofd-en bijzaken te scheiden

Anca de Gier
Zorgcoördinator Nederlands Astmacentrum Davos, ZwitserlandKBCZ
We hebben ongeveer 2 jaar samen als zorgcoördinator gewerkt binnen het Nederlands Astma Centrum in Davos.
Els was wel degene die het meest gestructureerd was binnen ons werk en zorgde er tegelijkertijd voor dat wij meer
gestructureerd gingen werken.. Er werden her en der formats aangelegd waar we nu nog voordeel van hebben. Verder is
Els gezellig, zorgt zij voor dynamiek en is ze sportief. De patienten op de afdeling hadden haar over het algemeen erg
graag en werkten prettig met haar samen, de humor die ze daarbij gebruikte had hier zeer zeker ook invloed op. Els
heeft concrete plannen met hun samen gemaakt, voor als ze het weer &sbquo;alleen&rsquo; moesten gaan doen in NL.
Ik denk dat als ik ooit &sbquo;iets&rsquo; nodig zou hebben uit het pakket SomethingEls, ik met een gerust hart op haar
terug zou vallen!

Els doet al een tijd de begeleiding van mijn 21 jarige zoon met PDD-NOS waarbij goede vooruitgangen zijn geboekt.
Ze zorgt ervoor dat hij zijn huis netjes houdt en zijn financien goed op orde heeft.
Ook houdt ze contact met school en regelt verder alle zaken samen met hem, Dat gaat allemaal erg goed ,ik ben
zeeeerrr tevreden!
L.K. te Groningen

Reactie van een 26 jarige vrouw met manisch-depressieve klachten;
Els is...
rechtdoorzee,
eerlijk,
oprecht,
warm en betrokken!
Kortom, Els is een geweldige coach!
R.C. te Groningen
Els was voor ons een ontzettend fijne begeleidster.
Precies wat onze zoon nodig had: Duidelijk,daadkrachtig,begripvol en enthousiast.
Els heeft heel wat werk verzet samen met onze zoon, ze heeft er o.a voor gezorgd dat onze zoon langzaam aan weer
een &lsquo;normaal&rsquo; dag/nachtritme kreeg en daarbij ook samen met hem op zoek is gegaan naar een goede
http://www.somethingels.info
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dagbesteding voor hem. Kortom; Els is gewoon goed in dat wat ze doet.
G.P te Groningen
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