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Prokkel pitch

Kennis festival

Team samen sterk heeft meegedaan aan de

Team Samen Sterk heeft op het Kennisfestival

prokkel week. In de vorm van een prokkel pitch.

Achterhoek veel nieuwe contacten gelegd en met veel

'Het was een fantastische middag! Lies, Danny,

verschillende organisaties ervaringsdeskundigheid

Catharina, Lisa en Bert

gedeeld. Marcel Lisa en Catharina hebben verteld hoe

hebben elk een mooie

belangrijk het is om hun verhaal te delen. Maar ook

pitch laten horen!

hoe Team Samen Sterk andere mensen wil

Marcel heeft samen met

meenemen in het kijken naar en werken met talent.

zijn werkgever verteld

Want iedereen heeft immers een talent!

hoe het is om met een
beperking in een gewoon bedrijf te werken. Het
bedrijfsleven, Gemeente Aalten en Gemeente Oost
Gelre, het UWV waren aanwezig en iedereen was
enthousiast. Mooie contacten zijn gelegd en
adressen en telefoonnummers zijn uitgewisseld!
Zeker voor herhaling vatbaar!' Super
samenwerking met Aaltense Uitdaging en Oost
Gelrese Uitdaging.

Vrienden café

Graafschap college Groenlo

Op vrijdag 3 juni waren we bij het vriendencafé in

Wij van team samen sterk hebben in de jury gezeten

Winterswijk. Georganiseerd in samenwerking met

voor het beste idee van Groenlo. Dit was een

Humanitas Tandem Achterhoek en Siza. Team

opdracht die je leerlingen in de 2e jaar moesten

Samen Sterk heeft het 'Doe je mee?' spel

maken. Team samen sterk is gevraagd om deze

gespeeld. Bezoekers van het vrienden café gingen

opdracht te beoordelen. Het was een heel

met elkaar in gesprek over verschillende

interessante middag met veel ideeën zo wel

onderwerpen zoals ondersteuning, wonen, werken

bestaande ideeën die verbeterd werden en nieuwe

en vrije tijd. Ze vonden het zo leuk dat we nog een

ideeën.

keer terug mogen komen, na de zomer vakantie.
Heb je interesse of wil je dit spel ook spelen? Bel
ons op: 0683800394 of stuur een mail naar
ervaringsdeskundigen@estinea.nl

Dyzlo film
Promotiefilmpje gemaakt van de
unieke samenwerking tussen
team samen sterk en de LFB.

Saxion Enschede
We zijn naar het Saxion in

Dit filmpje willen we gaan

Enschede geweest. Daar

gebruiken om zorgaanbieders

hebben we een

en andere belangstelende geintresseerd te maken

presentatie gegeven over

voor hoe we samenwerken. De eerdere genoemde

mensen met een

datum voor de promotie 6 juli gaat niet door dit
word 7 september.

beperking. We hebben ook
een aantal stellingen gegeven en daar hebben we
over gepraat. De eerste kennismaking was dus een
groot succes we hopen op een verdere
samenwerking.

Unieke achterhoek campagne
We zijn in gesprek
geweest met Cederick
Botjes over de campagne
voor de unieke
achterhoek. De
campagne is op zoek naar mensen die een afstand
tot de arbeids markt hebben. Naar werk te
begeleiden. Cederick Botjes is op werkbezoek
geweest en heeft interesse getoond naar ons. Wij
hebben verteld over de prokkel pitch en hoe
belangrijk het is om naar talenten van mensen te
kijken. Over een aantal weken worden onder
andere ervaringsdeskundigen, participatie coach en
misschien nog andere mensen geïnterviewd.
Waar kun je ons vinden en bereiken?
Adres:

Herenstraat21
7121 DA Aalten

Telefoon:

06 83 80 03 94

Mail:

ervaringsdeskundigen@estinea.nl
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