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Challenge Ervaringsdelers Enschede
In Enschede was donderdag 9 februari het startschot voor een nieuw initiatief:
The Challenge. Een groep Enschedeërs wisselt op verschillende terreinen
ervaringen uit in de hoop dat de deelnemers hiervan leren.
De ervaringen die in verschillende bijeenkomsten worden gedeeld hebben
betrekking op allerlei praktische zaken. Denk aan ouderschap, maar ook op het
terrein van fysieke of praktische beperkingen, financiële problemen, ouder
worden en eenzaamheid.
Lies, zij is het boegbeeld van Samen Sterk, zal wekelijks een facebookbericht plaatsen op Challenge
Ervaringsdelers!
Hieronder lees je haar bericht dat op Facebook Challenge Ervaringsdelers geplaatst is, op 8 maart 2017.
Ik heb de training 'Die ken ik' gevolgd. Daar hebben we 10 lessen van gehad. Toen we de laatste
bijeenkomst hadden, vonden we het zo gezellig in de groep dat we nog een terugkomavond hebben
gepland. Tijdens deze terugkomavond doen we heel veel praktische dingen zoals: het 'doe je mee
spel' en het 'bolletje wol'.
Daarnaast hebben we een gezellige kletsavond met elkaar en dat is ook heel erg gezellig.
We hebben nu 4 terugkomavonden gehad. Misschien willen we wanneer de laatste terugkomavond af
is, er nog een avond bij doen.
Tijdens de meeste avonden zijn we praktisch bezig. We gaan niet meer zo diep in de 'die ken ik' map,
maar gewoon gezellig samen zijn. En dat vind ik heel leuk aan de terugkomavonden. Dus meer een
ontspannende avond.

Artikel
In ‘Huis aan Huis Enschede’ staat een mooi artikel hierover: ‘Drie vrouwen met een mooi verhaal’. Ga
naar http://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/human-interest/124040/drie-vrouwen-met-eengoudeerlijk-verhaal- om dit te lezen.
Film
Er is een filmpje gemaakt waarin Lies vertelt over haar ervaringsdeskundigheid en hoe zij met haar
beperking omgaat. Dit filmpje is gepresenteerd als afsluiting van de Challenge Ervaringsdelers op
donderdag 6 april 2017 in de Diekmanhal Enschede.
Vervolg
Krijgt Challenge Ervaringsdelers een vervolg? Dit is zeker wel de bedoeling! Alle deelnemende
ervaringsdelers zijn uitgenodigd voor een vervolg overleg, daar zal Samen Sterk zeker bij zijn. Want
ook in Twente willen we onze ervaringen blijven delen!!

Opleiding Train de trainer Samen Sterker
Op 9 en 23 maart 2017 waren dag 3 en 4 van train de trainer Samen
Sterker in Eibergen. Thema`s voor die dagen waren: ‘Ervaringen’ en
‘Van alles en nog wat!’
Vooral lesdag 4 was bijzonder: Drie leercoaches gingen van start met de
opleiding! De leercoaches leren samen met de ervaringsdeskundigen. De
volgende onderwerpen kwamen aan bod.
•

Hoe presenteer ik mezelf?

•

Kan ik NEE zeggen en mijn grens aangeven?

•

Emoties heeft iedereen, maar hoe ga je daar mee om?

•

Hoe ziet een goede ervaringsdeskundige en een goede coach eruit?

Iedereen kijkt enthousiast uit naar de volgende opleidingsdagen!
Wil jij ook meer weten over werken als ervaringsdeskundige? Jouw ervaringen delen met anderen?
Laten zien en horen dat mensen met een beperking ook gewoon mensen zijn die meedoen? Talenten en
kwaliteit hebben? Laat van je horen, dat doen wij ook!
Mail: ervaringsdeskundigen@estinea.nl
Bel: 06 83 80 03 94

Prokkelweek & Samen Sterk!
Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 juni 2017 is het weer Prokkelweek.
Team Samen Sterk gaat van start door samen met LFB Scholing en Training
de ProkkelSterrenslag te spelen op maandag 12 juni. Samenwerken doe je
tenslotte ook tijdens de Prokkelweek.

Op dinsdag 13 juni ontmoeten we in Wageningen medewerkers van o.a. de afdeling inkoop van
Zorgkantoor Menzis. We hebben allemaal te maken met het zorgkantoor, wat doen de medewerkers nu
voor ons? Maar vooral: Wat kunnen wij betekenen voor de medewerkers?
Op donderdag 14 juni vindt er een Prokkel plaats bij de Gemeente Montferland.
Team Samen Sterk is door team ambulant wonen Montferland en de gemeente Montferland gevraagd
om mee te denken in de Prokkelorganisatie. We willen een ontmoeting tot stand laten komen tussen
mensen met een beperking en medewerkers van gemeente Montferland. Het doel is meer inzicht en
begrip krijgen. Het thema wordt: ‘Spreken wij dezelfde taal in ’s-Heerenberg?’
Op dit moment zijn we ook nog in gesprek met de Gemeente Aalten. Het Progressief Beraad heeft ons
gevraagd om mee te denken over het VN Verdrag en Hoe toegankelijk is Aalten? Hoe mooi zou het zijn
om daar een Prokkel van te maken! We houden jullie op de hoogte!

Wat? App!
Wij verzorgen een workshop Wat? App! Deze workshop kan gegeven worden
tijdens bijvoorbeeld een bewonersoverleg, huiskamerbijeenkomsten maar
ook in een overleg van medewerkers. In kleine groepjes en in grotere
groepen. Onderdelen van de workshop zijn bijvoorbeeld: Filmpjes kijken, in
gesprek gaan met elkaar en een quiz spelen.
Welke mobiel had jij vroeger en welke heb je nu? Waar kun je jouw mobiel, iPad, laptop of computer voor
gebruiken? Heb jij Facebook, wat is beeldbellen en welke apps gebruik je? Hoe ga jij om met internet?
Waar moet je op letten om internet veilig te gebruiken?
Wil je meer informatie over deze workshop? We gaan graag met je in gesprek!
Mail naar ervaringsdeskundigen@estinea.nl of bel 06 83 80 03 94

Samen Sterk zoekt jou!
Wil jij ook meer weten over werken als Ervaringsdeskundige? Jouw
ervaringen delen met anderen? Laten zien en horen dat mensen met een
beperking ook gewoon mensen zijn die meedoen? Team Samen Sterk is
altijd op zoek naar nieuwe collega’s! Zowel voor team Achterhoek als
team Twente!! Wij willen jou graag meer vertellen over ons werk!
Mail naar ervaringsdeskundigen@estinea.nl of bel 06 83 80 03 94.

Agenda April
13 april

Opleiding Train de Trainer Samen Sterker lesdag 5

19 april

Congres In voor zorg!

20 april

Kennis maken met team Wehmerpad

20 april

Kennis delen rondom ervaringsdeskundigen met VGG-Net kliniek Warnsveld

