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Opleiding ervaringsdeskundige Samen Sterker
Team Samen sterk heeft samen met de LFB Scholing en Training een groep cliënten
opgeleid tot ervaringsdeskundige. Ook zijn leercoaches Yvanka en Nancy opgeleid om
samen te werken met ervaringsdeskundigen. Iedereen was enthousiast over de
opleiding. Jan van der Velden en Esther Aarnink komen team Samen Sterk versterken in
Aalten en Barbara Poelstra gaat met Iris aan het werk bij team Samen Sterk Twente.

Prokkelweek en de Gouden Prokkel
Tijdens de Prokkelweek hebben we 3 Prokkels / workshops
gedaan: bij Menzis in Wageningen, gemeente Aalten en bij
gemeente Montferland. Tot onze verrassing was de workshop
‘Spreken we dezelfde taal’ bij gemeente Montferland
genomineerd voor de Gouden Prokkel!
Op 30 juni zijn wij samen met gemeente Montferland, Resy
Wensink van team ambulant Montferland en André Zweerink
naar Utrecht geweest voor de Gouden Prokkel uitreiking.
We hebben de Gouden Prokkel gewonnen!!! En daar zijn wij heel trots op!

Workshop UWV
In mei heeft team Samen Sterk een workshop ‘Makkelijke taal’ verzorgd bij het UWV in Doetinchem. We
hebben laten zien, horen en ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Wat moeilijk is, maar
ook wat goed gaat in het dagelijks leven. De medewerkers waren enthousiast over onze verhalen en

activiteiten die we samen met hen gedaan hebben. Ze hebben veel van ons geleerd en dit nemen ze
ook mee tijdens hun werk.

Workshop Elver/De Praktijk Achterhoek
Op 29 juni zijn we op uitnodiging van De Praktijk
Achterhoek bij Elver in Nieuw-Wehl geweest. We hebben
een workshop ‘LVB’ gegeven aan o.a.
beleidsmedewerkers van verschillende gemeentes. Wat betekent een licht verstandelijke beperking voor
jou? Welke hulpverlening heb je tot nu toe gehad? Is dit altijd moeilijk? Maar ook wat is jouw talent?
Hoe kunnen andere mensen leren van jouw talent en kwaliteiten? Als reactie kregen we: We hebben
respect voor jullie verhaal....Het is goed om ervaringsverhalen te horen....We zullen jullie verhalen
meenemen in ons werk!

Workshop ‘Wonen’ bij MaxX – Onderwijs
Op 16 mei zijn we op bezoek geweest bij MaxX-Onderwijs in Neede. Deze
ochtend hebben we een workshop gegeven over ‘wonen’.
Lisa, ervaringsdeskundige en oud leerling van MaxX Onderwijs heeft verteld
hoe zij het onderwijs ervaren heeft en waar ze in het dagelijks leven wel
eens tegen aan loopt. Hoe is het om zelfstandig te wonen met begeleiding?
Dat het fijn is dat je samen met anderen een fijn leven kunt organiseren. Ook hebben we de jongeren
vertelt over de andere mogelijkheden van wonen en werken bij Estinea.

Wat?App! Borculo en Aalten
Leerlingen van VSO school de Korte Dreef in Borculo hebben een
workshop Wat?App! gedaan. Tijdens de workshop hebben we samen
gesproken over Social Media en Internet gebruik. Samen met
leerlingen, docenten en ervaringsdeskundige werd veel gedeeld maar
vooral ook veel geleerd van elkaar.
Op 3 juli hebben cliënten van Aalten Wonen en Oost-Gelre wonen in Aalten een workshop Wat?App!
gevolgd. In deze workshop hebben wij gesproken over Social Media en Facebook en wat de gevaren
zijn. En wat de voordelen zijn. En hoe kun je het beste met Social Media omgaan? Deze cliënten hadden
nog veel meer vragen. In het najaar komen we weer bij elkaar om samen verder te leren over Social
Media!

Sollicitatie
Catharina heeft in juli meegewerkt tijdens de sollicitatie gesprekken voor de nieuwe functie voor
cliëntinformatie. Wij vinden het heel belangrijk dat cliënten mee kunnen denken tijdens sollicitatie
gesprekken: Wie is er het meest geschikt? Waar let je dan op? Waar voel jij je prettig bij?
Thijs Mielekamp is gekozen! Wij willen Thijs heel veel succes wensen met zijn nieuwe baan!

Team Samen Sterk Twente
Op woensdag 6 september 2017 start team Samen Sterk Twente! Iris Bleekman gaat met
ondersteuning van Catharina dit team opzetten. Op dit moment is men druk met de voorbereiding.
Wij wensen Iris, Catharina en Barbara veel succes en zeker heel veel plezier! Team Samen Sterk
bestaat vanaf september uit twee teams: Team Samen Sterk Aalten en team Samen Sterk Twente.

Regio bijeenkomst Berkelland
Tijdens de ‘ontmoetingsmarkt’ op 8 juli 2017 zijn we in gesprek geweest met ouders, verwanten,
begeleiders en cliënten. Tijdens deze bijeenkomst hebben we mooie contacten gelegd! Hoe belangrijk
het is dat ook verwanten/ouders op de hoogte zijn het werk van team Samen Sterk? Heel belangrijk!
We willen graag meedenken en onze ervaringen delen met hen.

Medewerking nieuwe stagiaires
In Hengelo en Aalten heeft Lies mee gewerkt aan een bijeenkomst voor nieuwe stagiaires die binnen
Estinea stage gaan lopen. Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers en stagiaires bij de start van hun
carrière in de zorg ervaren dat samenwerken het belangrijkste is voor goede zorg! Tijdens deze middag
mocht zij het voorstel rondje doen door middel van een ‘bolletje wol’. De stagiaires vonden het een hele
leuke werkvorm, omdat ze kunnen zien dat iedereen met elkaar in verbinding staat.

Trainingsavond ‘samenwerken’
28 juni 2017 hadden wij onze 2e trainingsavond van 2017. Het thema van deze avond was
‘samenwerken’. Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar beter leren kennen! Waar ben jij
geschikt of ongeschikt voor? Welke kwaliteiten heb jij? Wat heb jij nodig om goed met mij te kunnen
werken? Door met elkaar in gesprek te gaan leer je elkaar nóg beter kennen. Als je met elkaar samen
werkt tijdens gastlessen/workshops kun je elkaar op de juiste wijze ondersteunen!

Lies en Jasper Hendrikse
Dinsdag 4 juli heeft Lies samen met Jasper Hendrikse (gedragsdeskundige) aan leden van
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland verteld wat het werk van een ervaringsdeskundige inhoudt.
Hoe ze is gegroeid in haar werk, wat haar talenten zijn...maar ook wat de moeilijke dingen zijn!
Ook heeft ze over haar autisme/PDD NOS verteld.
Dit alles in de vorm van een interview, dat geeft zekerheid!
Een goede en mooie manier van samenwerken!
Iedereen was erg enthousiast over wat ze allemaal verteld heeft.
Wil je meer weten over ons werk en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via
ervaringsdeskundige@estinea.nl.

