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Promotiefilm
Er is een promotiefilmpje

Wie waren er allemaal?

gemaakt van de unieke

Estinea, Cordaan, Hartekampgroep, Prisma

samenwerking tussen team

Zelfregiecentrum, Opaal LFB Winterswijk, LFB

Samen Sterk en de LFB.

Wolvega, LFB Goes en natuurlijk LFB Scholing en

Op 7 september is dit filmpje onder grote

Training.

belangstelling gepresenteerd. Binnenkort is het
filmpje ook te zien op de website van Estinea en op
het Youtube kanaal van Estinea. We wensen jullie
veel kijkplezier.
Ervaringsdeskundigendag
Op 9 juli kregen de ervaringsdeskundigen en hun
coaches een inspirerende dag aangeboden door de
LFB Scholing & Training met als thema
'Ervaringsdeskundigheid de Sleutel tot Succes'.
Via een pitch liet elke groep/organisatie horen en
zien wat hun sleutel tot succes is. Indrukwekkend
om te zien waar iedereen mee bezig is.
Ook werden er twee workshops gegeven.
Een groep kreeg een workshop van Sascha van
Gijzel en Henriette over de 'Ideale begeleider'.
De andere groep ging op zoek naar zijn of haar
held of iemand die je bewonderd. Deze workshop
werd gegeven door Anita Bakker en Ellis.
Iedereen ging met een 'rugzak' vol ervaring en
nieuwe kennis huiswaarts. Een topdag!

In gesprek met Menzis

Trainingsavond ervaringsdeskundigen

Woensdag 31 augustus hebben we kennis gemaakt

Tijdens de trainingsavond van 31 augustus hebben we

met mevrouw Sijtsma. Zij is van de afdeling inkoop

met alle ervaringsdeskundigen de netwerkcursus ‘Die

Menzis.

ken ik’ besproken. In september 2016 start er een

We hebben het er over gehad wat team Samen

cursus in Winterswijk en in Silvolde.

Sterk doet en mevrouw Sijtsma heeft verteld wat

Heb jij interesse om deze cursus te volgen of wil je

zij doet. Ook hebben we het er met elkaar over

meer informatie? Stuur een mail naar

gehad wat we voor elkaar kunnen betekenen.

leerprogrammaclienten@estinea.nl

We hebben afgesproken dat we in november op
werkbezoek komen bij het zorgkantoor in
Enschede. Hier zullen we een presentatie geven

Agenda

aan de medewerkers van de afdeling inkoop.

13 september

Mevrouw Sijtsma heeft ook aangegeven dat ze

Presentatie uitkomsten prokkelpitch
en voorstellen team Samen Sterk

team Samen Sterk wil uitnodigen voor
bijeenkomsten met cliëntenraden van andere

14 september

1e afspraak Graafschap college

organisaties zodat andere organisaties kennis

Groenlo ‘kennismaken met team

kunnen maken met ervaringsdeskundigheid.

Samen Sterk’

We hopen in de toekomst nog veel gebruik te
kunnen maken van elkaars kwaliteiten en talenten.

21 september

Medewerking team Samen Sterk

22 september

Team Samen Sterk aanwezig
bij stakeholdersbijeenkomst
‘Estinea draait door’

28 september

2e bijeenkomst Graafschap College
Groenlo ‘Workshop de verandering’
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