Nieuwsbrief
Team Samen Sterk
November 2017

In dit nummer: Graafschap College Groenlo, Trainingsavond ervaringsdeskundigen en
leercoaches, Gouden Venus van Milo, Graafschap College Doetinchem, Contact met
Wonion, Koers 2022, Netwerkbijeenkomst LFB, Gemeente Oude IJsselstreek en het VN
verdrag.

Graafschap College Groenlo
De gastlessen op het Graafschap College in Groenlo zijn weer gestart! Op 14 september hebben wij
kennisgemaakt met de eerstejaars studenten van de MMZ opleiding niveau 3 en niveau 4. We hebben
kennis gemaakt door middel van werkvormen: parachute, in gesprek gaan met stellingen, een
rollenmarkt en een complimenten ronde.
Op 28 september was ons thema bij het Graafschap College ‘De Verandering’. Hierbij hebben we de
volgende vragen gesteld: Wat heeft jou doen besluiten om de MMZ opleiding te gaan volgen? Wie of
wat heeft jou geholpen bij deze keuze?
Wij zijn begonnen met de opwarmer ‘de boom’ daarna hebben wij onze eigen verandering verteld, wat
bij ons in ons leven veranderde. Door middel van een rollenspel hebben we ervaringsdeskundigheid,
participatie samenleving, zeggenschap en eigen regie laten zien. Allemaal dingen die je bij een
verandering in je leven nodig hebt!

Trainingsavond ervaringsdeskundigen en leercoaches
Vier keer per jaar hebben we een trainingsavond met ervaringsdeskundigen en leercoaches.
Elke trainingsavond hebben we een thema. Bijvoorbeeld over samen werken, leren, talenten en
kwaliteiten etc. Deze avonden zijn zeer leerzaam voor leercoaches en ervaringsdeskundigen.
Waarom? In de toekomst willen we nog veel meer samen werken! Dan moet je elkaar wel kennen! En
kunnen vertrouwen op elkaar als je een training geeft!

Gouden Venus van Milo
Catharina en Lisa waren dit jaar genomineerd voor de Gouden Venus van Milo! Wat is dat eigenlijk?
Iedereen die vrijwillig iets voor een ander doet, kan genomineerd worden! Wil je tot de beste 100
vrijwilligers horen, dan heb je met jouw vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage geleverd in de
samenleving! Catharina en Lisa zijn in 2015 opgegeven omdat zij de eerste stappen hebben genomen
naar team Samen Sterk. Maar ook omdat ze nog steeds laten zien dat ervaringen delen zo belangrijk is!
Ze hebben geen prijs gewonnen, maar alleen al bij de beste 100 horen is al een felicitatie waard!

Graafschap College Doetinchem
Marleen en Ingrid van team werk en activiteiten Slaadreef hebben studenten van het Graafschap
College in Doetinchem enthousiast verteld over het werken met mensen met een ernstig meervoudige
beperking. Dit deden ze tijdens de voorlichting carrousel van het Graafschap College.
Team Samen Sterk heeft Marleen en Ingrid hierbij ondersteund door middel van een rollenspel.
Want we willen graag laten zien dat het werken met mensen met een meervoudige beperking heel erg
leuk is!! De boodschap van Marleen en Ingrid was ‘kom eens bij ons kijken en wie weet je stage doen!’

Contact met Wonion
Wonion heeft team Samen Sterk uitgenodigd om hen te helpen met
hun communicatie. Ze hadden gehoord dat we een mooie Prokkel
hadden gedaan in de gemeente Montferland. Deze Prokkel ‘Spreken we dezelfde taal?’ werd zelfs
beloond met de Gouden Prokkel!
We hebben de heer Ten Berge en mw. van der Veen over de volgende onderwerpen:
Hoe is de communicatie van de Wonion naar haar klanten? Denk hierbij aan een brief, een mail of een
telefoongesprek. Is de site van de Wonion toegankelijk? Waar let je dan op?
Op 30 november 2017 hebben we weer een afspraak en gaan we met elkaar overleggen of we bij de
Wonion een workshop ‘Spreken we dezelfde taal?’ kunnen gaan geven.

Koers 2022
Team Samen Sterk is gevraagd om mee te denken over koers 2022: het nieuwe ondernemingsplan van
Estinea. In het voorjaar organiseert Estinea thema cafe’s voor cliënten, hun ouders /
vertegenwoordigers en de medewerkers. Wij, de ervaringsdeskundigen, mogen meedenken wat tijdens
de thema cafe’s besproken en gedaan wordt.

Netwerkbijeenkomst LFB
Catharina heeft op de netwerkbijeenkomst van LFB een workshop depressie gegeven. Hier waren ook
andere zorgorganisaties aanwezig. Catharina legde uit wat een depressie voor haar betekent? Hoe ga je
er mee om als begeleider, als buur, als vriendin, als familie etc.? Wat hoort wel en niet bij een
depressie? Indrukwekkend waren de reacties die Catharina kreeg. Catharina: “Het is spannend om de
workshop te geven, maar toen ik de reacties hoorde, wist ik dat het echt belangrijk is!

Gemeente Oude IJsselstreek en het VN Verdrag
Op 30 oktober heeft de gemeente Oude IJsselstreek een interactieve bijeenkomst georganiseerd. Deze
bijeenkomst ging over ‘Toegankelijkheid die leidt naar Inclusie’ en vond plaats in de DRU.
Team Samen Sterk! was gevraagd hieraan mee te werken. Marcel, Lisa en Catharina hebben samen
met andere ervaringsdeskundigen uit de gemeente hun ervaringen gedeeld. Hoe het is om met een
beperking te leven. Waar loop je tegen aan? Wat zijn je ervaringen en wat is belangrijk? Voor jou, maar
ook voor de ander? De gemeente wil een denktank opzetten rondom Inclusie. Lisa en Catharina gaan
hun medewerking hieraan verlenen.

Wil je meer weten over ons werk en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via
ervaringsdeskundigen@estinea.nl.

