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In dit nummer: plan 2017 Samen Sterk, Wat? App!, netwerk cursus Die ken ik!, het beste idee
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Plan 2017 Samen Sterk
Op 7 december hebben we stil gestaan bij het werk van ons als
ervaringsdeskundigen. Wat hebben we allemaal gedaan in 2016?
We hebben een bekendheid op gebouwd buiten Estinea: basisscholen
in Enschede, Schaersvoorde Dinxperlo, Graafschap College in Groenlo
en Doetinchem en b.v. het Saxion. Regelmatig werkten we samen
met collega`s van het Centraal Bureau: Cliënten administratie, mee denken in beleidszaken, mee
werken aan de Introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers en b.v. aan de Stakeholders
bijeenkomst.
Door met elkaar in gesprek te gaan over: Wat willen we bereiken in 2017? Komen we tot de volgende
conclusie:
We moeten de bekendheid naar de teams en medewerkers van Estinea vergroten door ervaringen delen
met cliënten, teams/begeleiders, leercoaches, managers, medewerkers Centraal Bureau, maar ook met
ouders, vrijwilligers en verwanten.
Wat zijn onze plannen?


In januari 2017 gaan we in gesprek met elke manager om ons plan uit te leggen



De workshop Zeggenschap en Eigen Regie wordt verder ontwikkeld en in teams gepresenteerd



Organiseren van een thema dag: ‘Talent’(en dag)



Investeren in bijdrage aan Verwanten bijeenkomst(en)



Workshop ontwikkelen rondom het ondersteuningsplan gesprek / POS gesprek voor teams en
cliënten



Opleiden van nieuwe ervaringsdeskundigen en leercoaches



Opzetten van Samen Sterk in Enschede



Het werken met ervaringsdeskundigen nog meer bekendheid geven met het doel dat medewerkers
bij ons komen met de vraag: Kunnen jullie met ons mee denken over......?

Samen Sterk gaat contact zoeken met jullie, maar zoek ook contact met ons! We gaan graag met jullie
in gesprek over ons werk....

Wat? App!
Cliënten van team Doetinchem Wonen hebben deze workshop gevolgd.
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?
Ervaringen werden met elkaar gedeeld. Maar vooral ook: Wat is er veel geleerd van en met elkaar!
Deze workshop kan gegeven worden tijdens
bijvoorbeeld een bewonersoverleg,
huiskamerbijeenkomsten maar ook in een overleg van
medewerkers. In kleine groepjes maar ook in grotere
groepen. Wil je meer informatie over deze workshop?
We gaan graag met je in gesprek!
Bel naar 06-83800394 of stuur een mail naar
ervaringsdeskundigen@estinea.nl

Netwerk cursus Die ken ik!
Vijf kandidaten hebben de cursus 'Die ken ik!' gevolgd. Vijf
toppers van kandidaten! Zij hebben met heel veel trots hun
certificaat in ontvangst mogen nemen! Anoek, Catharina en Lisa
zijn trots op jullie en wensen jullie alle goeds voor in de
toekomst!
Donderdag 19 januari 2017 hebben Erik, Angela, Bennie, Jan,
Richard en Jose vol trots hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor de cursus Die Ken Ik!
Samen met ervaringsdeskundige Marcel en leercoach Rick hebben ze veel geleerd en geweldige dingen
meegemaakt.
Wil je ook deze super leuke cursus ‘Die Ken Ik!’ volgen? Neem dan contact op met team Samen Sterk.
E-mail: ervaringsdeskundigen@estinea.nl of bel naar: 06 83 80 03 94

Het beste idee van Groenlo!
Samen Sterk was 11 januari 2017 de jury van ‘Het beste idee van Groenlo’.
Studenten van het Graafschap College Groenlo, opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg hadden de opdracht gekregen: Bedenk een product dat
meerwaarde heeft voor mensen met een beperking.
Zes studenten groepen hebben hun idee gepresenteerd. Wat is er goed
nagedacht! Ideeën werden in woord, beeld én in de praktijk aan ons
gepresenteerd!
De ervaringsdeskundigen waren kritisch in hun beoordeling. Ze dachten mee met de studenten om het
idee nog meer te kunnen verbeteren of aan te passen voor meerdere doelgroepen.
Voor de studenten én de ervaringsdeskundigen een leerzame ervaring om samen te werken en te
denken in praktische ideeën.

Open dag Graafschap College Groenlo
Samen Sterk heeft mee gewerkt aan de Open dag van het Graafschap College
Groenlo op 8 februari 2017. Studenten die kiezen voor de opleiding
Maatschappelijke Zorg, ouders, docenten en andere geïnteresseerden hebben
kennis gemaakt met onze gastlessen.
Catharina en Lies hebben verteld over hun ervaringen: ' Het is niet leuk om
vaak te horen dat je iets niet kunt! Tijdens school, werk of vrije tijd. Mensen
met een beperking hebben Talenten! Hoe fijn is het dat deze talenten gezien
worden! Mensen die vertellen dat je iets goed doet,
dat je mag zijn wie je bent... daar wordt toch iedereen blij van!
Studenten, ouders en docenten gaven reacties:
 wat goed dat jullie je ervaringen vertellen
 gastlessen van ervaringsdeskundigen zijn belangrijk
 leren vanuit de praktijk, niet alleen uit een boek
Complimenten die belangrijk zijn om te groeien in ons werk als
ervaringsdeskundigen.

Opleiding ervaringsdeskundigen train de trainer Samen Sterker
Op 9 februari 2017 zijn team Samen Sterk en LFB Scholing & Training gestart met de train de trainer
Samen Sterker in Eibergen. Om nog meer ervaringsdeskundigen op te leiden, doen we dat door middel
van Samen Sterker. We gaan tien keer met elkaar trainen.

Zo'n 1e keer is altijd spannend, maar al snel voelde iedereen zich op z'n gemak.
We hebben met elkaar kennis gemaakt door middel van associatiekaarten.
Andere onderwerpen vandaag waren:
 Hoe presenteer jij jezelf?
 Wat is ervaringsdeskundig zijn?
 Kan ik NEE zeggen en mijn grens aangeven?
Kortom, een vol programma met verrassende gesprekken en
inspirerende werkvormen.

16 februari 2017, dag 2 van de opleiding train de trainer Samen Sterker
Wat hebben we gedaan en geleerd vandaag? ‘Emoties herkennen”.
Door middel van foto`s proberen we emoties te herkennen. Zien we allemaal hetzelfde? Mag je ook wat
anders voelen bij een foto?
Je denkt dat iemand bang is maar klopt dit wel? Vraag of je het goed ziet!
Maar hoe doe je dat dan? ‘Door open vragen te stellen’.
Begin je vraag met: wie, waarom, wanneer, waar, waarvoor of met hoe,
hoezo... je geeft de ander denktijd. Je krijgt vaak een wat langer antwoord.
Stel je gesloten vragen dan is het antwoord kort: Ja of Nee
Enthousiast werd er met elkaar geoefend! Wat is het leuk om te kunnen
spelen dat je boos bent, blij kunt zijn met een cadeautje of bang en bedroefd
kunt zijn als je iets niet goed hebt gedaan.
Door te oefenen met open vragen stellen, hebben we elkaar nog beter leren
kennen!

Landelijke Kiezersdag in Den Haag
Helmoet, Maayke, Marcel en Bert zijn zaterdag 11 februari naar de Landelijke
Kiezersdag voor mensen met een beperking in Den Haag geweest. Dit werd
georganiseerd door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat en MEE
NL.
Samen met veel andere mensen met een beperking hebben ze drie
workshops gevolgd:
‘Wat is de Tweede Kamer? Waar kan ik op stemmen? Hoe moet ik stemmen?’
Natuurlijk werd er geoefend met het stemmen. Iedereen kreeg een voorbeeld
stempas en stemformulier. In een echt stemhokje werd ‘gestemd’ met het
rode potlood!
Een rondleiding op het Binnenhof, de Ridderzaal en de Tweede Kamer der Staten-Generaal was voor
veel mensen bijzonder.

's Middags stond een politiek debat op het programma in de Tweede Kamer met leden van politieke
partijen. Er werd samen gepraat over: zorg, werk, geld en andere punten. Over één ding waren alle
politieke partijen het eens: Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving! Alle leden deden erg
hun best om antwoorden te geven in makkelijke taal!
Renske Leijten van de SP werd de winnaar van de Klip en Klaar prijs. Het was een interessante en leuke
dag! Iedereen heeft heel veel geleerd van en met elkaar! Wij van de Politieke Partijen maar hun ook
zeker van ons!

Stem jij ook? Tweede Kamer Verkiezingen
Ook mensen met een verstandelijke beperking mogen stemmen! Hoe werkt dat
eigenlijk, stemmen? En hoe maak je een keuze voor een politieke partij die bij jou
past? Team Samen Sterk organiseert het project: ‘Stem jij ook?’
In de maanden januari en februari is team Samen Sterk in gesprek geweest met
politieke partijen van de gemeente Aalten, Oude Ijsselstreek, Berkelland en Enschede.
Dit om de gemeentes te laten weten dat het ook voor mensen met een beperking belangrijk is om te
gaan stemmen op 15 maart 2017.
De gesprekken hebben de gemeentes en de politieke partijen
enthousiast gemaakt. Daardoor kunnen we vier bijeenkomsten
organiseren! Zodat wij op 15 maart 2017 kunnen zeggen: Yes! Wij
hebben ook gestemd!

Challenge Ervaringsdelers! Enschede
In Enschede wordt donderdag 9 februari het startschot gegeven voor een nieuw
initiatief: The Challenge. Een groep Enschedeërs wisselt op verschillende
terreinen ervaringen uit in de hoop dat de deelnemers hiervan profiteren.
De ervaringen die in verschillende bijeenkomsten worden gedeeld kunnen
betrekking hebben op allerlei praktische zaken rond ouderschap, maar ook op
het terrein van fysieke of praktische beperkingen, financiële problemen, ouder
worden en eenzaamheid.
Het initiatief komt van een werkgroep die is ontstaan vanuit de Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening. Iedereen heeft uiteenlopende ervaringen op diverse terreinen. “En die kun je delen en
ten goede laten komen aan anderen'', aldus Mirjam van Emmerik van het Wijkteam Oost Buiten."We
weten dat er in Enschede veel mensen zijn die dingen tegenkomen in hun leven. Met de ervaring en
kennis die ze hiermee opdoen kunnen ze anderen helpen. Graag willen we deze mensen een podium
geven om deze ervaring in te kunnen zetten voor anderen. Zodat we met elkaar een verschil kunnen
maken. Vandaar Challenge Ervaringsdelers Enschede”.

Tijdens de Challenge volgen we vijf ervaringsdelers. Hoe gaan zij te werk, wat
willen ze anderen meegeven en hoe zetten zij hun eigen ervaring in?!
Lisa, zij is het boegbeeld van Samen Sterk, zal wekelijks een facebookbericht
plaatsen op Challenge Ervaringsdelers!

Agenda maart – april 2017
22 maart

Medewerking Inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid’

23 maart

Opleiding Train de Trainer Samen Sterker lesdag 4

24 maart

Werkbezoek VSO Korte Dreef Borculo

24 maart

Werkbezoek MAXX Onderwijs Neede

29 maart

Medewerking Introductie bijeenkomst voor nieuwe medewerkers

30 maart

Tweede gesprek met de gemeente Montferland, voorbereiding Prokkel

3-5 april

Week van Autisme

5 april

De Amerpoort komt op werkbezoek bij Samen Sterk

5 april

Medewerking Regio avond Oost-Gelre/Winterswijk

6 april

Presentatie Challenge Ervaringsdelers Enschede

13 april

Opleiding Train de Trainer Samen Sterker lesdag 5

19 april

Kennismaken met Laan van Schuylenburg

