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Woensdag werkdag

Op 7 oktober 2015 zijn wij gestart. Iedere
woensdag werken we van 9:00 tot 14:00.
We zijn gestart met 2 ervaringsdeskundigen,
sinds die tijd zijn er 4 ervaringsdeskundigen

Agenda
Ieder woensdag werkdag

31-03-2016 Presentatie Graafschap College
Doetinchem “Seksuele geaardheid”
11-04-2016 Kennismaken met de cliëntenraad
19.30-20.00
13-04-2016 Afspraak met Graafschap College Groenlo
Presentaties schooljaar 2016/2017

bijgekomen. Om een goed sterk team te worden,
worden we ondersteund door de LFB.

Trainingsavonden
Werkbezoek muZIEum

We hebben ongeveer om de 6 weken een

Op vrijdag 19 februari zijn we met

trainingsavond met alle ervaringsdeskundigen en

ons team naar het muZIEum geweest.

coaches. Op deze training avonden verdiepen we ons

Het muZIEum is een museum in Nijmegen, dat

meer: in hoe moet ik mezelf presenteren, hoe

bezoekers informeert over het leven met een

ontwikkelen we onze talenten, leren van elkaar, etc.

visuele handicap. Het museum is een

Overleggen we met elkaar wie welke

ervaringsmuseum over zien en niet-zien.

opdracht/presentaties gaat doen, die op de woensdag

We hebben een donkerbeleving gedaan in dagelijks

bij ons binnen komen.

leven en op vakantie. Dat was een hele

indrukwekkende ervaring: het niet kunnen zien, en
je andere zintuigen leren gebruiken (horen, ruiken,
voelen en proeven) je gaat op een andere manier
met mensen samenwerken. Wil je meer informatie
neem dan contact met ons op.
Open Dag van de Zorg
Workshop POS-interviewers

Deze dag zou in het teken staan van het Doe je

Op 8 maart zijn Marcel, Lisa en Clementine naar

mee?-spel bij Woonvoorziening de Kottenseweg in

Sherpa, zorginstelling in Hilversum geweest. Hier

Winterswijk en de Vlierbeslaan in Aalten. De

hebben we 3x een workshop mogen verzorgen

bedoeling was om bezoekers van de open dag,

voor POS-interviewers van verschillende

begeleiding en cliënten kennis te laten maken met

zorginstellingen. We hebben POS-interviewers

het Doe je mee?-spel.

tijdens een workshop laten ervaren wat een

Dit hebben we vanwege ziekte af moeten zeggen.

‘Verandering’ kan betekenen in je leven: Wannneer

Belangrijk is we dat er al weer contacten zijn voor een

heeft de ‘verandering’ plaatsgevonden? Wie heeft

nieuwe afspraak!

jou geholpen? Maar ook wat heeft het
‘Verandermoment’ te maken met eigen regie en
zeggenschap?
We hebben veel positieve reacties ontvangen van
POS-medewerkers en andere aanwezigen.
Voor ons wederom een bevestiging dat het
belangrijk is dat ervaringsdeskundigen meedenken
en meepraten in de zorgwereld en daarom heen!

Waar kun je ons vinden en bereiken?
Adres:

Herenstraat21
7121 DA Aalten

Telefoon:06-83800394
Mail:

ervaringsdeskundigen@estinea.nl
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