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Graafschap College en Saxion
- Op 10 april hebben studenten van het Graafschap

gestart met een dag in

College Groenlo kennis gemaakt met team Samen

de week als pilot. We

Sterk. Catharina en Lisa hebben ‘hun’ ervaringen

hebben een half jaar

gedeeld met studenten. Wat betekent het voor mij

gewerkt aan onze persoonlijke ontwikkeling en

en voor jou/anderen als je een beperking hebt?

hebben al een heel aantal workshops en

Mensen met een beperking hebben talenten! Op

presentaties mogen geven. We worden steeds

welke manier laten wij onze talenten zien maar

meer bekend. Dit betekent dat we steeds vaker

vooral ook: hoe kan de maatschappij onze talenten

gevraagd worden voor een kennismaking,

en ervarigen inzetten? Dit hebben ze gedaan door

presentatie of workshop. Dan is een dag in de

te vertellen over team Samen Sterk, een

week te weinig! We vinden het fijn dat Estinea ons

rollenmarkt, complimenten ronde, maar vooral

werk belangrijk vindt en daarom mogen we vanaf

door met elkaar in gesprek te gaan door middel

1 mei 2016 twee dagen per week gaan werken. Dit

van stellingen.

is op de woensdag en de donderdag. Wil jij ook

- 11 april zijn Catharina en Clementine op

kennismaken met ons? Wil je weten welke

werkbezoek geweest bij het Saxion in Enschede.

presentaties en workshops wij geven? Bel of mail

Een stagiaire van het Saxion hoorde van team

ons, 06 83 80 03 94 of

Samen Sterk en wil haar school bekend maken met

ervaringsdeskundigen@estinea.nl

ervaringsdeskundigheid. We hebben uitgelegd wat
ervaringsdeskundigheid betekent voor mensen met

Mee doen is (g)een makkie!

een beperking en maar vooral op welke manier we

Op woensdag 20 april zijn Lisa en Catharina van

samen kunnen werken met bijvoorbeeld een school

team Samen Sterk samen met Ellis van de LFB

als het Saxion. Op welke manier kunnen we

Scholing en Training in Utrecht geweest. Op het

gebruik maken van elkaars talent!

congres ‘Eigen regie in de Participatiesamenleving’,

- De workshop ‘Wat? App!’ is gepresenteerd op het

hebben zij de workshop ‘Mee doen is (g)een

Graafschap College in Doetinchem op 13 april. Hoe

makkie’ gegeven. Leren omgaan met je beperking

belangrijk is een mobiele telefoon voor jou? Wat

en het laten zien van je talenten kan een

gebeurt er met foto’s als je die verwijderd

uitnodigend voorbeeld zijn voor anderen.

van bijvoorbeeld Facebook? Hoe ga je veilig om

Dyzlo op bezoek

met Social Media? Maar ook: Hoe gaan mensen

25 mei 2016 werd het

die JIJ begeleidt daarmee om? Een workshop

promotiefilmpje gemaakt

die belangrijk is voor begeleiders maar ook voor

van de unieke

jou als cliënt.

samenwerking tussen

- Leercoach Nancy en Lisa hebben workshops

het team Samen Sterk en de LFB.

verzorgd met als thema: ‘Seksuele geaardheid’

De filmers, Lazlo en Dylan (Dyzlo) hebben de hele

op het Graafschap College in Doetinchem.

dag scènes opgenomen en 6 juli is de première.
Het wordt een kort filmpje van maximaal 5 minuten.
Het filmpje laat zien hoe belangrijk het is dat mensen
met een beperking als ervaringsdeskundige een

Lisa, ‘Wat? App!’
GC Doetinchem

belangrijke rol hebben in de samenleving.
Dit filmpje willen we gebruiken om zorgaanbieders en
andere belangstellenden geïnteresseerd te maken
voor hoe wij samenwerken.
Pitch
Op woensdag 8 juni, midden in de Prokkelweek, gaan
de mensen van team Samen Sterk op zoek naar een
tijdelijke stageplek. Dit is ontstaan door een
samenwerking van Estinea, Aaltense Uitdaging en het
lokale bedrijfsleven. Estinea/team Samen Sterk is

Lisa en Catharina GC Groenlo

gevraagd door de Landelijke Uitdaging en de Prokkel
om dit proefproject te doen. Doel hiervan is om bij
het slagen van de activiteit vaker op deze manier
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
werk te helpen. In een volgende nieuwsbrief kunnen
jullie onze ervaringen lezen.

Agenda
3 juni 2016

Presentatie Saxion

8 juni 2016

Prokkel stage team Samen Sterk

10 juni 2016

Kennisplein Sociaal Netwerk

15 juni 2016

Mw. Sijtsema Zorgkantoor Menzis
op werkbezoek

22 juni 2016

Kennisfestival in de DRU

Doe je mee? spel

Op bezoek bij de Cliëntenraad

Team Samen Sterk heeft op

Op 30 mei 2016 zijn we op bezoek geweest bij de

verschillende plaatsen binnen

Cliëntenraad. Doel van deze kennismaking was:

en buiten Estinea dit spel al

Wie zijn we en wat doen we voor mensen met een

gespeeld.

beperking? Maar ook: Wie zijn de leden van de

Doel

Cliëntenraad?

Samen ontdekken op een leuke manier wat voor

Team Samen Sterk heeft e.a. vertelt:

jou echt belangrijk is. Je eigen weg vinden om

Wat is ervaringsdeskundigheid, wie zijn wij en wat

gewoon mee te doen in de samenleving. Leren van

doen wij? En wat is het doel hiervan? Het was fijn om

elkaars ervaringen, meer eigen regie en

te horen dat ook de Cliëntenraad het werk dat wij

zelfverantwoording. Het zet mensen in hun kracht!

doen, belangrijk vindt.

Voor wie?
Voor mensen met en zonder beperking. Iedereen

Waar kun je ons vinden en bereiken?

kan meedoen met dit spel, ook familie, vrienden,

Adres:

collega's etc. Het spel zorgt voor verrassende

Herenstraat21
7121 DA Aalten

openhartige gesprekken, waarbij ook altijd veel

Telefoon:

06 83 80 03 94

gelachen wordt.

Mail:

ervaringsdeskundigen@estinea.nl

Reacties
* Je leert elkaar kennen
* Je komt dingen over elkaar te weten, die je
anders niet zou vragen.
* Mensen op een andere manier leren kennen
* Spel is per situatie aan te passen
* Het was gezellig!
Wil jij dit spel ook spelen met je vrienden,
vriendinnen, buren, familie of andere mensen? Bel
ons of stuur een mail!

Team Samen Sterk

